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ÖN SÖZ 

XIX. ve XX. yüzyılda toplumsal hayatta meydana gelen değişim ve dönüşüm 

hareketleri, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol üstlenen halk 

şairlerini de etkilemiştir. XIX. yüzyılda halk şairleri giderek gelenekten uzaklaşmış; XX. 

yüzyılda âşık edebiyatı artık eski etkisini ve değerini kaybetmeye yüz tutmuştur. Yaşadığı 

toplumun aynası konumunda olan bu şairler, toplumda cereyan eden olayları ve bu hadiselerin 

kendisine yansıyan yönünü şiirlerine konu olarak seçmiştir. Şiirlerinde şairler, bazen iktidar 

sahiplerini eleştirmiş; bazen halkın belli olaylara karşı tepki vermediğinden şikâyet etmiştir. 

Söz konusu şairler, bu eleştiri ve şikâyetlerini kimi zaman kendine hitap ederek kimi zaman ise 

bütün insanlara hitapla dile getirmiştir. 

Yaşadığı coğrafyanın giyim kuşamı, âdetleri, unutulmaya yüz tutan ifadelerini gelenek 

ve göreneklerini şiirleri aracılığıyla gelecek nesillere aktaran İbrahim Aczî Kendi’nin 

Dîvân’ının, hayatının izdüşümü sayılabilecek nitelikler taşıdığı söylenebilir. Aczî, Dîvân’ında 

hem Konya ve çevresi hem de toplumun içinde bulunduğu genel durum hakkında önemli 

bilgiler sunmuştur. Şiirlerinin içinde bulunduğu muhitten bağımsız bir şekilde 

değerlendirilmesinin mümkün olmadığı söylenebilir. Çünkü o, içinde bulunduğu muhitin 

etkisiyle genellikle önce ilgili olaya ya da duygu durumuna işaret etmiş; daha sonra söz konusu 

olaya ilişkin kaleme aldığı şiirlere yer vermiştir. Dîvân-ı ‘Aczî bu çerçevede 

değerlendirildiğinde dönemin göz ardı edilen tarihî ve kültürel değerlerine ilişkin önemli 

bilgiler ihtiva etmektedir.  

Tezimiz Giriş ve Sonuç hâriç üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında önce Aczî’nin 

yaşadığı zaman dilimindeki devlet yöneticilerine değinilmiş; bu dönemin Aczî’ye yansıması 

kısaca ele alınmıştır. Daha sonra Aczî’nin yaşadığı, memuriyet hayatını sürdürdüğü yerlere 
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ilişkin bir çerçeve oluşması adına Konya ve çevresi ile ilgili genel bilgiler sunulmuştur. Ayrıca 

Giriş bölümünde tezin konusu, önemi, metodu ve kaynaklarına yer verilmiştir.  

Birinci bölümde Aczî’nin hayatı, eserleri, ilim ve fikir dünyası ele alınmıştır. Öncelikle 

Aczî’nin hayatı ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilmiş; hayatının tüm yönleriyle ortaya 

konulabilmesi için hatıratı temel alınarak biyografisi inşa edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra 

Aczî’nin yazma ve matbu eserleri tespit edilerek tanıtılmıştır. Aczî’nin telifin yanında bazı 

eserleri istinsah ettiği de ortaya çıkarılmış ve söz konusu eserlerle ilgili bilgi verilmiştir. Çok 

yönlü bir kişiliğe sahip olan Aczî’nin çeşitli gazete ve dergilerde yazılar kaleme aldığı tespit 

edilerek ilgili gazete ve dergilerdeki yazıların künye bilgilerine yer verilmiştir. Bu bölümün son 

kısmında ise Aczî’nin şiir, şair, edebiyat, aşk ve din gibi konular hakkındaki görüşleri 

yansıtılmaya çalışılmış; dil ve üslubu ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 

İkinci bölümde tezimizin asıl konusunu teşkil eden Dîvân-ı ‘Aczî; şekil-tür, imla ve 

muhteva özellikleri itibariyle incelenmiştir. Muhteva özellikleri itibariye Dîvân “Din, 

Tasavvuf, Vatan Sevgisi, Türklüğe Övgü, Şahıs Kadrosu, Coğrafya, Dünya/Felek, Yıldızlar, 

Zaman, Mevsimler ve Tabiat” başlıkları altında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde Dîvân-ı ‘Aczî’nin metnine yer verilmiş, metnin oluşturulmasında 

izlenen yöntem ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Sonuç kısmında ise elde edilen veriler maddeler 

hâlinde belirtilerek faydalanılan çalışmalar Bibliyografya’da, metinde yer alan kelimelerin 

anlamları ise Sözlük’te belirtilmiştir. 

Söz konusu çalışmanın ortaya çıkmasında mesailerini esirgemeyen, yazma metni baştan 

sona birlikte okuduğumuz, yetişmemizde çok önemli katkıları bulunan kıymetli danışmanım 

Prof. Dr. Zülfikar Güngör’e; yardımlarını esirgemeyen kapılarını sürekli açık bulduğum, 

derslerinden ve bakış açılarından çokça istifade ettiğim hocalarım Prof. Dr. Mehmet Akkuş, 

Prof. Dr. Abdulmecit İslamoğlu ve Prof. Dr. Vahit Göktaş’a şükranlarımı arz ederim. 
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Çalışmama değerlendirmeleri ile katkı sunan meslektaşlarım Arş. Gör. Dr. Halim Yar’a ve Arş. 

Gör. Cihat Ekiz’e; ayrıca çalışmamı mutat olarak okuyup değerlendirdiğimiz, istişare ettiğimiz 

kıymetli eşim ve meslektaşım Arş. Gör. Münevver Tiyek’e teşekkür ederim. 

Muhammet Akif TİYEK 

Ankara-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

KISALTMALAR 

a.s : Aleyhi’s-selâm 

A.Ş : Anonim Şirketi 

AKM : Atatürk Kültür Merkezi 

bb : Başka başka 

D : Dîvân 

d.  : Doğumu 

DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

DİB : Diyanet İşleri Başkanlığı 

Ed. : editör/editörler 

h. : hicri 

Haz. : Hazırlayan/Hazırlayanlar 

HB : Hayâtım ve Hayâl Bahçesi 

Hz. : Hazret-i 

m.  : miladi 

MBS : Milli Eğitim Basımevi 

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı 

mm : Milimetre 



 

IX 

ö. : Ölümü 

r. : rumi 

s. : sayfa 

SBE : Sosyal Bilimler Enstitüsü 

St. : Satır sayısı 

t.y. : Basım tarihi yok 

TDK : Türk Dil Kurumu 

TDV : Türkiye Diyanet Vakfı 

TTK : Türk Tarih Kurumu 

vb.  : ve benzeri 

vd. : ve diğerleri 

vr. : varak 

 



 

1 

GİRİŞ 

İbrahim Aczî Kendi, 1882-1965 yılları arasında hayatını sürdürmüş; bu zaman diliminde 

birçok olaya şahit olmuş; Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmak 

için yoğun gayret sarf etmiş ve çeşitli eserler kaleme almış bir şahsiyettir. Onun hayatı ve 

eserlerinin incelenmesi, kültürel bir değerin tanıtılmasına ve zamanın kültür unsurlarının 

yansıtılmasına vesile olacaktır. 

Aczî’nin hayatındaki hareketliliğin, babasının memuriyet hayatını noktalayıp Konya’ya 

taşınması ile başladığı söylenebilir. Onun hayatındaki bu hareketlilik, eğitimi ile devam etmiş; 

sürgün edilmesiyle daha da artmıştır. Aczî’nin gerek memuriyet hayatı gerekse gezmeyi ve 

doğayı seven tabiatı, onun bu hareketli yaşamını desteklemiştir. Ayrıca araştırma ve incelemeye 

olan merakı da çevresinde bulunan çoğu yeri gezmesine katkı sağlamıştır.  

İyi bir eğitim alan Aczî, şiirlerini çoğunlukla hece ölçüsüyle ve sade bir uslüpla kaleme 

almıştır. Ancak sade şiirler kaleme aldığına yönelik kendisine yöneltilen eleştirilere cevap 

mahiyetinde, ağdalı bir dil kullandığı şiirler de bulunmaktadır. Hece ölçüsünün yanısıra aruz 

ile de şiirler keleme alan Aczî’nin, aruz ölçüsü ile yazmaya çalıştığı şiirler, hece ölçüsünün 

aruza tatbik edilmesi şeklindedir. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda Aczî’nin kalem 

şuârâsı sınıfına dâhil olduğu söylenebilir.  Her ne kadar saz ile hemhâl bir kişi olarak tanınmasa 

da yeri geldiğinde saz da çalabilmesi onun bir başka yeteneğine işaret etmektedir.   

Aczî, gezip gördüğü yerlerle ilgili notlar almış ve hayal dünyasına yansıyan yönü ile 

bunları şiirine yansıtmış; içinde bulunduğu zamanın ve muhitin ruhuna uygun şiirler kaleme 

almıştır. Bundan dolayı onun şiirlerinde içinde bulunduğu zamanın, yerin ve duygunun etkisi 

çok büyüktür. Bu sebeple onun Dîvân’ının kendi yaşamı üzerine inşa edilmiş bir eser olduğu 

söylenebilir.  
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A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMİ  

Çalışmanın konusu, İbrahim Aczî Kendi’nin hayatı, eserleri ve Dîvân’ıdır. Bu 

çalışmada, öncelikle müellifin hayatı ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuş; müellifin eserleri tek 

tek incelenerek tanıtılmıştır. Ayrıca müellifin çeşitli gazete ve dergilerde yer alan yazıları tespit 

edilerek eserleri kısmında bu yazıların künye bilgilerine yer verilmiştir. Çalışmaya esas teşkil 

eden müellifin Dîvân’ı muhteva özellikleri itibariyle ayrıntılı olarak ele alınıp incelenmiştir. Bu 

çalışmada, kütüphane kataloglarında göz ardı edildiği düşünülen Aczî’nin hayatı ve eserlerinin 

tanıtılarak bilim âleminin istifadesine sunmak amaçlanmıştır. 

Aczî’nin yaşadığı, şahit olduğu olaylar karşısında duygularını gizleyemediği ifade 

edilebilir. Bundan dolayı onun şiirlerinin ilgili muhitten ve duygu dünyasından bağımsız olarak 

değerlendirilmesinin mümkün olmadığı söylenebilir. Aczî halkın, ülkenin içinde bulunduğu 

toplumsal, siyasi durumu göz ardı etmemiştir. Onun eserlerinden hareketle dönemin; eğitim 

öğretimi, devlet yönetimi, dil kullanımı, düşünce dünyası, giyim kuşamı, toplumun ahlaki 

yapısı, problemleri, yaşanılan felaketleri vb. hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bundan dolayı 

onun eserleri, toplumun ve coğrafyanın izlerini taşır. Aczî’nin şiirlerinde âdeta edebî bir zemine 

taşıdığı bu izlerin toplumsal-kültürel bağlamda incelenmesi, dönem hakkında belki bilinmeyen 

yeni bilgilerin geleceğe aktarılmasına vesile olacaktır.  Ayrıca Aczî, eserlerinde halk şairleri 

hakkında bilgiler de sunmuştur. Bu bilgilerden hareketle adı unutulmuş ya da hayatı hakkında 

yeterli bilgi bulunmayan şahısların hayatına böylece ışık tutulacak, ilgili yüzyıl halk şairleri ve 

şiirleri bu vesile ile ortaya çıkarılacaktır.   

Yukarıda zikredilen tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda İbrahim Aczî’nin 

halk edebiyatı alanına yaptığı katkılar, onun hayatının ve eserlerinin incelenmesi ile mümkün 

olacaktır.   
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B. ARAŞTIRMANIN METODU VE KAYNAKLARI 

Araştırmada önce kaynak taraması yapılarak müellif ile ilgili yapılan çalışmalar ve 

müellifin eserleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra tespit edilen eserler incelenmiş ve 

müellifin hayatı hakkında gerekli notlar alınmıştır. Yapılan çalışmalar ve müellifin eserlerinden 

elde edilen içeriğin analiz edilmesi sonucunda ulaşılan bilgilerle onun hayatı ayrıntılı bir şekilde 

ortaya konmuştur. Çalışmada hicri, rumi tarihlerin miladi tarihe dönüştürülmesinde TTK’nin 

tarih çevirme kılavuzu esas alınmıştır.1  

Çalışmanın ana eksenini teşkil eden müellifin Dîvân’ı transkripsiyonlu olarak verilmiş; 

Dîvân muhteva özellikleri itibariyle dinî-tasavvufi, sosyo-kültürel ögeler bağlamında 

sınıflandırılarak incelenmiştir. Müellifin Dîvân’ında kullandığı kavramlar genellikle önce 

kısaca tanımlanmış; daha sonra ilgili kavramın müellif tarafından nasıl kullanıldığı örnek 

şiirlerden hareketle değerlendirilmiştir.  

İbrahim Aczî’nin hayatının araştırılmasında faydalanılan iki temel kaynak, müellif 

tarafından kaleme alınan Hayâtım ve Hayâl Bahçesi eseri ile Dîvân’ıdır. Bununla birlikte 

müellifin hayatı ve eserleri ile ilgili muasır çalışmalar da tespit edilip değerlendirilmiştir. Bu 

bağlamda, müellifin hayatından kısa ve öz bir şekilde bahseden oğlu Ahmet Cenap Kendi 

tarafından derlenen “Ölümünün 10. cu Yılında Şair İbrahim Aczi Kendi”, “Ölümünün 15. 

yılında İbrahim Aczi Kendi Şair ve Edip, Hayatı ve Eserleri” ve “Babam İbrahim Aczi Kendi”2; 

Veli Sabri Uyar’ın Aczî hayatta iken onun hat eğitimi ve hayatına dair kaleme aldığı Konya 

Halkevi Dergisi’nde yayımlanan “Hattatlar Armağanı”3; Öz Demokrat Gazetesi tarafından 

                                                           
1 https://www.ttk.gov.tr/tarih-cevirme-kilavuzu/ (15/04/2021) 
2 Ahmet Cenap Kendi, “Ölümünün 10. cu Yılında Şair İbrahim Aczi Kendi”, Yeni Konya Gazetesi, 9 Ağustos 

1975, s. 2; Ahmet Cenap Kendi, “Ölümünün 15. Yılında İbrahim Aczi Kendi Şair ve Edip, Hayatı ve Eserleri”, 

Yeni Konya Gazetesi, 5 Haziran 1979, s. 2; Ahmet Cenap Kendi, “Babam İbrahim Aczî Kendi”, 

https://www.memleket.com.tr/babam-ibrahim-Aczî-kendi-25755yy.htm (09/04/2020). 
3 Veli Sabri Uyar, “Hattatlar Armağanı”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, yıl 13, Ocak-Şubat 1949, sayı 123-

124, s. 11. 

https://www.ttk.gov.tr/tarih-cevirme-kilavuzu/
https://www.memleket.com.tr/babam-ibrahim-aczi-kendi-25755yy.htm
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yayımlanan “Folklorcularımız İbrahim Aczî Kendi”4; Cahit Öztelli’nin İbrahim Aczî’nin 

hayatını kısa bir şekilde anlattığı ve eserlerinin adlarına yer verdiği “İbrahim Aczi Kendi”5; 

Seyit Küçükbezirci’nin 1963 yılında İbrahim Aczî ile tanışması ve onun kültürel değerleri 

koruma sürecini anlatan “Unutulmayacak Konyalılar” yazı dizisinin ilki olan “Mücadele Adamı 

Şair, Folklorcu İbrahim Aczi Kendi” ve “Kendi, İbrahim Aczi”6; yine Aczî’nin hayatının 

muhtasar olarak kaleme alındığı Mehmet Ali Uz tarafından hazırlanan “Konya Kültürüne 

Hizmet Edenler” ve “Altınçeşme Semti’nin Tarihi, Tarihi Eserleri, Eğitim Kurumları, Sosyal 

Yaşantı ve Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler”7; Yalçın Dikilitaş’ın Aczî ile tanışmasını içeren ve 

kısaca onun hayatını kaleme aldığı “İbrahim Aczi Kendi”8; Serdar Ceylan’ın “İbrahim Aczi 

Kendi (1883-1965)”9; Ahmet Çelik tarafından hazırlanan “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Konya 

Öğretmenleri” ve Aczî’nin hatıratından hareketle okul anılarının kaleme alındığı “Konya’da 

Okul Anıları-I İbrahim Aczi’nin Okul Anıları”10; Aczî’nin hayatının ve eserlerinin tanıtıldığı, 

şiirlerinden örneklerin yer aldığı İsmail Hakkı Aksoyak tarafından kaleme alınan “Taşrada 

Değerli Bir Kültür Adamı: İbrahim Aczî Kendi”11  yazılarından yararlanılmıştır. Ayrıca Hafize 

                                                           
4 “Folklorcularımız İbrahim Aczî Kendi”, Öz Demokrat Gazetesi, 14 Mayıs 1958, s. 2. 
5 Cahit Öztelli, “Folklorcularımız: İbrahim Aczi Kendi”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Mart 1958, sayı 104, 

yıl 9, cilt 5, s. 1658-1659. 
6 Seyit Küçükbezirci, “Unutulmayacak Konyalılar Konya’nın Basın, Sanat, Kültür Adamları”, Yeni Meram 

Gazetesi, 8 Mart 1982-16 Mart 1982 (8 tefrika); Seyit Küçükbezirci, “Kendi, İbrahim Aczi”, Konya Ansiklopedisi, 

Ed. Muhammet Ali Orak, Konya Kültür A.Ş Kültür Yayınları 209, 5. cilt, Konya, 2013, s. 149. 
7 Mehmet Ali Uz, Konya Kültürüne Hizmet Edenler, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları 48, Konya, 

2003, s. 43-45; Mehmet Ali Uz, “Altınçeşme Semti’nin Tarihi, Tarihi Eserleri, Eğitim Kurumları, Sosyal Yaşantı 

ve Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler”, Konya Ticaret Odası Yeni İpek Yolu Dergisi Konya Kitabı IX Özel Sayısı, Ed. 

Haşim Karpuz-Osman Eravşar, Konya, 2006, s. 504.  
8 Yalçın Dikilitaş, “İbrahim Aczi Kendi”, Anadolu Manşet Gazetesi Kültür&Sanat, 5 Ağustos 2004, Konya, s. 2.  
9 Serdar Ceylan, “İbrahim Aczî Kendi (1883-1965)”, Merhaba Gazetesi Akademik Sayfalar Vefatının 50. Yılında 

İbrahim Aczî Kendi (1883-1965) Özel Sayı, cilt 15, sayı 18, yıl 2015, s. 274-277. 
10 Ahmet Çelik, “Konya’da Okul Anıları-I İbrahim Aczî’nin Okul Anıları”, Merhaba Gazetesi Akademik Sayfalar 

Vefatının 50. Yılında İbrahim Aczî Kendi (1883-1965) Özel Sayı, cilt 15, Sayı 18, yıl 2015, s. 277-288; Ahmet 

Çelik, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Konya Öğretmenleri, Konya Belediyesi Kültür Yayınları 414, Konya, 2020, s. 

117-121. 
11 İsmail Hakkı Aksoyak, “Taşrada Değerli Bir Kültür Adamı: İbrahim Aczî Kendi”, Prof. Dr. Mehmet Arslan’a 

Armağan (Ed. H. İbrahim Delice vd.), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2019,  s. 199-204. 
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Vuslat Bilgen ve Ayşe Acar tarafından hazırlanan İbrahim Aczî’nin Farsça rubâîlerinin çalışma 

konusu seçildiği lisansüstü tezler de incelenmiştir.12  

Bu denli velut bir müellifin hayatı ve eserleri ile ilgili yapılan çalışmalar, nicelik olarak 

azımsanmayacak sayıda olmasına rağmen, muhteva itibariyle yüzeyseldir.  

C. TARİHÎ DURUM 

1882-1965 yılları arasında hayatını sürdürmüş olan İbrahim Aczî, yaşadığı zaman 

diliminde yenileşme hareketleri, savaşlar, Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurulması gibi birçok önemli olaya şahit olmuş; bu olaylar karşısında kayıtsız 

kalmamış ve düşünceleri ifade etmiştir.  

Aczî, yaşadığı dönemde Osmanlı Devleti’nin son padişahları II. Abdülhamit (1876-

1909), V. Mehmet (1909-1918), VI. Mehmet (1918-1922) dönemlerine; Türkiye 

Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanlığı yapmış Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938), İsmet İnönü 

(1938-1950), Celal Bayar (1950-1960) ve Cemal Gürsel (1960-1966) zamanının da büyük bir 

bölümüne şahit olmuştur.13 

Aczî, hayatını sürdürdüğü padişah ve cumhurbaşkanları dönemlerinden II. Abdülhamit 

(1876-1909) ve Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938) zamanlarına ilişkin değerlendirmelerde 

bulunmuştur. Bu dönemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının sebebi, II. Abdülhamit 

                                                           
12 İlgili lisansüstü çalışmalar şunlardır: Hafize Vuslat Bilgen, İbrahim Aczî Kendî’nin Rubâileri (İlk 180 Rubâi), 

Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2018; Ayşe Acar, İbrahim Aczî Kendî’nin Rubâîlari (Son 

180 Rubâî), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2019. 
13 Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yöneticilik görevlerinde bulunan ilgili kişilerin hayatı, yaşadığı 

dönem ve olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız:  

Cevdet Küçük, “Abdülhamid II”, DİA, İstanbul, 1998, 1. cilt, s. 216-224; Cevdet Küçük, “Mehmed V”, DİA, 

Ankara, 2003, 28. cilt, s. 418-422; Cevdet Küçük, “Mehmed VI”, DİA, Ankara, 2003, 28. cilt, s. 422-430; 

Şerafettin Turan, “Mustafa Kemal Atatürk”, DİA, Ankara, 2020, 31. cilt, s. 310-331; Atilla Çetin, “İnönü, Mustafa 

İsmet”, DİA, İstanbul, 2000, 22. cilt, s. 316-319; Davut Dursun, “Bayar, Celâl”, DİA, İstanbul, 1992, 5. cilt, s. 216-

218; Atilla Çetin, “Gürsel, Cemal”, DİA, İstanbul, 1996, 14. cilt, s. 326-327; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, 

TTK Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2007, 8. cilt; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi, 2. Baskı, 

Ankara, 1999, 9. cilt; Komisyon, Türkiye Tarihi 1839-2010: Modern Dünyada Türkiye, Ed. Reşat Kasaba, Çeviren 

Zuhal Bilgin, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2016. 
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Dönemi’nde Mülkiye Mektebi’nden14 sürgün edilmesine ve I. Dünya Savaşı’nda ülkenin içinde 

bulunduğu durumdan kurtulup bağımsızlığa ulaşmasında büyük gayret sarfeden Mustafa Kemal 

Atatürk’ün etkisine bağlanabilir.  

Aczî, Mülkiye Mektebinde eğitimini sürdürürken II. Abdülhamit yönetiminin baskıcı 

bir tutum izlediğini, her yerde II. Abdülhamit’in hafiyelerinin bulunduğunu belirtmiş;  Mülkiye 

Mektebi’nden sürgün edilince de eleştirilerinin ölçüsünü daha da artırmıştır: Kendisine 

zulmedildiğini, yönetimin zalimce bir tutum sergilediğini dile getirmiştir. Sürgün edilmesi 

üzerine kaleme aldığı gazelde Aczî, dünyanın hâline şaşırdığını, söylentilerin bile devrin 

yöneticileri tarafından dikkate alındığını (34/1); içinde bulunduğu dünyanın hâlinin yaldızlarla 

süslenmiş fakat türlü kavgalarla dönen bir yer olduğunu (34/5); küçücük olayların büyütülerek 

bir derya konumuna getirildiğini (34/7)  belirtmektedir. 

Aczî, Mustafa Kemal Atatürk’ün millî mücadelede çok özel bir yerinin bulunduğunu ve 

Türk milletini bir mürşit gibi gaflet uykusundan uyandırdığını belirtmektedir: 

Türküz bizler tÀríòlerde yerimiz var 

Her acıyı yener geçer serimiz var 

Úalbde ímÀn elde silÀó erimiz var 

KemÀl gibi bize mürşid insÀn ister (280/6) 

 

 

 

                                                           
14 Osmanlı Devlet’inde memurların çeşitli alanlardaki eksikliklerini gidermek amacıyla 1858 yılında Mekteb-i 

Fünûn-ı Mülkiye adı ile açılan eğitim kurumudur. II. Abdülhamit döneminde ayrı bir önem verilip desteklenen ve 

birtakım düzenlemelerle daha da sistemli bir hâle getirilen bu okul; I. Dünya Savaşı sırasında kapatılmış, daha 

sonra Talat Paşa’nın (ö. 1921) gayretleri ile yeniden açılmıştır. 1923 yılında okulun yapı ve müfredatı ile ilgili 

birtakım tasarruflarda bulunulmuştur. 1935 yılında Ankara’ya taşınmasına karar verilen bu eğitim kurumu, 1950 

yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi hâline getirilmiş olup günümüzde de eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine devam etmektedir. Ali Akyıldız, “Mekteb-i Mülkiyye”, DİA, 3. Basım, Ankara, 2019, Ek-2. cilt, s. 

238-240. 
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D. YAŞADIĞI ÇEVRE 

İbrahim Aczî’nin yetiştiği çevre şiirlerine ilham kaynağı olmuş ve o, kimi zaman 

doğadan kimi zaman ise içinde bulunduğu yörede meydana gelen, kendisini duygulandıran 

olayların etkisiyle şiirlerini şekillendirmiştir. Doğaya olan tutkusu, insanlarla olan ilişkisi, 

içinde bulunduğu zamanın ve muhitin ruhuna uygun şiirler kaleme almasına aracılık etmiştir. 

Bundan dolayı onun şiirleri, içinde bulunulan mekânda yoğrulan ve vücuda gelen eserlerdir. Bu 

kısımda, Aczî’nin yaşamını sürdürdüğü, görev veya başka amaçlarla gidip gördüğü yerler 

zikredilerek onu besleyen muhit hakkında genel bir çerçeve ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

İbrahim Aczî’nin hayat hikâyesinde iki şehrin ismine rastlanmaktadır. Birincisi İstanbul, 

ikincisi ise Konya’dır. İstanbul’un onun hayatındaki önemi, eğitiminin bir kısmını burada almış 

olmasıdır. Eğitim hayatının kırılma noktasını ifade eden İstanbul’da nasıl bir çevrede 

yaşadığına ilişkin net bir bilgi tespit edilememiştir. Aczî, hayatının büyük kısmı Konya Merkez 

Sancağı’na15 bağlı Konya Merkez,16 Beyşehir,17 Bozkır,18  

                                                           
15 Konya Merkez Sancağı, h. 1310/m. 1892-1893 Konya Devlet Sâlnâmesi’ne göre 10 kazadan oluşmaktadır. 

Bunlar Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Karaman, Hâdim, Ereğli, Karapınar ve Koçhisar’dır. h. 

1322/m. 1904-1905 Konya Devlet Sâlnâmesi’nde Ermenek’in kazaya dönüşmesinden başka bir değişiklik 

olmamıştır. 1918 Konya Devlet Sâlnâmesi’nde ise Konya’nın kazaları şunlardır: Konya Merkez, Kadınhanı, 

Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Karaman, Ereğli, Karapınar ve Koçhisar. 1943 yılı itibariyle ise 

Konya’nın kazaları bazı eklemelerle şu şekildedir: Konya Merkez, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, 

Ereğli, Ermenek, Hâdim, Ilgın, Kadınhanı (Saideli), Karaman, Karapınar (Sultaniye), Seydişehir. Bu kazalara 

1953’te Yunak, 1954 yılında Kulu, 1957’de Doğanhisar, 1959’da ise Sarayönü kazaları eklenmiştir. h. 1310/r. 

1308 Konya Vilâyeti Sâlnâmesi, Matbaa ve Kütüphâne-i Cihân, İstanbul, s. 93-147; r. 1322 Konya Vilâyeti 

Sâlnâmesi, s. 287-306; Komisyon, “Konya”, Yurt Ansiklopedisi Türkiye, İl İl: Dünü, Bugünü, Yarını, Anadolu 

Yayıncılık, İstanbul, 1983, 7. cilt, s. 5130; Komisyon, Konya İl Yıllığı 1967, Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara, 

t.y., s. 87; Şemseddîn Sâmî, Kâmûsu’l-Aʿlâm, Mihrân Matbaası, İstanbul, 1314, 5. cilt, s. 3784. 
16 Konya Merkez; Su Dirhemi, Hatunsaray, Saideli, İnönü olmak üzere dört nahiyeden oluşan merkez kazadır. 

h.1322/r. 1320 Konya Vilâyeti Sâlnâmesi, s. 285-286; Şemseddîn Sâmî, Kâmûsu’l-Aʿlâm, 5. cilt, s. 3784. 
17 Konya’nın batı kısmında yer alan Beyşehir, Beyşehir Gölü’nün doğusunda yer almaktadır. Kazanın nahiyeleri 

Kıreli, Doğanbey ve Manastır’dır. Ekrem Yalçınkaya, Coğrafyada, Tarihte ve Bugünkü Konya, s. 74-75; 

Şemseddîn Sâmî, Kâmûsu’l-Aʿlâm, Mihrân Matbaası, İstanbul, 1306, 2. cilt, s. 1334. 
18 1840 yılından önce Karaman eyaletine bağlı olan Bozkır bu tarihten sonra Konya’ya bağlanmıştır. Diğer adı 

Silistat/Sirstat olan Bozkır Kazası, Konya’nın güney kısmında Akdeniz Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Kazanın 

nahiyeleri Ahırlı, Belviran, Hocaköy (Üçpınar) ve Yalıhöyük’tür. Kazanın kuzeyinde Beyşehir, doğusunda 

Karapınar, güneyinde Hâdim, batısında Teke Sancağı bulunmaktadır. Komisyon, Konya İl Yıllığı 1967, s. 94, 124; 

Ekrem Yalçınkaya, Coğrafyada, Tarihte ve Bugünkü Konya, s. 79-80; Şemseddîn Sâmî, Kâmûsu’l-Aʿlâm, 2. cilt, 

s. 1382. 
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Çumra,19 Ereğli,20 Ermenek,21 Hâdim,22 Ilgın,23 Kadınhanı,24 Karaman25 ve Karapınar26 

kazâlarında geçirmiştir. Aczî’nin hayat serencamında bu kazâların önemli rolü bulunmaktadır. 

Çünkü bu yerler onun eğitimine ve memuriyete başladığı, memuriyet hayatını sürdürdüğü, 

gezdiği, çeşitli notlar aldığı ve hayatını şekillendirdiği muhitlerdir. Aczî’nin doğa ile iç içe bir 

yaşam tarzını benimsemesi, araştırma ve incelemeye olan merakı neticesinde gezdiği, gördüğü 

yerler; hayatına etki eden ya da etkilendiği olaylar yukarıda zikredilen ortamda vücuda 

gelmiştir. Bundan dolayı onun şiirleri ilgili muhit ve zaman etrafında şekillenmiştir. 

Aczî’nin Konya dışında fazla bulunmaması, Konya’nın hemen hemen her bölgesinde 

bulunmakla birlikte farklı şehir ve dolayısıyla kültürlerle karşılaşmamış olması onun için bir 

eksiklik olarak kabul edilebilir. Hatta bu husus onun eserlerinde işlediği konuların çeşitliliği ve 

                                                           
19 Konya merkezin güneyinde, Bozkır’ın kuzeyinde yer alan Çumra’nın Akviran ve Dinek olmak üzere iki nahiyesi 

bulunmaktadır. Komisyon, Konya İl Yıllığı 1967, s. 96; Ekrem Yalçınkaya, Coğrafyada, Tarihte ve Bugünkü 

Konya, s. 63-64. 
20 Ereğli, Konya’nın güneydoğu kısmında yer almaktadır. Kazanın kuzeybatısında Bolkar/Boğa Dağları, 

güneydoğusunda Ak Göl bulunmaktadır. Ayrancı, Zanapa ve Çayhan (Çakmak) kazanın nahiyeleridir. Ekrem 

Yalçınkaya, Coğrafyada, Tarihte ve Bugünkü Konya, s. 82; Şemseddîn Sâmî, Kâmûsu’l-Aʿlâm, 2. cilt, s. 838. 
21 1845 yılında İçel sancak merkezi iken, 1919 yılında ilçe olarak Konya’ya bağlanan Ermenek, Konya’nın en 

güney kazası olup Toros Dağları’nın arasında yer almaktadır. Kazanın kuzeyinde Atras, Bozdağ, Sultan Alan, 

Yellibel, Altıntaş dağları yer alırken kuzeyinde ise Yund, Akpınar, Ayatoz ve Maza dağları bulunmaktadır. 

Kazanın nahiyeleri ise Halimiye (Davdas), Fariske ve Kazancı’dır. Komisyon, Konya İl Yıllığı 1967, s. 101; Ekrem 

Yalçınkaya, Coğrafyada, Tarihte ve Bugünkü Konya, s. 86-87. 
22 Bozkır ile Karaman arasında kalan ve daha önce Karaman’a bağlı nahiye olan Hâdim; Konya merkezin güney 

kısmında yer almaktadır. Aladağ (Dedeli) ve Taşkent (Pirlerkondu-Gerez) kazanın iki nahiyesidir. Kandevir 

ormanları ile Aladağ kazada önemli bir yere sahiptir. Ekrem Yalçınkaya, Coğrafyada, Tarihte ve Bugünkü Konya, 

s. 85-86. 
23 Kuzeyinde Akşehir, doğusunda Hâdim, güneyinde Konya Merkez, batısında Hamid Sancağı yer alan Ilgın; Çiğil 

ve Argıdhanı olmak üzere iki nahiyeden müteşekkildir. Kazanın kuzey kısmı düzlük ve tepelerden oluşurken 

güney tarafı ormanlarla kaplıdır. Ekrem Yalçınkaya, Coğrafyada, Tarihte ve Bugünkü Konya, s. 67; Şemseddîn 

Sâmî, Kâmûsu’l-Aʿlâm, 2. cilt, s. 1159. 
24 1914 yılında eski adı ile Saideli olan ilçe merkezinin adı sonradan değiştirilerek Kadınhanı’na dönüştürülmüştür. 

Kadınhanı; Cihanbeyli, Konya merkez ve Ilgın kazaları arasında yer almaktadır. Kazanın Kurthasanlı ve Sarayönü 

olmak üzere iki nahiyesi bulunmaktadır. Komisyon, Konya İl Yıllığı 1967, s. 105; Ekrem Yalçınkaya, Coğrafyada, 

Tarihte ve Bugünkü Konya, s. 71. 
25 Karaman Kazası’nın batısında Bozkır, kuzeyinde Konya Merkez ve Karapınar, doğusunda Ereğli,  güneyinde 

İçel Sancağı bulunmaktadır. Kılbasan, İbrala, Bucakkışla, İlisıra (Caferiyat) ve Başkışla (Kızılkaya) kazanın 

nahiyeleridir. Karaman ve İbrala ırmakları bölge için önem arz etmektedir. Ekrem Yalçınkaya, Coğrafyada, 

Tarihte ve Bugünkü Konya, s. 80-81; Şemseddîn Sâmî, Kâmûsu’l-Aʿlâm, 5. cilt, s. 3644. 
26 1868 yılında ilçe merkezi olan Sultaniye kazasının adı, 1934 yılında değiştirilerek Karapınar’a 

dönüştürülmüştür. Karapınar’ın batısında Konya Merkez, güneyinde Karaman, güneydoğusunda Ereğli 

bulunmaktadır. Karapınar Kazası’nın Beyviran ve Hotamış olmak üzere iki nahiyesi bulunmaktadır. Komisyon, 

Konya İl Yıllığı 1967, s. 107; Ekrem Yalçınkaya, Coğrafyada, Tarihte ve Bugünkü Konya, s. 73; Şemseddîn Sâmî, 

Kâmûsu’l-Aʿlâm, 5. cilt, s. 3623. 
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ele alınış biçimine etki ettiği de iddia edilebilir. Bir halk şairi için gezip görmenin önemi izahtan 

varestedir. Konya ve çevresinden çıkıp daha fazla gezip gören bir Aczî olsaydı bunun 

metinlerine nasıl etki edeceği merak konusudur.
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İBRAHİM ACZÎ KENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ, İLİM VE FİKİR DÜNYASI 

A. HAYATI 

1. Ailesi ve Doğumu 

İbrahim Aczî, h. 1299/m. 188227 yılında Konya’da Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde28 

dünyaya gelmiştir. Babası İstanbul’un köklü ailelerinden saray Kurşuncubaşısı olan ve saray 

entrikaları sebebiyle Konya’ya sürgün edilen Edhem Efendi’nin29 oğlu Mahmud Efendi’dir. 

Halim selim bir tabiata sahip olan Mahmud Efendi, h. 1240/m. 1824-1825 doğumlu olup 

İstanbul’da mukim Kibar ailesine mensuptur. Kurşuncu Mahmud, babasını ziyaret için yirmi 

                                                           
27 İbrahim Aczî’nin doğum tarihi, mezar taşı kitabesinde (EK-1) ve öğretmen maaş cüzdanında (EK-2) 1299 olarak 

belirtilmiştir. Mehmet Ali Uz, Serdar Ceylan, Hafize Vuslat Bilgen ve İsmail Hakkı Aksoyak İbrahim Aczî’nin 

doğum yılının 1883; oğlu Ahmet Cenap Kendi, Ayşe Acar, Veli Sabri Uyar ve Yalçın Dikilitaş ise 1881 olduğunu 

belirtmiştir. Dîvân’ın sonuna eklenen ve İbrahim Aczî tarafından yazıldığı düşünülen terceme-i hâlde, Cahit 

Öztelli’nin Aczî hayatta iken kaleme aldığı çalışmada ve Seyit Küçükbezirci’nin ilgili yazısında Aczî’nin doğum 

tarihi 1882 olarak ifade edilmiştir. Hicri 1299 yılı miladi 1881-82, rumi 1883-1884 yılına tesadüf etmektedir. 

Tahminimize göre Ahmet Cenap Kendi, babasının “84 yaşında vefat ettiği” bilgisinden hareketle onun doğum 

tarihinin hicri tarihin karşılığı olan 1881 olduğunu düşünmektedir. Mehmet Ali Uz, Serdar Ceylan ve İsmail Hakkı 

Aksoyak ise 1299 yılının rumi karşılığı olarak Aczî’nin doğum yılını 1883 olarak belirtmiştir.  Faik Reşit Unat 

tarafından hazırlanan Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu adlı eserde hicri 1299 yılının 11. ve 12. ayı 

1881 yılına, geri kalan kısmı 1882 yılına aittir. Söz konusu tarih rumi olarak değerlendirildiğinde ise 1299 yılının 

9 ayı 1883 yılına aittir. Belgelerde yer alan tarihlerin hicri mi yoksa rumi mi olduğuna ilişkin problemelere yönelik 

tespitte bulunan Mustafa Özsaray, mezar taşlarının rumi 1321/m.1905 yılına kadar genellikle hicri tarih şeklinde 

verildiğini; eski şairlerin doğum ve ölüm zamanına ilişkin tarihlerde hicri tarih kullanıldığını belirtmektedir. Söz 

konusu bilgilerden ve Dîvân’ın sonuna eklenen Aczî tarafından yazıldığı düşünülen terceme-i hâl ve Cahit 

Öztelli’nin çalışması göz önünde bulundurulduğunda Aczî’nin doğum tarihinin hicri olarak verildiği kanaatine 

varılmıştır. Bundan dolayı Aczî’nin doğum yılı hicri 1299/miladi 1882 olarak belirtilmiştir. (Mehmet Ali Uz, 

Konya Kültürüne Hizmet Edenler, s. 43; Serdar Ceylan, “İbrahim Aczî Kendi (1883-1965)”, s. 274; Hafize Vuslat 

Bilgen, İbrahim Aczî Kendî’nin Rubâileri (İlk 180 Rubâi), s. 1; İsmail Hakkı Aksoyak, “Taşrada Değerli Bir Kültür 

Adamı: İbrahim Aczî Kendi”, s. 199; Ahmet Cenap Kendi, “Babam İbrahim Aczî Kendi”, 

https://www.memleket.com.tr/babam-ibrahim-Aczî-kendi-25755yy.htm (09/04/2020); Ayşe Acar, İbrahim Aczî 

Kendî’nin Rubâîlari (Son 180 Rubâî), s. 3; Veli Sabri Uyar, “Hattatlar Armağanı”, s. 11; Yalçın Dikilitaş, “İbrahim 

Aczi Kendi”, s. 2; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10437, s. 708; Faik 

Reşit Unat, Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu, TTK Basımevi, 6. Baskı, Ankara, 1988, s. 88-89; 

Mustafa Özsaray, “Osmanlı Belgelerinde Kullanılan Tarih Türleri”, Hazine-i Evrak Arşiv ve Tarih Araştırmaları 

Dergisi, I (2009), s. 39. 
28 Burası Aczî’nin oğlu Ahmet Cenap Kendi’nin ifadesine göre şu anda Sultan Selim Camii karşısında yer alan 

Balıkçı Otel’dir. Ahmet Cenap Kendi, “Babam İbrahim Aczî Kendi”, https://www.memleket.com.tr/babam-

ibrahim-Aczî-kendi-25755yy.htm (09/04/2020). 
29 Aczî, dedesi Edhem Efendi’nin daha sonra affolunarak İstanbul’da vefat ettiği bilgisini vermiştir. İbrahim Aczî 

Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 11761, 1932, 1. cilt, s. 57. 

https://www.memleket.com.tr/babam-ibrahim-aczi-kendi-25755yy.htm
https://www.memleket.com.tr/babam-ibrahim-aczi-kendi-25755yy.htm
https://www.memleket.com.tr/babam-ibrahim-aczi-kendi-25755yy.htm
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yaşında Konya’ya geldiğinde aslen Beyşehir’in Yunuslar Köyü’nden olan Çelebi ailesinden 

Rüstem Çelebi’nin kızı Emine Hanım ile evlenerek Konya’da kalmıştır.30 

2. Mahlasları  

İbrahim Kendi, Dîvân’ında kendisine ait olan 51631 şiirden 406 Türkçe şiirinde mahlas 

kullanmış olup, yine Türkçe kaleme aldığı 97 şiirde mahlas kullanmamıştır.32 Buna ek olarak 

Aczî, Arapça (4 şiir)33 ve Farsça (9 şiir)34 kaleme aldığı şiirlerinde de mahlas kullanmayı tercih 

etmemiştir. Buna göre, Aczî’nin yalnızca Türkçe şiirlerinde mahlas kullandığı görülmektedir.   

 

 

                                                           
30 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 57; Ahmet Cenap Kendi, “Babam İbrahim Aczî 

Kendi”, https://www.memleket.com.tr/babam-ibrahim-Aczî-kendi-25755yy.htm (09/04/2020); Serdar Ceylan, 

“İbrahim Aczî Kendi (1883-1965)”, s. 274.  
31 Aczî’nin Dîvân’ında şiir için yer bırakılan fakat şiir yazılmayan 71. şiir bu sayıya dâhil edilmemiştir. 
32 Aczî’nin Dîvân’ında kendisine ait olmayan çeşitli vesilelerle mektupla atıştığı şairlere ait 5 şiir yer almaktadır. 

Bu şiirlerden 1’i Âşık Dercî’ye (ö. 1895-1896), 2’si Âşık Rıza’ya (ö. 1908-1909) ve 2’si de Mahbûb Efendi’ye (ö. 

1900) aittir. Dîvân’ın metin kısmında yer alan şiirlerin numaraları şöyledir: Âşık Dercî 6, Âşık Rıza 7 ve 9, Mahbûb 

Efendi 19 ve 20.   
33 Aczî’nin Arapça olarak kaleme aldığı şiirlerin numarası şu şekildedir: 167, 187, 195, 241. 
34 Aczî’nin Farsça olarak kaleme aldığı şiirlerin numarası şu şekildedir: 111, 168, 182, 185, 186, 233, 255, 365, 

467. 

78%

19%

1% 2%

MAHLAS GRAFİĞİ

Mahlas Kullanılan Türkçe Şiirler Mahlas Kullanılmayan Türkçe Şiirler

Mahlas Kullanılmayan Arapça Şiirler Mahlas Kullanılmayan Farsça Şiirler

https://www.memleket.com.tr/babam-ibrahim-aczi-kendi-25755yy.htm
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Grafikten de anlaşıldığı üzere, İbrahim Aczî şiirlerinin %78’inde mahlas kullanmış; 

%22’sinde mahlas kullanmamıştır. Onun mahlas kullanmadığı şiirlerinin %1’i Arapça, %2’si 

Farsça ve geri kalan kısmı da (%19’u) Türkçedir. 

 İbrahim Kendi, şiirlerinde daha çok “zayıflık, gücü yetmemek” anlamına gelen Arapça 

 ʿacz”35 kelimesinden türetilen Aczî mahlasını kullanmıştır. Aczî, bu mahlası seçme/عجز“

nedeninin gurur kavramına bir tepki olduğunu, yazdığı kıta-i kebirenin makta beytinde şu 

şekilde ifade etmektedir: 

èAczí ismin maòlaã aldım kendime 

áurÿra bu, olsun inkÀr diyerek (16/6) 

Bir başka şiirinin son hânesinde o; mahlasının Aczî diye yazıldığını, hayatının âdeta 

elem ile yoldaş olduğunu ve artık gönlünün bundan yorulduğunu belirtmiştir: 

Maòlaãımı èAczí deyü úalem yazmış 

Acı işle arañızda elem sezmiş 

Böyle ise óayÀt, bundan bezmiş 

Gidiyorum úaldı iòvÀn sizlerde (337/4) 

İbrahim Aczî, bir görev için gittiği Söbüçimen Yaylası’nda muhitin de etkisiyle yazdığı 

iki şiirde Farsça “gizli” anlamına gelen “36”نهان kelimesinden türetilen Nihânî mahlasını 

kullanmıştır:  

NihÀní’dir benim adım sevdÀlı 

Güzelleriñ gitmez benden òayÀli 

Serv-i revÀn her biri bir edÀlı 

ElÀ gözler gücünden óÀl gümÀndır (251/3) 

                                                           
35 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrut, t.y., 5. cilt, s. 369. 
36 Ziya Şükûn, Farsça-Türkçe Lûgat: Gencîne-i Güftâr Ferheng-i Ziyâ, MBS, 3. Baskı, 3. cilt,  İstanbul, 1984, s. 

1930. 
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Yapıàıñ ben olsam ùursañ úarşımda 

Yandım àayrı gitmez sevdÀ başımda 

Gündüz òayÀl geceleri düşümde 

NihÀní’yim yol ver dil-ber geçeyim (252/5) 

İbrahim Aczî, mahlas kullandığı 409 şiirinin 10’unda Acziyâ diyerek kendisine 

seslenmiştir.37 Kendisine nida ettiği şiirinin son hânesinde; kâinatın her şeye gücü yeten, her 

şeyin kendisine muhtaç olduğu ve her şeyi yaratan Allah’ın birliğine delil teşkil ettiğini; 

zenginliğin, çeşitliliğin tüm yaratılanlarda görüldüğünü; Allah’ın nimetlerinin iyiliğe mâil 

olduğunu belirtmektedir: 

èAcziyÀ seyret sırr-ı vaódeti 

Gör cümlesiñde dürlü vecdeti 

İylige maèùÿf Óaúú’ıñ nièmeti 

ÚÀdir Úayyÿm hem ÒÀlıú’dır MevlÀ (107/6) 

Aczî gönlüne seslendiği şiirinin son hânesinde, kendisinin dünya malına ehemmiyet 

vermeyen kalender-meşreb biri olduğunu; tabiatının asla şöhreti sevmediğini ve böyle 

şeylerden uzak durarak mutlu bir şekilde manevi yardıma mazhar olacağını düşünmektedir: 

Bir úalender-meşrebsiñ sen èAcziyÀ 

Şöhret sevmez ùabèıñ seniñ dÀ´imÀ 

Çek başıñı öyle ise óÀliyÀ 

Ásÿde yüz sür himmete ey göñül (388/4) 

İbrahim Aczî şiirlerinde garip olduğunu belirttiği koşması dışında (40/5) mahlasını 

sıfatlarla nitelendirmemiştir. O, bunun yerine daha çok “Aczî der ki, Aczî söyler” ibârelerini 

                                                           
37 Aczî’nin kendisine nida ettiği şiirlerin numarası şu şekildedir: 84, 107, 108, 181, 217, 246, 378, 379, 388, 444. 
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kullanarak, çoğu zaman kendisine bazen de halka hitap etmeyi tercih ederek düşünce 

dünyasındaki fikirleri aktarmıştır:  

èAczí der ki cihÀn àaddÀr diñlemez   

PÀdişÀh da faúír de bir añlamaz 

Kim var èaceb bu ecelden iñlemez 

Ötesi pek úaranlıúdır duman hey (109/5) 

 

èAczí söyler alır ilhÀm güllerden 

Çünki ãafÀ gelir iyi dillerden 

Óaú çevirsin göñlü fenÀ yollardan 

Diler bunu yuvasında úuşlar da (112/4) 

Çocukluk yıllarında okuduğu kitapların etkisiyle kaleme aldığı şiirlerinde, Aczî’nin 

mahlas kullanmadığı görülmektedir. Aczî; Namık Kemal (ö. 1888), Ziya Paşa (ö. 1880) gibi 

şairlerin eserlerini çok okumuştur. O, bu şairlerin etkisi ile kaleme aldığı şiirlerinde de mahlas 

kullanmayı tercih etmemiştir.38 Ayrıca Aczî, II. Abdülhamit Dönemi’ni (1876-1909) 

betimleyen şiirlerinde mahlas kullanmamıştır. Özellikle bu dönem ile ilgili olan şiirlerinde 

mahlas kullanmamasının nedeninin kimliğinin açığa çıkmasına engel olmak amacını taşıdığı 

söylenebilir. 

3. Tahsil Hayatı ve Sürgün Edilmesi 

Aczî hatıratında, babasının müdür olduğu Konya Ereğli’sinin Divle Nahiyesi’nde r. 

1305/m. 1889-1890 yılında köy okuluna gittiğini ifade etmektedir. Babasının memuriyetten 

ayrılması ile Divle’den Konya merkeze taşınmışlardır.39 Eğitimine Piri Mehmet Paşa 

                                                           
38 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 33. 
39 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 24, 34-36. 
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Mektebinde40 devam eden İbrahim Aczî, okuma yazmayı çok çabuk bir şekilde öğrenmiş; r. 

1310/m. 1894-1895 yılında her şeyi iyi okuyup yazar bir duruma gelmiştir.  Okumaya meraklı 

olan Aczi; Âşık Kerem, Âşık Garip gibi kişilerin hayatlarını konu alan kitapları severek 

okumuştur. Hatta Âşık Dertli’nin (ö. 1261/1845) 41  Dîvân’ını başkasından ödünç alarak istinsah 

ettiğini de belirtmektedir.42  

Aczî, Arapça öğrenmesi için 24 Haziran 1311/6 Temmuz 1895 tarihinde ailesi 

tarafından Konya türbe önünde bulunan Molla Efendi Medresesi43 hocalarından birinin44 yanına 

çömez olarak verilmiştir.45 Aczî, medresedeki eğitim sürecini anlatırken hocasının kendisine 

bir kitap verip (Emsile) belirli bir kısma kadar ezberlemesi gerektiğini belirterek kendisini geri 

gönderdiğini ifade etmekte;46 sekiz dokuz ay gibi bir sürede Arapça kavâid kitaplarından Binâ, 

Maksûd, Avâmil gibi kitapları bitirerek Izhâr ve Molla Câmî’nin (ö. 898/1492) eserlerini 

                                                           
40 Piri Mehmed Paşa Mahallesinde yer alan mektep 16. yüzyılda yapılmıştır. Mektep daha sonra yenilenmiş ve r. 

1317/m. 1901’de modern olarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Kerim Sarıçelik, Osmanlı Devri Konya’sında 

Modern Eğitim-Öğretim (1869-1919), Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2009, s. 83. 
41 Asıl adı İbrahim olan Âşık Dertli, 1186/1772 yılında Gerede’nin Çağa Nahiyesi Şahneler Köyü’nde dünyaya 

gelmiştir. Babası geçimini çiftçilikle sağlayan, Kara Hüseyinoğulları’ndan Bayraktar Ali Ağa’dır. Mahlası Lutfî 

olan İbrahim Efendi’nin intihar teşebbüsünden dolayı ismi ve mahlası unutulmuş ve söz konusu olaydan sonra 

Dertli mahlası ile anılmıştır. 1261/1845 yılında Ankara’da vefat eden Âşık Dertli, Koyunpazarı’na defnedilmiştir. 

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri (Kemâlü’ş-Şuarâ), Haz. Hidayet Özcan, AKM Yayınları 

433, 1. Baskı, 3. cilt, Ankara, 2000, s. 1248-1249. 
42 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10451/1, Aladağ, 1327, 

1. cilt, s. 2, 6; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 51; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 

708; Ahmet Çelik, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Konya Öğretmenleri, s. 117.  
43 Karamanoğulları zamanında yapıldığı daha sonra yenilendiği de iddia edilen, Mevlâna Dergâhı postnişini olan 

Çelebi Mehmet Said Efendi’nin babası Mehmet Çelebi tarafından tekraren ya da tamamen yeni olarak yapılan 

Molla-i Cedîd adı ile de anılan Molla Efendi Medresesi; Aziziye Cami ile Sultan Selim Cami arasında şu anda 

Mevlânâ Çarşısı’nın olduğu yerde bulunmaktaydı. Medresenin ilk müderrislerinin kimler olduğu hakkında net 

bilgi bulunmamakla birlikte 1881 yılından önce Ömer Kâşif Efendi ile Ahmet Vehbi Efendi’nin müderris olarak 

görev yaptığı bilinmektedir. Caner Arabacı, 1900-1924 Yılları Arası Konya Medreseleri, Doktora Tezi, Selçuk 

Üniversitesi SBE, Konya 1996, s. 344-346. 
44 Söz konusu tarihte medresede görev alan hocalar göz önünde bulundurulduğunda Aczî’nin Molla Efendi 

Medresesi’ndeki bahsettiği hocasının 1882 yılında medresede hocalık vazifesi icra etmeye başlayan ve 1915’te 

vefat eden Haşim Efendi olduğu tahmin edilmektedir. Haşim Efendi, 1841 yılında Konya’da dünyaya gelmiş; 

Ömer Kâşif Efendi’den icazet almış ve hocasının vefatıyla birlikte tekrar imtihan edildikten sonra müstakil 

müderris olarak Molla Efendi Medresesi’ne tayin edilmiştir. Haşim Efendi, 2 Kasım 1915 tarihinde ahirete irtihal 

etmiş ve Yağlıtaş Kabristanı’na defnedilmiştir. Caner Arabacı, 1900-1924 Yılları Arası Konya Medreseleri, s. 346. 
45 Aczî çömez kavramını şu şekilde tanımlamıştır: “Medrese hocalarının yanına verilerek kayıtsız şartsız odasını 

temizlemek kahvesini pişirmek çarşısına pazarına gitmek gibi aylak bir işçi.” İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi 

ve Hayatım, 1. cilt, s. 63. 
46 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 66; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 7. 
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okuyacak bir seviyeye geldiğini vurgulamaktadır.47 Bu arada Mevlana Türbesi’nde hafız-ı 

kütüb olan Derviş Rıza Dede’den48 de Farsça dersleri almıştır.49 

Mart 1312/Mart-Nisan 1896 tarihinde idadiye gitmeyi arzulayan Aczî, bu fikrini 

paylaştığı kişilerden yeterli desteği alamadığını; çünkü o dönemde Konya’da idadiye gidenlere 

medrese mensuplarınca kötü lakaplar takıldığını belirtmektedir.50 Ancak babasının desteği ve 

babasının İstanbul’dan arkadaşı olan Maarif Müdürü Kamil Bey’in yazdığı tezkere ile eğitim 

öğretim yılının ortası olmasına rağmen herhangi bir sıkıntı olmadan 177 öğrenci numarasıyla 

birinci sınıfa kaydı yapılan Aczî, 14 Mart 1312/26 Mart 1896 tarihinde Konya İdadi 

Mektebine51 başlamıştır. Aczî, üstün gayretleri ile dört yıllık idadiyi üç yılda tamamlamıştır.52 

Aczî, 16 Teşrin-i Evvel 1315/28 Ekim 1899 tarihinde 16 yaşında iken nazik, kibar ve 

merhametli bir tabiata sahip olarak tanımladığı babasının vefatıyla öksüz kaldığını 

belirtmektedir. Babası hakkında detaylı bilgi vermeyen Aczî, onun Konya eşrafının kıskanç 

tutumları ve buna bağlı ticari rekabetleri neticesinde fakir bir ihtiyar olarak vefat ettiğini ve 

Konya Üçler Mezarlığına defnedildiğini ifade etmiştir. 53 

                                                           
47 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 70. 
48 Derviş Rıza Dede ile ilgili olarak yukarıda verilen hafız-ı kütüb olması dışında herhangi bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. 
49 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 63. 
50 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 80. 
51 Tanzimatla birlikte okulların hazırlık eğitimlerinin verildiği yer olan idadiler, günümüzdeki liselerin karşılığı 

olup yüksekokullara öğrenci yetiştiren kurumlardır. Bu kurumlar Osmanlı coğrafyasında birçok yerde açılmıştır. 

Konya’da idadi mektebi açılması fikri ise Konya Maarif Müdürü Tahsin Bey’in gayretleri ile 1888 yılında 

başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde müstakil bir bina inşa etmenin uzun bir zaman alacağı düşünülmüş ve okul 

için uygun yer bulunamamıştır. Bundan dolayı Konya İdadi Mektebi,  Dâru’l-Muallîmîn binasında 1 Eylül 1889 

tarihinde eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Cemil Öztürk, “İdâdî”, DİA, İstanbul, 2000, 21. cilt, s. 464; Kerim 

Sarıçelik, Osmanlı Devri Konya’sında Modern Eğitim-Öğretim (1869-1919), s. 143-144. 
52 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 6; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 

1. cilt, s. 81-82, 87. 
53 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 10; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 

1. cilt, s. 87; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 25. 
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Aczî, babasının vefatını metânet ile karşılamıştır. Bunun üzerine yazdığı koşmada, 

ölümün Allah’ın emri olduğunu; genç yaşta babasından ayrıldığını; dünya hayatının 

geçiciliğinden hareketle bu ayrılıktan hayatta olanların ders alması gerektiğini belirtmiştir:  

Bu dünyÀdır sÀlim degil insÀnlar 

Dürlü yoúluú dürlü acı kederden 

ÚarÀrı yoú gelir geçer zamÀnlar 

Genç yaşımda ayrı düşdüm pederden (25/1) 

 

Bildim dünyÀ işi èahdi vefÀda 

Dönen zamÀn mihnet verir ãafÀ da 

İnsÀn için elem de var cefÀ da 

äabret göñül neler çıúar òaberden (25/2) 

 

Bütün maòlÿú Óaú emrinde ùurmaz mı 

Bilir Tañrı óÀlleriñi görmez mi 

ErzÀúların dÀ´im kendi vermez mi 

Ayrılmaz yol başúa yola úaderden (25/3) 

 

İsmim èAczí özüm Óaúú’a dayanmış 

FÀní dünyÀ göñül buna inanmış 

Bir úafesdir dürlü çeşid boyanmış 

Çek kendiñi, göñül yañlış seferden (25/4) 

Daha önce çalışmaya başlayan Aczî,54 babasının vefatıyla birlikte ailesinin geçiminin 

tamamen üzerine yüklendiğini belirtmektedir. Fakat okuma arzusu ağır basınca Mısır’a gitmeyi 

düşünmüş; ancak annesinin ısrarına dayanamayarak bu düşüncesinden vazgeçmiş ve idadiden 

                                                           
54 Aczî, babasının vefatından önce 11 Mayıs 1315/23 Mayıs 1889 tarihinde bir süre Nafia Kalemi’nde evrak kâtibi 

olarak çalışmıştır. İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 123-124. 
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mezun olan arkadaşlarından ikisi ile Konya Dâru’l-Muallimine55 ikinci sınıftan başlamıştır. 

Burada aldığı derslerden bazıları şunlardır: “Dürr-i Yektâ Şerhi, Kısas-ı Enbiyâ, Kavâid-i Fârisî 

ve Hesap.” Aczî, Dâru’l-Muallimini bırakmak istemesine rağmen Hesap ve Farsça derslerinin 

verilmesinden ve bu derslere ilgisinden dolayı düşüncesinden vazgeçmiştir.56  

Aczî ve arkadaşı, r. 1316/m. 1900-1901 yılında girdikleri bir imtihan sırasında orada 

hazır bulunan Vali Ferit Paşa’nın (ö. 1914)57  dikkatini çekmiş; vali onları kendi himayesine 

almak ve İstanbul mekteplerinden birine yerleştirmek istediğini belirtmiştir. Ağustos 

1317/Ağustos-Eylül 1901’de İstanbul’a gönderilen Aczî ve arkadaşı devlet azasından Sedat 

Bey’in konağında ikamet etmeye başlamıştır. Sedat Bey İstanbul’a yeni gelen bu iki gence, 

şehrin durumu ile ilgili çeşitli malumatlar verdikten sonra Aczî’yi Mülkiye Mektebine; 

arkadaşını ise hukuk bölümüne yerleştirmiştir. Mektepte kendine yakın bazı arkadaşlar edinen 

Aczî, onlardan İstanbul’un her yerinde hafiye teşkilatının bulunduğu bilgisini edinmiştir. Halası 

Rasime Hanım’ın dahi kadınlar hafiyesi olduğunu öğrenen Aczî, bu nedenle onunla 

tanışmaktan uzak durmuştur.58   

Mülkiye Mektebinde okuduğu esnada Aczî, bu dönemde İstanbul’da bulunmanın, 

mektepte okumanın çok zor ve tehlikeli olduğunu belirtmektedir. Çünkü ona göre herkes 

                                                           
55 Dâru’l-Muallimin, devletin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan okullar olup Konya’da 3 Aralık 1874 

tarihinde açılması kararı alınmıştır. Bu eğitim kurumu Konya’da rüştiye ve ipitidâî mekteplerin öğretmen ihtiyacını 

karşılamıştır. Seyit Taşer, “Konya Darülmuallimini’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi”, Selçuk Üniversitesi SBE 

Dergisi, 23/2010, s. 211. Dâru’l-Muallimin ile ilgil ayrıntılı bilgi için bakınız: Seyit Taşer, Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Eğitim Yönetimi ve Denetimi,  Doktora 

Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2010. 
56 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 154-155. 
57 Avlonyalı Mustafa Nuri Paşa’nın oğlu olan Mehmed Ferid Paşa, 1851 yılında Yanya’da dünyaya gelmiştir. 

Sıbyan, rüşdiye ve Rum Lisesi’ni Yanya’da okuyan Mehmed Ferid daha sonra Fransızca, Rumca ve İtalyanca özel 

dersler almıştır. Devlet kademesinde çeşitli görevlerde bulunan Mehmed Ferid Paşa 1898 yılında Konya 

Valiliği’ne atanmıştır. 1889 yılında vezirlik rütbesi verilen Mehmed Ferid, 1902 yılında valilik görevinden Bâb-ı 

Âlî’de Rum vilayetleri ile ilgili kurulan komisyona başkan olarak atanmıştır. 1914 yılında vefat eden Ferid Paşa, 

Avlonya’ya defnedilmiştir. İbnü’l-Emin Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1982, 

3. Baskı, 3. cilt, s. 1587-1590, 1594, 1595, 1922. Ayrıntılı bilgi için bakınız: İbnü’l-Emin Mahmut Kemal İnal, 

Son Sadrazamlar, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1982, 3. Baskı, 3. cilt, s. 1587-1653. 
58 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 156-158. 



 

19 

bulunduğu makamı hafiyelikle sağlamaktadır. Mülkiye Mektebinde sık sık müdür ve öğretmen 

değişmekte; her hafta bir kaç öğrenci kaybolmaktadır. 59   

Okuldaki Giritli arkadaşı vasıtasıyla Midhat Paşa’nın (ö. 1884)60 meşhur savunma 

nutkunu okuma fırsatı bulan Aczî, medresenin ansızın basılarak söz konusu nutkun bulunması 

sonucunda gözaltına alınmıştır.61 Aczî, bu sorgu sonrasında 29 Haziran 1317/12 Temmuz 1901 

tarihinde Konya’ya sürgün edilmiştir.62 

4. Çalışma Hayatı ve Sürgün Yılları 

Aczî, çalışma hayatına Nafia Kalemi Evrak Kâtipliği görevi ile başlamıştır. Ayrıca 

sürgün edilinceye dek eğitim hayatına devam etmiştir.63 Konya’ya sürgün edilmesi ile birlikte 

evinin de burada bulunması dolayısıyla Vali Ferit Paşa tarafından r. 1317/m. 1901-1902 yılında 

75 kuruş maaş ile Yol Mühendisliği Evrak Kâtipliğine görevlendirilmiştir. Aczî, bu sürgünle 

genç yaşında istikbalinin söndüğünü düşünmektedir. O, bu yeni görevinde kendisi gibi sürgün 

edilmiş olan Hüseyin Vehbi Bey ile tanışmış; 3 Temmuz 1317/16 Temmuz 1901 tarihinde 

                                                           
59 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 100; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 

1. cilt, s. 150-152. 
60 Ahmed Midhat Paşa, 1822 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Ruscuklu Hacı Eşref Efendi’dir. Hafız 

olan Ahmed Midhat Efendi reisü’l-küttâb Akif Paşa’nın yardımıyla Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nde çalışmaya 

başlamış, eğitimini tamamlayarak kendisini geliştirmiştir. Dîvânî hattı çok kısa bir sürede, iyi derecede yazacak 

konuma gelmiş ve kendisine Midhat mahlası verilmiştir. Asıl adı olan Şefik yerine bu ad ile anılmaya başlamış, 

devlet kademesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ahmed Midhat Paşa’nın devlet yönetimindeki davranışları, 

görevinden istifa etmeyip azledilmeyi istemesi, II. Abdülhamit’e yönelik ağır eleştiri içeren tezkire kaleme alması 

gibi nedenlerden dolayı 1877 yılında görevinden azledilerek sürgün edilmiştir. 1878 yılında Midhat Paşa’nın 

affedilerek Girit’e yerleşmesine izin verilmiş ve çeşitli devlet kademesinde görevler almıştır. Ahmed Midhat Paşa, 

Sultan Abdülaziz’in şehid edilmesi olayına karıştığı iddiasıyla Yıldız Sarayı’nda kurulan özel mahkemede 

yargılanmış ve idamına karar verilmiştir. Gelen tepkiler üzerine II. Abdülhamit tarafından cezası, ömür boyu hapse 

çevrilmiş ve hükümlülerle birlikte Taif’e gönderilmiştir.  Ahmed Midhat Paşa, 7 Mayıs 1884 tarihinde boğularak 

öldürülmüştür. Midhat Paşa’nın otoriteye karşı tutumundan dolayı yaşanan bu süreçte İbrahim Aczî’nin ilgili 

savunmayı elinde bulundurması, II. Abdülhamit yönetiminin tedbir amacıyla Aczî’yi sürgün etmesine neden 

olmuştur. İbnü’l-Emin Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar, Dergâh Yayınları, 1. cilt, s. 315-393. Midhat 

Paşa’nın Yıldız Mahkemesi’nde yargılanması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: İ. Hakkı Uzunçarşılı, Midhat 

Paşa ve Yıldız Mahkemesi, TTK Basımevi, Ankara, 1967. 
61 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s.160-161; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 709.  
62 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 180. 
63 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 123-124. 
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yazdığı “Bir Hakikat-Elendik Elekden”64 başlıklı şiirini ona okumuş ve Hüseyin Bey şiiri çok 

beğenmiştir. Hüseyin Vehbi Bey, şiirden öyle etkilenmiştir ki Konya’da kendileri gibi sürgün 

bulunan Ebüzziyâ Tevfik Bey’e (ö. 1913)65 Aczî’den bahsetmiş; o da Hüseyin Bey’den 

Aczî’nin hatıra defteri ile yanına getirilmesini rica etmiştir. Aczî, bu ricaya müspet cevap 

vermiş; yaptıkları görüşmede Ebüzziyâ Tevfik Bey ilgili şiiri ona okutmuş66 ve Aczî’nin “çok 

değerli zemin zaman kavrayışı olduğunu” söyleyerek onu takdir edip her zaman evine gelmesini 

istemiştir. Tevfik Bey’in konağına büyük bir saygı ile giden Aczî, onun fikir ve kaleminden çok 

faydalandığını belirtmektedir. Aczî, Ebüzziyâ’nın “Sende Şinasi’nin değil Kemal’in ruhu var” 

diyerek şiirlerini bilgisiz, cahil kimselere göstermemesi gerektiğine dair tavsiye verdiğini 

belirtmiştir. Aczî’nin Ebüzziyâ ile tanışması yeni kişileri de tanımasına vesile olmuştur. 

Hatıratında haftada iki kez bu evde Konya’ya sürgün edilen Doktor Hakkı Şinâsi ve Sıhhiye 

Müdürü Adnan Hüseyin Vehbi Beyler ile bir araya geldiğini ifade etmiştir.67 Vali Ferit Paşa, 

Aczî’nin sürgün edilen kişilerle bir araya geldiğini duyunca onu huzuruna çağırmış; bu şekilde 

davranarak hayatını tehlikeye attığını söyleyip Evrak Müdürü’nün yanına gitmesini istemiştir. 

Aczî, Evrak Müdürü Hasan Efendi’nin yanına gittiğinde o,  Vali Ferit Paşa’nın bu davranışının 

                                                           
64 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 36-37. 
65 Hasan Kâmil Efendi’nin oğlu olan Tevfik Bey, 10 Şubat 1849 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tevfik 

Bey, babasının vefatı ile birlikte eğitim hayatını noktalayıp 8 yaşında Maliye Sergi Kalemi’nde stajyer olarak 

çalışmaya başlamış, zamanla kendisini geliştirerek Almanca, Arapça, Farsça ve Fransızca gibi çeşitli dilleri 

öğrenmiştir. Devlet dairesinde çalışmanın etkisi ile çeşitli edebiyat ve sanat çevreleri ile tanışan Tevfik Bey, 

gazetede yayımladığı yazı sonrası Nâmık Kemal ve Şinâsi ile tanışmıştır. Bu tanışma onun düşünce dünyasında 

önemli değişikliklere neden olmuş ve Namık Kemal’in de yönlendirmesi ise Tasvîr-i Efkâr’da imzasız yazılar 

kaleme almıştır. O, 1886 yılında Yeni Osmanlılar hareketine katılmış; Mithad Paşa’nın Şûrâ-yı Devlet Reisliği’ne 

atanması ile kendisi de 1868 yılında buraya ikinci sınıf mülazım olarak tayin edilmiş ve 1872 yılında azledilmiştir. 

Bu gelişmeler sonunda Tevfik Bey kendisini âdeta basın hayatına adamıştır; fakat yayımladığı yazılar hükümete 

muhalefetten dolayı beğenilmemiş ve Rodos’a sürgün edilmiştir. Tevfik Bey, sürgün döneminde Ebüzziyâ takma 

adını kullanmış ve yayım faaliyetlerini bu şekilde sürdürmüştür. Taht değişikliği sonrasında affedilen Ebüzziyâ 

Tevfik, devlet kademesinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve 1900 yılında Konya’ya sürgün edilmiştir. 1908 yılında 

Antalya mebusu olan Ebüzziyâ Tevfik, 27 Ocak 1913 yılında vefat etmiştir. Âlim Gür, Ebüzziyâ Tevfik’in Hayatı, 

Dil, Edebiyat, Basın, Yayın ve Matbaacılığa Katkıları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara, 1990, s. 

28-41. Aczî Ebüzziya Tevfik Bey’in o günkü evinin Alaaddin Tepesi istasyon yolu üzerinde bulunan köşedeki ev 

olduğu bilgisini vermektedir. İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 181. 
66 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 181. 
67 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 113; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 

1. cilt, s. 181-182. 
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Aczî’ye olan sevgi ve muhabbetinden kaynaklandığını söyleyip bir zarf vermiştir. Bu zarfta, 

Aczî’nin yeni görev yeri Hatunsaray Tahrirat Kâtipliğine tayin edildiği haberi bulunmaktadır.68  

Geriye dönük olayları tahlil ettiğimizde, Eylül 1317/Ekim 1901 tarihinde gerçekleşen 

bu tayinin Aczî’nin hayatını kurtardığı söylenebilir. Nitekim Aczî’nin yeni görev için 

ayrılmasından sonra Ebüzziyâ Tevfik Bey’in evine sıkça gidip gelen bir kaç kişi ansızın 

İstanbul’a götürülüp ortadan kaybolmuştur.69   

Konya merkezden ve ilgili çevreden ayrılığı Aczî’yi çok etkilemiş; bu ruh hali ile 

kaleme almış olduğu koşmada kendisine gurbet hayatının açıldığını (37/1); feleğin kendisini 

güldürmediğini (37/2); bütün kötü durumların üst üste gelmesinden dolayı yorulduğunu ve 

kendisine sabrı telkin ettiğini (37/3); sevdiği diyardan ayrıldığını, sevdiklerine hasret kaldığını 

ve tüm başına gelenlere sabretmesi gerektiğini (37/6) ifade etmektedir. 

5. Evliliği ve Çocukları 

İbrahim Aczî daha çocuk sayılacak bir yaşta, 22 Mayıs 1312/3 Haziran 1896 tarihinde, 

kolera salgınında anne babasını kaybeden bir kız ile ailesi tarafından evlendirilmek istendiğini; 

fakat kendisinin bu evliliği istemediğini belirtmektedir.70 Aczî, evlenmemek için yazmış olduğu 

şiirde kendisinin genç olduğunu ve evlenmenin vakti olmadığını (4/1); evliliğin ne lutfunu ne 

kahrını istediğini (4/2); hayata ilişkin yapmayı planladığı şeylerin bulunduğunu ve feleğin bu 

yükü yani evliliği, isteyen başka birinin başına vermesi gerektiğini dile getirmektedir (4/3). 

                                                           
68 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 117; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 

1. cilt, s. 188; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 709.  
69 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt,  s. 117, 122-123; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi 

ve Hayatım, 1. cilt, s. 189-190. 
70 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 10; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 4. 
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İbrahim Aczî, bundan sekiz yıl sonra Mehmed Emin Efendi ve Şerife Hanım’ın kızı 

Semiye Hanım ile 20 Nisan 1320/3 Mayıs 1904 tarihinde hayatını birleştirmiştir.71 Aczî, evliliği 

üzerine kaleme aldığı koşmada feleğin kendisini aldattığını; gönlünün dert ile dolduğunu 

(54/1); kimseye minnet etmeden yaşadığı hâlde feleğin omuzlarına evlilik yükünü yüklediğini 

ve tüm bunların yanında bir de borçlu hâle geldiğini (54/2) belirtmektedir: 

Felek beni úatı maàbÿn eylediñ 

Sínem dertle niçin meşóÿn eylediñ 

Güldürmemek bildim eski òÿyuñdur 

NÀ-şÀd úalbim neden dil-òÿn eylediñ (54/1) 

 

Baña yeter idi mehcÿr olduàum 

Minnetsizce rÀóat mestÿr olduàum 

Bu åıúlete neden mecbÿr olduàum 

Vardıñ en ãoñ bir de medyÿn eylediñ (54/2) 

Aczî’nin bu evliliğinden Behiye (d.1904/1905-ö.10.04.1984), Mahmude (ö. Haziran 

1910), Mahmudiye (d.1910-ö. ?), Mahmut Havfi (d. 29 Eylül 1911-ö. 1995), Ali Tarık (d. 1917-

ö. 1998), Kamerşah (d. 1919- ö. 1998) ve Ahmet Cenap (d. 1923-ö. 2020)  olmak üzere dört 

kızı üç oğlu dünyaya gelmiştir.72 Çocuklarının ölüm tarihlerinden hareketle kendisi hayatta iken 

vefat eden tek evladı, 8 Haziran 1326/21 Haziran 1910 tarihinde üçüncü kız çoçuğu dünyaya 

geldiği sırada hastalanan Mahmude’dir. Aczî’nin belirttiğine göre, boğazından rahatsızlık 

hisseden Mahmude’ye Karaman Belediye Doktoru tarafından yanlış teşhis konulmuş; ancak 

vefatından sonra hastalığının kuşpalazı olduğu tespit edilmiştir.73 Aczî, Karaman’ın Hükumet 

                                                           
71 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 202; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 

1. cilt, s. 261; Serdar Ceylan, “İbrahim Aczî Kendi (1883-1965)”, s. 274-275. 
72 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 11765, 1932, 2. cilt, s. 

87-88; Serdar Ceylan, “İbrahim Aczî Kendi (1883-1965)”, s. 274-275. 
73 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 570-572, 577; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve 

Hayatım, 1. cilt, s. 587-588; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 139. 
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Caddesi üzerinde yer alan küçük mezarlığa defnedilen74 kızı için yazdığı koşmada, evladının 

kalbinin gülü olduğunu ve dünyadan ayrılması ile kalbinin sızladığını (113/1); çocuğunun 

ayrılığı ile ümit evinin yıkılarak elem kapısının açıldığını (113/2); ölüm derdinin çaresiz ve her 

gönlün bu durumdan yaralı olduğunu (113/4) belirtmektedir: 

EvlÀd bir cÀn, cigeriñ úanından 

Úalbiñ gülü, Tañrı emri dalları 

Ayrılırsa ana baba yanından  

äızlar ciger acı olur óÀlleri (113/1) 

 

Yavru gözden uzaú gidip uçunca  

Göñle elem úapıları açınca 

Ümíd evi temelinden göçünce 

Aàlar göñül göçer òayÀl elleri (113/2) 

Aczî, henüz kızının vefatının hüznünü yaşarken hasta olan annesinin durumu 

ağırlaşmıştır. Annesi, 26 Ağustos 1326/8 Eylül 1910 tarihinde vefat etmiş ve Karaman’ın Şam 

Kapı Mezarlığına defnedilmiştir.75  

                                                           
74 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 577. 
75 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 659. 
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1934 yılında yürürlüğe giren Soyadı Kanunu ile Kendi soyadını alan İbrahim Aczî’nin 

soy ağacı aşağıdaki şekildedir76:  

 

 

 

6. Askerliği 

Aczî, 11 Nisan 1321/24 Nisan 1905 tarihinde fahrî ser-çavuş olarak Tabur Kâtip 

Muavinliği görevi ile askerlik hizmetini Konya’da ifa etmiştir. Askerlik hizmeti sırasında 

Hatunsaray’daki Tahrirat Kâtipliği görevi hâlâ devam etmektedir.77 Aczî, 8 Haziran 1323/21 

Haziran 1907 tarihinde başçavuş rütbesi ile askerlik hizmetini tamamlayarak 14 Haziran 

1323/27 Haziran 1907 tarihinde Hatunsaray’daki aynı görevine dönmüştür.78  

7. Tasavvufî Kişiliği 

Aczî, Dîvân’ında “Kalenderî”79 olduğunu vurgulamaktadır. Aczî’nin Kalenderîliğe 

mensup olduğu ve bu tarikatın ilgili esaslarını kabul edip hayatını bu şekilde sürdürdüğüne dair 

                                                           
76 Serdar Ceylan, “İbrahim Aczî Kendi (1883-1965)”, s. 275. 
77 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 222; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 

1. cilt, s. 278; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 78. 
78 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 314; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 

1. cilt, s. 357. İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 93. 
79 Tek bir tarikat şeklinde teşekkül etmeyen, bünyesinden çeşitlilik barındıran Kalenderîlik; içinde bulunduğu 

toplumsal düzene muhalif olan, dünya hayatına dair herhangi bir şeyi önemsemeyip bu davranışını âşikâr bir 

biçimde yansıtan tasavvufi görüştür. Bu görüşün temel öğretisini, dünya hayatına önem vermeyip hayatını asgari 

düzeyde sağlama ilkesi olan “fakr” ve tek başına hayatını sürdürüp kendisini Hakk’a adama ilkesi olan “tecerrüd” 
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Dîvân’ında zikredilen manzumeler dışında söz konusu bilgiyi teyit edecek herhangi bir veriye 

ulaşılamamıştır. Ayrıca Aczî’nin r. 1336/m. 1920 yılında aktardığı  “Günde ayrı bir tip ayrı bir 

renk elbise giyinerek şık gezme itiyâdında bir adam olduğum...”80 bilgisinden hareketle onun 

Kalenderîliğin esaslarına uygun bir şekilde davranmadığı söylenebilir. Bundan dolayı onun 

yalnızca Kalenderîliğin birtakım esaslarına sempati duyduğu ve şiirlerinde yer verdiği 

düşünülmektedir. Dîvân’ında Kalenderîlikle ilgili belirttiği hususlar bu çerçevede 

değerlendirilebilir. 

Aczî, Dîvân’ında kalender-meşreb olduğunu (46/2, 84/1, 323/1) ve kendisinde 

Kalenderlik huyunun var olduğunu (258/2) belirtmektedir: 

Úalenderim ismim èAczí yazmışlar 

Benim gibi bir çoú düşkün gezmişler 

Neş´e deyü nice elem sezmişler 

Ansız inen ãadÀlarıñ tükenmez (333/6) 

Ayrıca Aczî, Kalenderîlikte gösterişe yer verilmediğini (356/2) ve şöhreti terk ederek 

kalenderlik yolunda ruhban gibi olduğunu (357/1); kimsenin incitilmemesi gerektiğini (98/6); 

tabiatının şöhret sevmediğini (388/4); minneti sevmeyip hür yaşadığını ve mal sevgisinden uzak 

olduğunu (444/1); Allah’ın rızasını kazanma amacını taşıdığından dolayı para pula önem 

vermediğini (61/7); yokluğun aslında zenginlik olduğunu (279/1) belirtmektedir. 

 Aczî, başkasının dertlerini dert edinmenin kendisi için şifa ve insanların kendisini 

çekiştirmesinin mutluluk olduğunu; gönül dünyasının geniş olduğunu ve Kalenderîliğin söz 

konusu ilkelerine sempati ile bakmasından ötürü bu durumlara hoşgörü ile yaklaştığını 

belirtmektedir:  

                                                           
kavramları oluşturmaktadır. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfilik: Kalenderîler (XIV-

XVII. Yüzyıllar), TTK Basımevi, 2. Baskı, Ankara, 1999, s. 5, 143. 
80 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 11763, 4. cilt, s. 53. 
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Yarama yara úatan şifÀ verir 

Õemm-i óasÿd göñlüme ãafÀ verir 

DeryÀ diliz hem úalender-meşrebiz 

Sitem-i aàyÀr bize àıdÀ verir (489/1) 

İkiyüzlülükten berî olup fitneden uzaklaştığını belirten Aczî, böylece Kalenderîliğe 

yaklaştığını ifade etmektedir: 

RiyÀdan hem fitneden uzaúlaşdıú 

Bu óulyÀdan çekip el ùuzaúlaşdıú  

Bu devrÀnıñ görüp óükmün çekildik 

Úalenderlik bÀbına biz yaúlaşdıú (490/1) 

Ayşe Acar, Aczî’nin oğlu Ahmet Cenap Kendi ile görüşmesinden elde ettiği bilgiler 

ışığında, onun Mevlevîlikle81 ilişkisi bulunduğu ve dergâhta ders verdiği bilgisini 

nakletmiştir.82 Ancak yapılan araştırmalarda söz konusu bilgiyi teyit edecek herhangi bir veri 

tespit edilememiştir. Ayrıca Aczî’nin 1929 yılında Konya’da kaleme aldığı Şahâdet-i Hazret-i 

Hüseyin adlı eserde, söz konusu eseri kaleme alması ile bir tarikat bağlantısı bulunmadığını ve 

çocukluğundan itibaren herhangi bir tarikata körü körüne bağlananları sevmediğini ve böyle bir 

tabiatının bulunmadığını belirtmektedir.83 Bütün bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda 

Aczî’nin 1929 yılından önce herhangi bir tarikata mensup olmadığı söylenebilir. Belki söz 

konusu tarihten sonra hayatında meydana gelen değişiklikler neticesinde tarikatlarla ilgili 

kanaatinin değiştiği iddia edilebilir. 

 

                                                           
81 Mevlevîlik, Melâmetîlikten doğan ve Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin vefatından sonra teşekkül eden; 

Mevlânâ’nın birtakım görüşlerini tasavvuf ile birleştirip şekillendiren; Sultan Veled’le birlikte yapısal bir hüviyete 

kavuşan ve Ulu Ârif Çelebi ile geniş kitlelere yayılmaya başlayan tarikattır. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan 

Sonra Mevlevîlik, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2018, s. 178, 193. 
82 Ayşe Acar, İbrahim Aczî Kendî’nin Rubâîleri (Son 180 Rubâî), s. 4. 
83 İbrahim Aczî Kendi, Şehâdet-i Hazret-i Hüseyin, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10453, 3b. 
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8. Sanata ve Dil Öğrenmeye Merakı 

Aczî’nin resme olan ilgisi idadideki hocası subay Atıf Bey’den84 kaynaklanmaktadır. 

Ondan aldığı teşvikin resme olan ilgisini arttırdığı söylenebilir.85 Memuriyeti sırasında da 

sanata iştigali devam eden Aczî, 8 Eylül 1321/21 Eylül 1905 tarihinde keman ve resim dersleri 

almaya başlamış; kâtiplikteki vazifesi bitince Hıristiyan mahallesinde açılan musiki evine 

giderek keman öğrenmeye gayret etmiştir. Daha sonra yine aynı mahallede bulunan çok güleç, 

tatlı dilli, iyi ruhlu, Türk diline meraklı, sevimli bir ihtiyar olarak nitelendirdiği ve 

Akşehir/Yalvaç Yol Mühendisi olan Avusturyalı ressam Josef Şelizenger’in86 yanına giderek 

idadide başladığı resim alanına ilişkin vukufiyetini arttırmıştır. Ayrıca Aczî, Atıf Cemâlî87 

Bey’den ta’lik, Mahbûb Efendi’den (ö. 1900)88 de sülüs ve nesih yazı dersleri almıştır. Aczî’nin 

küçükken Arapça ve Farsça dersleri aldığı daha önceki kısımlarda belirtilmişti. Keman, resim 

hat gibi sanat derslerinin yanı sıra Fransız Mektebinde Fransızca dersleri de almış; ancak 

Fransız ruhbanların hâl ve hareketlerinden hoşlanmayarak bu derslere devam etmemiştir.89  

9. Memuriyet Hayatı 

Eylül 1317/Ekim 1901 tarihinden itibaren Hatunsaray Tahrirat Kâtipliği görevini 

sürdüren90 Aczî, 22 Mart 1324/4 Nisan 1908 tarihinde Bulgar iskânı için bilgi almaya gelen 

                                                           
84 Yapılan araştırmalarda ilgili kişi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
85 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 145. 
86 Yapılan araştırmalarda ilgili kişi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
87 Yapılan araştırmalarda ilgili kişi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
88 Mahbûb Efendi ile ilgili tezin ikinci bölümünde “Şahıs Kadrosu” başlığı altında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 
89 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 236-237; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve 

Hayatım, 1. cilt, s. 290-291; Veli Sabri Uyar, “Hattatlar Armağanı”, s. 11. 
90 Aczî, hatıratında bu görev esnasında başından geçen bir takım olaylara yer vermiştir. Bunlardan biri, 18 Eylül 

1323/1 Ekim 1907 tarihinde nahiyeye tayin edilen Muhammed Emin ismindeki müdürün kendisinin casus olduğu 

ile ilgili asılsız bir bilgiyi vilayete bildirmesi olayıdır. Tüm bu durumu müsvedde yazılardan öğrenen Aczî, 

aralarında kişisel herhangi bir problem olmadığı hâlde bunun müdürün karakterinden kaynaklandığını belirterek 

25 Kasım 1323/8 Aralık 1907 tarihinde Vali Cevat Bey’e iddiaların asılsız olduğuna dair mektup yazmıştır. 

Mektuptan bir hafta sonra Konya’ya giden Aczî, Cemil Bey isminde yeni bir müdürün nahiyeye tayin edildiği 

haberini almıştır. İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1.cilt, s. 341-346; İbrahim Aczî Kendi, Hayal 

Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 365,380 ve 381-385.  
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Vali Cevat Bey91 tarafından kendisine çalışma ahlakı ve mesleğindeki yeteneği dolayısıyla 

Maliye Kâtipliğine tayin edileceği bilgisi verilmiştir. Aczî’nin hatıratındaki bilgiler dikkate 

alındığında Maliye Kâtipliğine olan tayinin aynı zamanda Tahrirat Kâtipliğinin kaldırılması ile 

bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Aczî, 14 Mayıs 1324/27 Mayıs1908 tarihinde söz 

konusu kâtipliğin kaldırıldığını ve ailesi ile birlikte Konya’ya geldiğini ifade etmiştir.92 

Konya’ya geldikten bir kaç hafta sonra esasında Konya Maliye Kâtipliğine atanmayı beklerken 

iltimaslı olan kişiler buraya yerleşmiş, Aczî ise Karaman’a gönderilmiştir. Aczî, Vali Cevat 

Bey ile arası iyi olmasına rağmen tabiatına aykırı olduğu ve böyle bir minnet altına girmek 

istemediği için herhangi bir iltimas talebinde bulunmadığını belirtmiştir.93 

Aczî, Maliye Kâtipliğinde henüz bir yılı dahi doldurmamışken 7 Şubat 1324/20 Şubat 

1909 tarihinde Karaman Nüfus Memurluğu sınavına girmiş; başarılı görülüp bu memurluğa 

tayin edilmiş ve 25 Şubat 1324/10 Mart 1909 tarihinde görevine başlamıştır.94 Bu görevini 

sürdürürken maarif encümen azası seçilen Aczî, Mekteb-i Rüşdîyede95 fahrî olarak tarih ve 

edebiyat öğretmenliği yapmıştır.96  

                                                           
91 Cevat Bey, 06/03/1907-31/08/1908 tarihleri arasında Konya valisi olarak görev yapmıştır. Komisyon, Konya İl 

Yıllığı 1967, s. 16. 
92 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1.cilt, s. 396-398, 406-407. 
93 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 411-412. 
94 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 466; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 

1. cilt, s. 503-504, 506-507; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 120. 
95 Karaman Rüştiye Mektebi,  h. 1332/r. 1330 tarihli Konya Vilayeti Sâlnâmesi’ne göre 1287/1871-1872 açılmış 

resmî bir okuldur. Sâlnâmedeki bilgiler ışığında okulun 62 öğrencisi ve 3 öğretmeni bulunmaktadır. O tarihe kadar 

mezun olan öğrenci sayısı 210’dur. h. 1332/r. 1330 Konya Vilâyeti Sâlnâmesi, Matbaa ve Kütüphâne-i Cihân, 

İstanbul, s. 701. 
96 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 583; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 137. 
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Bir süre yukarıda zikredilen görevleri devam ettiren Aczî’ye, Arifi Paşa’nın (ö. 1915)97 

emri ile 1000 kuruş maaşla İstanos98 Nahiye Müdürlüğüne gidip gidemeyeceği sorulmuş; Aczî 

de mâlî durumu ve kış mevsimini göz önünde bulundurarak buraya gidemeyeceğini, daha yakın 

bir yer olması durumunda kabul edebileceğini bildirmiştir. Bu olaydan bir süre sonra 14 İkinci 

Teşrin 1326/ 27 Kasım 1910 tarihinde Karaman’ın Aladağ99 Nahiyesi Müdürlüğüne tayin 

edildiğine dair emir gelmiş100 ve Aczî, ailesi ile birlikte Aladağ’a gitmek için yola çıkmıştır.101 

Aczî memuriyet hayatı göz önünde bulundurulduğunda uzun sayılabilecek bir süre, 5 

yıl, Aladağ’da görevine devam etmiş; 16 Haziran 1331/29 Haziran 1915 tarihinde, Isparta’da 

meydana gelen deprem sonrası, Konya Valisi Azmi Bey102 tarafından terfian Eğirdir’in Barla103 

                                                           
97 Mehmet Arifi Bey, Adana Cebelibereket Sancağı Hassa kasabasında 1274/1857-1858 yılında dünyaya gelmiştir. 

Karabeyzâde Halil Bey’in oğlu olan Mehmet Arifi, ilk görevine Edirne’de Temyiz Divan Kaleminde başlamış 

olup devlet kademesinde çeşitli görevlerde bulunmuş; 15/02/1909-18/01/1911 tarihleri arasında Konya valisi 

olarak görev yapmıştır. Arapça ve Farsçayı iyi bir şekilde bilen Mehmet Arifi Paşa, Tarih-i Osmanî Encümeni 

üyesi olarak da görev yapmıştır. Mehmet Arifi Paşa, 14 Şubat 1915 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Bekir 

Şahin, “Arifi Paşa (Mehmet Arifi Paşa)”, Konya Ansiklopedisi, Ed. Mehmet Birekul, Konya Kültür A.Ş Kültür 

Yayınları 153, 1. cilt, Konya, 2010, s. 256-257; Komisyon, Konya İl Yıllığı 1967, s. 16. 
98 Istanos ya da Istanoz gibi farklı adlarla da zikredilen İstanos, Osmanlı Devleti’nde Teke Sancağı içerisinde yer 

alan Antalya kazasının bir nahiyesidir. İstanos, güvenlik ve vergi toplanmasında yaşanan zorluklar vb. gibi çeşitli 

nedenlerle kazaya dönüştürülmek istenmiş ve bunun için kanun teklifi hazırlanmıştır. Ancak kanunun teklifinin 

yasa haline gelmesi beklenilmeden geçici olarak yürürlüğe konulması ile 1914 yılında kazaya dönüştürülmüştür. 

Günümüzde Korkuteli olarak zikredilen ilçenin doğusunda Antalya merkez, batısında Fethiye, kuzeyinde Bucak, 

güneyinde Elmalı yer almaktadır. Tuba Meryem Yıldız, 1839-1917 Arası Istanos (Korkuteli)’un İdari, Sosyal ve 

Ekonomik Durumu, Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi SBE, Antalya, 2018, s. 1, 34-35.  
99 Aladağ, Konya Hâdim civarında dağlık ve yüksek bir yerdir. Ahmed Rif‘at, Lugât-ı Târîhiyye ve Coğrâfiyye, 1. 

cilt, Mahmûd Bey Matbaası, İstanbul, 1299, s. 238. 
100 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 645; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 

1. cilt, s. 663-664; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 147. 
101 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 639; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 

2. cilt, s. 1. 
102 Azmi Bey, 6/08/1914-19/06/1915 tarihleri arasında Konya valisi olarak görev yapmıştır. Komisyon, Konya İl 

Yıllığı 1967, s. 16. 
103 Barla, Konya’nın Hamîd Âbâd Sancağı’na bağlı olan nahiye merkezi olup Eğirdir Gölü’nün batısında yer 

almaktadır. Ali Cevâd, Memâlik-i Osmâniyye’nin Târîh ve Coğrâfya Lugâtı, Kısm-ı Evvel Lugât-ı Coğrâfya, 

Mahmûd Beg Matbaası, Dersaâdet, 1313, s.146. Aczî’nin çizdiği Barla’ya ait manzara resmi için bakınız: EK-3. 
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Nahiyesi’ne müdür olarak atanmıştır.104 Bundan üç yıl sonra da 3 Mayıs 1334/3 Mayıs 1918 

tarihinde de Eğirdir’in Afşar105 Nahiyesi Müdürlüğüne tayin edilmiştir.106 

Aczî, 24 Ağustos 1334/24 Ağustos 1918 tarihinde gelen bir posta ile işten el 

çektirildiğini öğrenmiştir.107 Beş çocuğundan üçünün eğitim çağına ulaşmış olmasını da göz 

önünde bulunduran Aczî, tek düşüncesinin Konya’ya dönmek olduğunu belirtmektedir.108 Aczî, 

bu durum ile ilgili olarak savcı ile görüşmüş; fakat bu görüşmeden herhangi bir sonuç elde 

edememiştir. İşten el çektirilme emrinin Vali Muammer Bey109 tarafından verildiğini öğrenen 

Aczî, 29 Ağustos 1334/29 Ağustos 1918 tarihinde mazbatasını vererek Konya’ya gitmek için 

hazırlanmıştır. Aczî, bu olayları anlatırken memuriyetten el çektirildiği günü çok acı bir gün 

olarak nitelemiş; bununla birlikte başına gelen bütün bu olayları manevi bir ceza olarak 

yorumlamıştır.110  

Aczî, Konya’da kalacak yeri olmadığından kayınvalidesinin evinde ikamet etmiştir. 111 

Bu süre zarfında görevden alınmasının nedenlerini araştırmaya devam etmiş, Vali Muammer 

                                                           
104 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, Konya Yusuf Ağa Kütüphaneis, 42 Yu 10451/2, Hatunsaray, 

1336, 2. cilt, s. 546-547; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 2. cilt, s. 672; İbrahim Aczî Kendi, 

Dîvân-ı ‘Aczî, s. 312. 
105 Afşar, Konya’nın Hamid Sancağı’na bağlı Karaağaç kazasında bir nahiyedir. Ahmed Rif‘at, Lugât-ı Târîhiyye 

ve Coğrâfiyye, 1. cilt, s. 228. 
106 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 2. cilt, s. 857; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 

Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 11764, 1942, 3. cilt, s. 328, 334. 
107 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10451/3, 1336, 3. cilt, 

14b-15b; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 11764, 3. cilt, 

s. 411-413; İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 335. (Dîvân’da bu tarih 27 Ağustos 1334 olarak belirtilmiştir.) 
108 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 3. cilt, s. 417. 
109 Vali Muammer Bey, 26/01/1916-12/10/1918 tarihleri arasında Konya valisi olarak görev yapmıştır. Komisyon, 

Konya İl Yıllığı 1967, s. 16. 
110 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 3. cilt, s. 421-423, 427-443; İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve 

Hayâl Bahçesi, 1336, 3. cilt, 25b.  

Aczî’nin başına gelen olayları manevi bir ceza olarak yorumlamasına başka örnekler de mevcuttur. Bunlardan biri 

de 17 Nisan 1324/30 Nisan 1908 tarihinde vergi kaçırmak amacıyla sürülerini dağa kaçıranları takip ederken 

Evliya Köyü’ne kısa bir mesafe uzaklıkta uçurumdan aşağı yuvarlanmasıdır. Bu olaydan ötürü Aczî, Evliya 

Köyü’nde bir gün boyunca baygın yatmış; herhangi kırığı olmadığı anlaşılmasına rağmen on beş gün boyunca 

burada kalmak zorunda kalmıştır. İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 369-370; İbrahim 

Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 401-405. 
111 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1336, 3. cilt, 36b; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve 

Hayatım, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 11763, 1940, 4. cilt, s. 1-3. 
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Bey ile de bu konu hakkında görüşmüştür. Vali Muammer Bey, Aczî’ye görevden alınmasında 

yanlışlık olduğunu ve düzeltileceğini ifade etmiştir. Aczî’nin aktardığı bilgilere göre Isparta 

Sancağı’ndan gelecek cevaba göre durumu hakkında karar verilecektir.112  Nihayet Isparta’dan 

gelen yazıda Aczî’ye “kadın oynatma suçu” isnât edilmiş; buna binaen o, bu durumla ilgisi 

olmadığını Konya Umûr-ı Hukûkiyye Müdürlüğüne bildirmiştir. Yapılan araştırmalar 

sonucunda bu suç isnâdının Aczî’nin emri ile tutuklanan bir kadının intikam alma amacıyla 

yapıldığı ortaya çıkmıştır.113 

10. Öğretmen Olması ve Emekliye Ayrılması 

Yaklaşık iki yıl işsiz ve kendi ifadesiyle sefil bir hayat sürmek zorunda kalan Aczî, 30 

Eylül 1336/30 Eylül 1920 tarihinde Hatunsaray’a öğretmen olarak gideceği haberi gelince hem 

kendisi hem de ailesi bu duruma çok sevinmiştir.114 Aczî, burada altı yıl görev yaptıktan sonra 

11 İkinci teşrin 1342/11 Ocak 1926 tarihinde Akviran Nahiyesi’ne başöğretmen olarak atanmış; 

ailesini Konya’da bırakarak Akviran’da yalnız yaşamaya başlamıştır.115 Fakat Aczî’nin 

Akviran’daki görevi uzun sürmemiş; 7 Teşrin 1927 tarihinde, müfettişin ve maarif başkâtibinin 

kişisel çıkarlarına ters davrandığı için tenzilen Hâdim’in Hocalar Köyü’ne öğretmen olarak 

tayin edilmiştir.116 Yaklaşık dört yıl sonra Aczî, kendinin evde bulunmadığı sırada hanesinde 

işlenen cinayetin fâilleri tarafından sıkıştırılması üzerine Konya Maarif Müdürlüğüne 

Hâdim’den başka bir yere tayin olmak istediğini bildirmiştir.117 Bunun üzerine 27 Kasım 1931 

tarihinde Ilgın’ın Balkar Köyü’ne atandığına dair emir kendisine ulaşmıştır.118  

                                                           
112 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1336, 3. cilt, 37b;   İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve 

Hayatım, 4. cilt, s. 4-5. 
113 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1336, 3. cilt, 39a, 39b; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve 

Hayatım, 4. cilt, s. 13-16. 
114 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 4. cilt, s. 53. 
115 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 4. cilt, s. 106. 
116 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 398; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 4. cilt, s. 164. 
117 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 438,442, 444. 
118 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 447. 
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Balkar Köyü’nde öğretmen iken içkiye meyyal bir müfettiş kendisini denetlemeye 

gelmiş ve Aczî hakkında olumsuz rapor düzenlemiştir. Aczî otuz beş senelik hizmeti 

bulunduğunu ve artık bu gibi durumlara tahammülü olmadığını belirterek emekliye ayrılmak 

istemiştir.119 Her ne kadar böyle bir istekte bulunduysa da haksızlığa tahammülü olmayan Aczî, 

müfettişin bu olumsuz raporuna cevap yazmış ve Ilgın’da müfettiş ile görüşmüştür. Aczî’nin 

belirttiğine göre müfettiş tarafından iyi karşılanmış; fakat müfettiş verdiği yanlış karardan da 

dönmemiştir.120 Yaşanan bu olaydan dolayı üzgün olan Aczî, müfettişin bölgesinden ayrılmak 

amacıyla Gözlü Köyü’ndeki öğretmen ile becayiş yapmak için resmî olarak müracaatta 

bulunmuştur. 17 Ekim 1935 tarihinde becayiş emri kendisine ulaşan Aczî, artık burada 

emekliye ayrılmak istemektedir.121  

29 Ekim 1935 tarihinde gözlerinin zayıflığını da bahane ederek emekliye ayrılmak için 

dilekçeyi veren Aczî’nin, hesaplama neticesinde sicilinde 34 yıl hizmet süresi tespit edilmiş; 16 

Şubat 1936 tarihinde emekliye sevk edildiğine dair yazı kendisine ulaşmıştır.122 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 468. 
120 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 674. 
121 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 481-482. 
122 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 483-484. 
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11. Görev Kronolojisi 

ZAMAN YER GÖREV 

11 Mayıs 1315/23 Mayıs 1889 Konya Nafia Kalemi Evrak Kâtipliği 

1317/1901 Konya Yol Mühendisliği Evrak Kâtipliği 

27 Eylül 1317/10 Ekim 1901 Hatunsaray Tahrirat Kâtipliği 

3 Haziran 1324/16 Haziran 1908 Karaman  Maliye Kâtipliği 

20 Şubat 1324/5 Mart 1909 Karaman Nüfus Memurluğu 

14 İkinci Teşrin 1326/27 Kasım 1910 Aladağ Nahiye Müdürlüğü 

16 Haziran 1331/29 Haziran 1915 Barla Nahiye Müdürlüğü 

3 Mayıs 1334/3 Mayıs 1918 Afşar Nahiye Müdürlüğü 

24 Ağustos 1334/24 Ağustos 1918 İşten El Çektirilmesi 

30 Eylül 1336/30 Eylül 1920 Hatunsaray Öğretmen 

11 İkinci Teşrin 1342/11 Kasım 1926 Akviran Başöğretmen 

17 Teşrin 1927 

Hâdim/Hocalar 

Köyü 

Öğretmen 

27 Kasım 1931 Balkar Köyü Öğretmen 

17 Ekim 1935 Gözlü Köyü Öğretmen 

16 Şubat 1936 Emekliye Ayrılması 
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12. Vefatı 

İbrahim Aczî, 6 Ağustos 1965 Cuma günü öğleden sonra, son yazısı olan “Avcılık 

Alemi” tefrikasının 29. sayısını Yeni Meram Gazetesi’ne vermiş; aynı yazının 30. tefrikasının 

yazabildiği kadarını kaleme aldıktan sonra ânîden hastalanmıştır.123 Bu hastalık sonucunda 

Kalecik Mahallesi Karahıfızlar Sokağı numara 17’de bulunan evinde 9 Ağustos 1965 Pazartesi 

günü vefat etmiş olan İbrahim Aczî’nin cenaze namazı Konya Kapı Camisinde kılınmıştır. 

Kabri Üçler Mezarlığındadır.  Mezar taşı kitabesi şu şekildedir:124 

“ Hüve’l-Bâkî 

Adım İbrahim idi 

Aczi Kendi lâkabım 

Felek bir bak neyledi 

Bunu düşün ey insan 

Sizin olmaz bu cihan 

Ruhuna Fatiha 

ö. 9/8/1965 

d. 1299” 

 

Aczî, seksen dört yıllık hayatında yaşadığı olayları olduğu şekli ile hatıratına yazdığını 

belirtmektedir. Kadınlara olan ilgisinin gençlik döneminden kaynaklı bir felaket olduğunu 

belirtmekte ve pişmanlık duymaktadır. Gençlere bu hâllerin örnek teşkil etmemesini temenni 

etmektedir. Nefsine yenik düştüğü bu gibi olumsuz hâller yüzünden birçok felaket atlattığını ve 

Allah’ın hidayeti ile otuz beş yaşında bu durumdan kurtulduğunu belirtmektedir. Kurtuluşunun 

kolay olmadığını, manevi bir darbe ile iki yıl çok acı çektiğini, bu acıdan sonra necât yolunun 

kendisine açıldığını belirten Aczî, bu anılarını tekrar Latin alfabesi ile yazarken (altmış yaşında) 

eski hayatına çok şaşırmakta ve nefret etmektedir. Geçmişte işlediği hatalar yüzünden çok 

                                                           
123 İbrahim Aczî Kendi, “Avcılık Alemi”, Yeni Meram Gazetesi, 14 Ağustos 1965, s. 3. (Gazete idaresinin tefrikada 

yaptığı bilgilendirmeden alınmıştır.) 
124 Ahmet Cenap Kendi, “Babam İbrahim Aczî Kendi”, https://www.memleket.com.tr/babam-ibrahim-Aczî-

kendi-25755yy.htm (09/04/2020); Serdar Ceylan, “İbrahim Aczî Kendi (1883-1965)”, s. 277; Mehmet Ali Uz, 

Konya Kültürüne Hizmet Edenler, s. 44; Ahmet Çelik, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Konya Öğretmenleri, s. 121; 

EK-1 (Mezar taşı kitabesi). 

https://www.memleket.com.tr/babam-ibrahim-aczi-kendi-25755yy.htm
https://www.memleket.com.tr/babam-ibrahim-aczi-kendi-25755yy.htm
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pişman olan Aczî, bunları düşündükçe azap çekmekte olduğunu ifade edip kötü şeylerden uzak 

durduğunu ve bunlara tekrar dönmenin insanlık şerefine yakışmayacağını belirtmektedir.125  

12.1 Vefatı Üzerine Kaleme Alınan Yazılar 

İbrahim Aczî’nin vefatıyla birlikte çeşitli gazetelerde onun vefatından dolayı duyulan 

üzüntüyü ifade etmek için çeşitli yazılar kaleme alınmıştır. Gazetelerde tespit edilen yazıların 

künye bilgileri şu şekildedir: 

1- Feyzi Halıcı, “Üstad İbrahim Aczi Kendi’nin Ardından”, Sabah Gazetesi, 11 Ağustos 

1965, s. 2. 

2- Celaleddin Kişmir, “İbrahim Aczi Kendi”, Yeni Konya Gazetesi, 11 Ağustos 1965, s. 2. 

3- Mustafa Ataman, “Aramızdan Bir Kıymet Ayrıldı”, Yeni Meram Gazetesi, 14 Ağustos 

1965, s. 2. 

B. ESERLERİ 

İbrahim Aczî’nin tespit edilen yazma ve matbu eserleri ile çeşitli gazete ve dergilerde 

yayımlanan yazıları bu kısımda tanıtılmıştır. Yazma eserlerinin hepsi müellif nüshası olup 

bütün eserleri Aczî’nin vasiyeti üzerine ailesi tarafından Konya Yusuf Ağa Kütüphanesine126 

                                                           
125 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 20-23; İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl 

Bahçesi, 1336, 3. Cilt, 72a, 72b; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1940, 4. cilt, s. 335. 
126 Yusuf Ağa Kütüphanesi, vakfiyedeki bilgiden hareketle, 25 Cemâziye’l-âhir 1209/ 17 Ocak 1795 tarihinde 

aslen Giritli olup fakir bir ailenin çocuğu olan ve Girit serhatlarından Süleyman Ağa’nın yanında büyüyüp yetişen 

Yusuf Ağa tarafından Mehmet Sadık Efendi’ye yaptırılmıştır. Yusuf Ağa, Süleyman Ağa’ya mühürdarlık, 

kethüdalık yapmış; Baruthane Nazırlığı, I. Abdülhamit’in kızları Esma Sultan ve Mihrişah Valde Sultan’a 

kethüdalık görevlerinde bulunmuştur. Buna ek olarak Darphane Eminliği ve kapıcıbaşılık görevlerinde de bulunan 

Yusuf Ağa, III. Selim’in vefatının akabinde hac farizasını yerine getirmiştir. Döndükten sonra ise dönemin 

idarecileri tarafından Bursa’da yaşamaya icbar edilen Yusuf Ağa, 17 Rebî’ül-âhir 1222/25 Haziran 1807 tarihinde 

idam ettirilmiştir. Kütüphane, Selimiye Camisine bitişik olarak inşa edilmiş olup, tek kubbeli kare bir yapıdır. 

Kütüphanenin asıl kapısı camii içerisinden olup günümüzde giriş kapısı olarak kullanılmamaktadır. Sokağa açılan 

pencere giriş kapısı olarak kullanılmaktadır. İsmail E. Erünsal’ın tespitine göre Arapça, Farsça ve Türkçe olarak 

kaleme alınmış 3186 yazma ve 8674 matbu eser bulunan kütüphanede; Sadreddîn Konevî, Ebû Saîd El-Hâdimî, 

İbrahim Aczî Kendi, Konya Milli Kütüphane, Zincirli Medrese, Zaferiye Medresesi ve Mala Hatun koleksiyonları 

bulunmaktadır. Müjgan Cunbur, “Yusuf Ağa Kütüphanesi ve Kütüphane Vakfiyesi”, Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt 1, sayı 1, yıl 1963, s. 206-207; İsmail E. Erünsal, 
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bağışlanmıştır.127 Ayrıca Yusuf Ağa Kütüphanesinde Aczî’nin taranan eserlerinin bir 

kısmında,128 eserlerin aslında var olduğu hâlde, sehven atlanan varaklar bulunmaktadır. Bu 

atlanmış varaklar tarafımızdan orijinalinden kontrol edilerek söz konusu eserlerin sayfa 

sayısına dâhil edilmiştir. 

Eserler tanıtılırken verilen fiziksel özellikler kütüphane kataloglarından alınmıştır. 

İbrahim Aczî, yazma eserlerinin bir kısmına129 fihrist oluşturmuş ve sayfaları 

numaralandırmıştır. Aczî’nin bu eserleri tanıtılırken onun verdiği sayfa numaraları dikkate 

alınmış; diğerlerinin ise varak numaraları belirtilmiştir. Bunların yanı sıra Aczî’nin kendisine 

ait olmayıp istinsah ettiği eserlerin de tanıtımı yapılmıştır. Yusuf Ağa Kütüphanesi 

kataloglarında Aczî’nin gazetede yazdığı yazılar ayrı bir eser olarak kaydedilmiştir. Söz konusu 

bu yazılar tarafımızdan ayrı eserler olarak değerlendirilmeyip tezin “Gazetede Yayımlanan 

Yazıları” kısmında verilmiştir. Ayrıca Kütüphane katalogunda “Resim Albümü” adı ile 11783 

arşiv numaralı bir eser bulunmaktadır. Bu eser, Aczî’nin kendi yaptığı resimleri ve çeşitli 

yayımlardan kesip yapıştırdığı fotoğrafları ihtiva etmektedir. Bu resim defterinin tanıtımı 

yapılmamıştır. 

 

 

 

                                                           
“Yûsuf Ağa Kütüphanesi”, DİA, İstanbul 2013, 44. cilt, s. 7-8; İbrahim Dıvarcı, “Yusuf Ağa Yazma Eser 

Kütüphanesi”, Z Kültür-Sanat-Şehir Tematik Dergi, 2021/5, s. 166-167. 
127 Ahmet Cenap Kendi, “Ölümünün 10. cu Yılında Şair İbrahim Aczi Kendi”, Yeni Konya Gazetesi, 9 Ağustos 

1975, s. 2; Feyzi Halıcı, “Üstat İbrahim Aczi Kendi’nin Ardından”, Sabah Gazetesi, 11 Ağustos 1965, s. 2. 
128 Kütüphanede tarama sırasında varak atlandığı tespit edilen eserler şunlardır: Mevlânâ ve Rûh-ı Mesnevî (42 Yu 

10440), Dîvân-ı ‘Aczî (42 Yu 10437), Hayâtım ve Hayâl Bahçesi (42 Yu 10451),  Hayâl Bahçesi ve Hayatım 4 cilt 

(42 Yu 11761, 42 Yu 11765, 42 Yu 11764, 42 Yu 11763), Devr-i Zamân Rubâîlerim(42 Yu 10465/1), Felek Rüzgârı 

(42 Yu 10484),  Hayâl Bahçesi Rubâîler (42 Yu 10451 içinde). 
129 Çalışmamızda varak numarası ile değil de sayfa numarası şeklinde verilen eserler Dîvân-ı ‘Aczî (42 Yu 10437) 

ve Hayâtım ve Hayâl Bahçesi (42 Yu 10451 ve 42 Yu 10451/2)’dir. 
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1. YAZMA ESERLERİ 

1.1. Âşık Dertli Konya’da130 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10467 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

160x110-150x83 mm ebadında olan eser, bez ciltli olup 95 varaktır. Rika hattıyla kaleme 

alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eserin bitiriliş tarihi ve yeri 27 Nisan 1955 Konya olarak 

belirtilmiştir. 131  

Başı: (1a) ... ئولدیکلرندن صوگراك اویله بر عالمدر که رند و کامل عاشقلری صاغلقلرنده حقیر کوستره ربو عالم   

Sonu (95a):                                                  . قویون پازارنده که جامعك بغجسنه دفن ایدییورلر كآنقره ن  ... 

İbrahim Aczî, giriş kısmında “Konya ve Âşık Dertli”132 adını verdiği ve Yusuf Ağa 

Kütüphanesinde 42 Yu 10442 arşiv numarası ile kayıtlı olan bir eser daha kaleme almıştır. 

170x120-bb mm ebadında olan eser, ciltsiz olup 59 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup 

satır sayısı muhteliftir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi 

bulunmamaktadır. 

Başı: (1a) ... ئولدیکلرندن صوگراك ر هبو عالم اویله بر عالمدر که رند و کامل عاشقلری صاغلقلرنده حقیر کوستر  

Sonu (59b):       اوییقیورشرف دکلمش  

جان یاقیور شیق کزر اما                             

بیلیریز کهبویله چوق شیقلر                                

وربر قان قاستر چقیهپ                           

Söz konusu çalışma (42 Yu 10442), müstakil bir eser hüviyetinden çok notlardan 

müteşekkildir. Aczî, bu notları kâğıt sıkıntısından dolayı Demokrat Parti İl İdare Heyeti’nin 

                                                           
130 Eser, Yeni Konya Gazetesi’nde 20 Şubat-6 Nisan 1954 tarihleri arasında tefrika olarak yayımlanmıştır. 
131 İbrahim Aczî Kendi, Âşık Dertli Konya’da, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10467, 1955, Konya, 95a. 
132 Eserin adı ile ilgili net bir bilgi bulunmayıp bu ad giriş kısmından alınmıştır. 
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hazırlamış olduğu “Konya Halkına Beyanname” adlı bildirinin bir tarafına yazarak 

hazırlamıştır.  

İlgili iki eser karşılaştırıldığında bunların aynı olduğu ifade edilebilir. 42 Yu 10442 arşiv 

numaralı eserin önce notlar şeklinde kaleme alındığı, daha sonra ise tebyiz edilip genişletilerek 

42 Yu 10467 arşiv numaralı eserin oluşturulduğu söylenebilir. Bundan dolayı 42 Yu 10467 

arşiv numaralı eserin muhtevası hakkında bilgi verilecektir. 

Aczî, eserinde (42 Yu 10467) önce Âşık Dertli’nin hayatına ilişkin genel bilgiler vermiş; 

sonra Âşık Dertli’nin eserlerine değinmiştir. Eserleri kısmında müstakil eserlerden ziyade Âşık 

Dertli’nin koşma, semâî, dîvan, kıta vb. nazım şekilleri ile yazdığı belirtilen şiirlerine yer 

verilmiştir. Aczî,  Âşık Dertli’nin Konya, Haymana ve İzmir’de bulunmasından hareketle 

şiirleri bu yerler çerçevesinde tasnif etmiştir. Şiirlerin bazen nerede, hangi olay üzerine 

söylendiği de ifade edilmiştir. Aczî kimi zaman, Âşık Dertli’nin içinde bulunduğu durumdan 

hareketle ilgili duruma ilişkin düşüncelerini de ifade etmiştir. 

1.2. Âşıklar-Dîvân Şâirleri133   

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10471 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

155x110-bb mm ebadında olan eser; cönk şeklinde, ciltsiz olup 154 varaktır. Rika hattıyla 

                                                           
133 Katalog kaydında eserin adı “Âşıklar Dîvân Şâirleri” olarak verilmiştir. Bu eserin “Türk Şâir ve Âşıkları” adlı 

cönkün devamı niteliğinde olduğu söylenebilir. Ayrıca eser Yusuf Ağa Kütüphanesi 11779 arşiv numarası ile 

Antoloji Âşıklar Şâirler Konuşuyor (Dîvân Şâirleri) adı altında Aczî tarafından Latin alfabesi ile de kaleme 

alınmıştır. Kâğıt sıkıntısından dolayı mektup zarfları bir araya getirilerek oluşturulan eserde, asırlar içinde yaşayan 

şairlerden Nâbî ve Nedim’in hayatları ile ilgili kesitler ve şiir tahlilleri yer almaktadır. Eser, 208 sayfa olarak 

kaleme alınmış olup eserin nerede, ne zaman yazıldığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca 11779 

arşiv numaralı söz konusu eserin, 10471 arşiv numaralı eser ile küçük farklılıklar bulunmakla birlikte benzer 

olduğu söylenebilir. Aczî, 11779 arşiv numaralı eserde diğerinden farklı olarak şair Nâbî ve Nedim ile ilgili daha 

fazla ayrıntıya yer vermiş ve ilgili şairlerin şiirlerinden bazılarını açıklamış; diğer şairlere ilişkin herhangi bir 

bilgiye ve şiire yer vermemiştir. Ayrıca 10471 arşiv numaralı eserde yazılan manzumelerin tamamına 11779 arşiv 

numaralı eserde yer verilmemiştir. 
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kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve 

bitirildiğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.  

Başı: (1b) درطعن ایتمه رقیبا آیینمز جام جم   

مدرخزبان شوقله بو  ترفیهیمدار                  

 Sonu (154a):  زو ماویلکنجه کوزلیوك کو  

لوط اینن دوشونمهبلوط ب                                   

طوبراغهدوشر  معصوماپراق اوله سینه بر ی     

  هر شی صولغنجه                                   

Eser, Osmanlı sultanlarından Tanzimat’a kadar olan dönemde yetişen şairlerin, âşıkların 

şiir ve karakterlerini inceleme amacı taşımaktadır.134 Buna rağmen dönemin her şairine yer 

verilmediği ve her şiirin incelenmediği görülmektedir. Aczî, şairlerin hayatlarından ziyade 

şiirlerine ve bu şiirlerin değerlendirmesine odaklanmış; ağırlıklı olarak da divan şairlerinin 

şiirlerini incelemiştir.  

Esere, Nâbî’nin (ö. 1124/1712) 9 kaside135 ve 29 tarih manzumesine yer verilerek 

başlanmış; Nâbî’nin sevgili ile ilgili şiirleri ve güzel sözleri alıntılanarak devam edilmiştir. 

Daha sonra ise Rûhî-i Bağdâdî (ö. 1014/1605-1606), Surûrî (ö. 969/1562), Ziya Paşa (ö. 1880), 

Nef‘î (ö.1044/1635 ), Şeyh Galib (ö. 1213/1799) vb. şairlerin şiirlerinden örnekler verilmiştir.  

1.3. Âyâşlı Şâkir 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10464 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

150x109-bb mm ebadında olan eser, tam bez ciltli olup 32 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış 

olup satır sayısı muhteliftir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin 

bilgi bulunmamaktadır.  

                                                           
134 İbrahim Aczî Kendi, Âşıklar-Divan Şâirleri, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10471, 5a. 
135 Nâbî’nin kasideleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Ali Fuat Bilkan, Nâbî’nin Kasideleri ve Kasideciliği, 

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, Ankara, 1987. 



 

40 

Başı (1a): خرال یفهمده براز عقل اولسایدى    

، ناخوش ضرطه چکرمیچفته اتارق                    

   انسانی یولده انسانیت بیلسیدی                   

               ...   غیظ غلیظ حفره سنه چوکرمی

 

Sonu (32a): آیاشلی شاکر گمین بونده حاکداندر  ... 

 منتله ایستمم کیمسه دن بر فاتحه                     

Eser, Âyâşlı Şâkir Bey’in (ö. 1917)136 2’si Arapça, 1’i Farsça ve 15’i Türkçe olmak 

üzere 18 şiirini ihtiva etmektedir. Aczî eserin sonunda yer alan küçük bir notta; Âyâşlı Şâkir 

Bey’in doğumu, Konya’ya tayini, müdür muavini oluşu, evlenmesi, Tokat’a gidişi, Tokat 

buhranı ve ölümü ile ilgili bilgileri zikretmiştir. 

1.4. Bilgi Anahtarı  

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10473 arşiv numarası ile kayıtlı olup iki 

ciltten müteşekkildir. 42 Yu 10473/1 arşiv numaralı eser,  140x100-bb mm ebadında ciltsiz 

olup 197 varaktır. Eserin 166. varağından sonra 31 varak boş sayfa bulunmaktadır. Rika hattıyla 

kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eser, 1941 yılında tamamlanmıştır. Eser baştan 

eksiktir.  

Başı (22b):   طبیعی ریحان وسائر خوش قوقولو چیچکلر ...ایالتنده طشلری  انسخرا 

Sonu (197a): ده بیك ایكییوز اللى ایكی  ... 

  خان                   كنزى بابا ایتدى عدم 

                                                           
136 Şâkir Efendi, 1871 yılında Ayaş’ta doğmuş olup Nazif Ağa’nın oğludur. İlk eğitimine Ayaş’ta başlamış, daha 

sonra ise eğitimine İstanbul’da Darü’l-Muallim’de devam etmiştir. Eğitimini bitirdikten sonra Konya İdadi 

Mektebi’ne ikinci müdür yardımcısı ve Arapça hocası olarak atanan Şâkir Efendi; burada coğrafya, tarih ve 

edebiyat dersleri de vermiştir. Konya’da evlenen Şâkir Efendi 6 yıl Konya’da bulunduktan sonra Tokat İdadisine 

müdür olarak tayin edilmiş; Tokat’taki görevine 3 yıl devam etmiş ve aklını kaçırdığından ötürü 1904 yılında 

Konya’ya getirilmiştir. Şâkir Efendi 1917 yılında vefat etmiş ve Konya’da defnedilmiştir. İbnü’l-Emin Mahmud 

Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri (Kemâlü’ş-Şuarâ), Haz. Ayşegül Celepoğlu, AKM Yayınları 433, 1. Baskı, 5. 

cilt, Ankara, 2013, s. 2228. 
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Bilgi Anahtarı, müstakil bir eserden ziyade Aczî’nin eski eserlerden yeni nesle aktarmak 

istediği birtakım notlardan müteşekkildir. Aczî, ilk cilde hicri miladi yılların karşılıklarının 

bulunduğu bir tabloyla başlamış; sonra geniş bir fihrist ekmiş; daha sonra ise tarihî olaylar, dinî 

tasavvufi şahsiyetler ve hayatları, şairlerin hayatları, çeşitli kitabeler, burçlar ile ilgili bilgiler, 

bazı hastalıklara iyi gelen bitkiler, Allah dostu zâtlar gibi çeşitli konularda bilgi vererek devam 

etmiştir.  

42 Yu 10473/2 arşiv numaralı ikinci cilt ise,  150x110-bb mm ebadında ciltsiz olup 188 

varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eserin ne zaman yazılmaya 

başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Son kımsında Arap alfabesinin 

harfleri, rakamları, isimler ve sayfa numaraları bulunmaktadır. 

Başı (1a): قد شاع ...  الحروف القدیمة لالتراك   

Sonu (184a):  بوهورلریله سوسلو تاجى ده الندى.ك نادر تاج کسری دنیالن او دنیان ...   

 İkinci ciltte âlimler, Konya’da medfûn olan evliya, Buhârî’nin şerhleri, Muhammediye, 

tabakât kitapları gibi çeşitli konularda bilgiler verilmiştir.  

1.5. Cönkler ve Âşıklar137 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10474 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

140x95-bb mm ebadında olan eserin, sırtı bez yüzü kâğıt olup 178 varaktır. Rika hattıyla kaleme 

alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eser, Hâdim’de 1927 yılında kaleme alınmıştır. Eserin ilk 

10 varağında şair adları, Arap ve Latin alfabesi ile şiirler vb. notlar bulunmakta olup daha sonra 

ön söz yer almaktadır. 178a varağında ise yalnızca “Divan Şairleri” başlığı yer almaktadır. 

Başı: (1a) صکرا...یاپیلدقدن دریلره کاغد ،طوغالیه ،گه، كمیطاشه   

Sonu: (177b)          گاهی بودر. جوالنحیالنك ك واشته شاعر  ...                  

                                                           
137 Eserin adı katalog kaydında “Bilgi Anahtarı (1. Risale) Cönkler ve Âşıklar” olarak kaydedilmiştir. Ancak eserin 

iç kısmında adı “Cönkler ve Âşıklar” olarak verildiğinden dolayı eserin adı yukarıdaki şekilde zikredilmiştir. 
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İbrahim Aczî, eserde önce ahlaki, içtimai ve edebî konular hakkında görüşlerini ifade 

etmiştir. Daha sonra şairleri dil, üslup ve ahenk yönünden; ön çağ (10 şair), orta çağ (51 şair) 

ve divan şairleri (bu kısım yazılmamış) olmak üzere üçlü tasnife tabi tutmuştur. Bu tasnif 

çerçevesinde şairlerin hayatları hakkında bilgi vermiş ve şiirleri üzerine değerlendirmeler 

yapmıştır.  

1.6. Devirler Arası Konya 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10475 arşiv numarası ile kayıtlıdır. Sırtı 

bez, yüzü kâğıt olup 23 varaktır.138 Rika hattıyla kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. 

Son kısımdan eksik olan eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi 

bulunmamaktadır.  

Başı: (1a)            .. شهیردر.قونیه چوق اسکی بر     

Sonu: (23b) ...  ...  چایر باغلیلره بو صوییکمسه آالمز

Eserde Aczî; Konya’nın vilayet ve adliye teşkilatı, okuma ve okul durumu, medreseleri gibi 

konular hakkında genel bilgiler vermiştir. Aczî’nin Devirler Arası Konya adlı eseri, daha 

ayrıntılı bir şekilde Işık Gazetesi’nde tefrika edilmiştir.139  

1.7. Devr-i Zamân Rubâîlerim140 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10465/1 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

160x100-140x85 mm ebadında olan eserin, sırtı bez yüzü kâğıt olup 118 varaktır. Rika hattıyla 

                                                           
138 Eserin ebadına ilişkin bilgiler kütüphane katalogunda yer almadığından tarafımızca bu özellikleri 

verilememiştir. 
139 “Devirler Arası Konya”, Işık Gazetesi, 25 Eylül 1962-10 Aralık 1962 (56 Tefrika). 
140 Katalog kaydında içeriğinden hareketle “Farsça Rubâîlerim” adı verilen eser, Aczî tarafından “Devr-i Zamân 

Rubâîlerim” şeklinde isimlendirilmiştir. Eserle ilgili olarak iki yüksek lisans çalışması bulunmaktadır. İki 

çalışmada da önce İbrahim Aczî’nin hayatı ve eserleri hakkında yüzeysel bilgiler verilmiş; daha sonra Aczî’nin 

Farsça rubâileri (Türkçe tercümeleri Aczî tarafından verilmiş) orijinal alfabeleri, Türkçeleri ve okunuşları ile 

yazılarak açıklanmaya çalışılmıştır. İlgili lisansüstü çalışmalar şunlardır: Hafize Vuslat Bilgen, İbrahim Aczî 

Kendî’nin Rubâileri (İlk 180 Rubâi), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2018; Ayşe Acar, 

İbrahim Aczî Kendî’nin Rubâîleri (Son 180 Rubâî), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2019. 



 

43 

kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eser, 1 Ekim 1912 tarihinde Konya’da kaleme 

alınmıştır.  

Başı: (1a)               ثه لرله حیالك اوگونه اوله...وکنمز حادزمان ت  

Sonu: (118b) ...دیمكیستدیگی دیندر ا كتگرنهر شیی حکمتله ایشیدیر  

Eserde 1’i Türkçe, 14’ü Arapça, 347’si Farsça olmak üzere toplam 362 şiir yer 

almaktadır.141 Çeşitli münasebetlerle söylediği şiirlerini kaybolma endişesinden dolayı bu 

kitapta toplayan İbrahim Aczî, önce şiirleri vermiş; sonra bu şiirlerin Türkçe anlamlarını 

belirtmiş; Türkçe tercümesine yer verdiği bazı şiirlerini ise ayrıntılı olarak açıklamıştır. 

Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10465/1 arşiv numaralı eser kaydı içerisinde 

42 Yu 10465/2 arşiv numaralı ayrı bir eser daha bulunmaktadır. Eserin ebadı ile ilgili katalog 

kaydında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  Sırtı bez yüzü kâğıt olup 111 varaktır. Rika 

hattıyla kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eser, 1 Teşrîn-i Evvel 1932 tarihinde 

kaleme alınmıştır. 

Başı: (1b) حیالك اوگونه اوله... ایله تاثزمان توکنمز حاد  

Sonu: (111b)                      عقل دونجهان پر حکمت  

   درین معنا افکار زبون                                              

 هر دل عاجز معنا دورست                              

اب هین شئون                                   ب در   منکر 

İki eser karşılaştırıldığında küçük farklılıklar bulunsa da her iki eserin aynı olduğu 

anlaşılmaktadır. İkinci kitabın ön sözü nerede ise birincisi ile aynıdır. Ancak ikinci kitapta 

Farsça şiirlerin bir kısmının çıkartıldığı görülmektedir. Şiirler daha tertipli bir şekilde 

verilmiştir. İkinci kitaba ön sözden sonra 2’si Türkçe 1’i Farsça olmak üzere 3 şiir ile 

başlanmıştır. Bu şiirlerin son ikisine numara verilmiştir. Ancak şiir numaraları “Takdîs-i Hudâ” 

                                                           
141 247 numaralı manzumenin direk açıklamasına yer verilmiş olup manzume yer almamaktadır. İbrahim Aczî 

Kendi, Devr-i Zaman Rubâilerim, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10465/1, Konya, 1912, vr. 84a. 
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kısmından itibaren yeniden başlatılmış ve karışık bir şekilde verilmiştir. Eserde, 14’ü Arapça, 

252’si Farsça olmak üzere toplam 266 şiir bulunmaktadır.  

1.8. Dünyâ Ufuklarında  

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10452 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

145x100-120x90 mm ebadında olan eser, ciltsiz olup 42 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış 

olup satır sayısı muhteliftir. Eser, 1936 yılında Konya’da kaleme alınmıştır.  

Başı: (1b)       فغانم گبی دردم بی حد فغان دگل گلهید  

گبی جهانم درهرکس جهانده یاشار دگل       ...                

Sonu: (42a)  آرضی سماصانما طورور بویله سکوت  ... 

دپسیز بر فضاکورینور سگا کویا بو                             

یازق حیفاك صانرسیکندی کندینه می                            

بو اینجه معنای کوسترسمالل اولورسیك                        

Aczî, öğretmenliğinin son dönemlerinde yazdığı bu eserinde, dünyada meydana gelen 

olaylara ve insana dair düşüncelerine yer vermiştir. İlgili düşünceler kimi zaman şiirlerle 

desteklenmiştir. Eser, Sabah Gazetesi’nde tefrika edilmiştir.142  

1.9. Dünyâya Bakarak 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10463 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

150x100-125x85 mm ebadında olan eser, tam bez ciltli olup 13 varaktır. Rika hattıyla kaleme 

alınmış olup 16 satırdan müteşekkildir. Eser, 1927 yılında Hâdim’de kaleme alınmıştır.  

Başı: (1a)   باقیوروم شو دنیایه عبرت گوزیله   

شیایهوب دگله یوروم بو اریقوالق و                    

اشارت ده دونرلکمالده دگل هب، زوا                     

كدنیا کورسه کربونده حکمت وار، بونی  ...         

 

                                                           
142 “Dünya Ufuklarında”, Sabah Gazetesi, 21 Kasım 1962-25 Ocak 1963 (43 Tefrika). 
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Sonu: (13a)        بر بالدراونایان دیل  ...  

 ساخته سوزلر بر جیالدر                    

 صانمه عجزی عقالدر                       

    كکرچاتسه بر یانغین بو گلوب            

Eser, İbrahim Aczî’nin Hâdimî (ö. 1762) 143 merhumun mezarı başında buradan aldığı 

ilhamla kaleme almış olduğu 13 şiiri ihtiva etmektedir. Şiirlerin hepsi dörtlük esasına göre “-

se/sa gerek ve gerek ” redifiyle yazılmış olup dinî, ahlaki ve tasavvufi içeriklidir. 

1.10. Ebü’l-‘Alâ144 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10462 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

150x95-120x80 mm ebadında olan eser, tam bez ciltli olup 47 varaktır. Rika hattıyla kaleme 

alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine 

ilişkin bilgi bulunmamaktadır.  

Başı: (1a)  جهان شمول کوروشی... متفکرلرندن شاعر ابو العالنكشرق  

Sonu: (47b)             ؟حاللرینه باقك انسانلرچقده کل، بر ده شمدیکه...  ... 

Eserde önce mütefekkir ve şair Ebü’l-‘Alâ el-Maarrî’nin (ö. 449/1057)145 hayatı 

hakkında bilgiler verilmiştir. Akabinde, onun hak ve hakikat yolunda çekinmeden söylediği 

                                                           
143 Hâdimî nisbesiyle anılan bu kişi Mevlânâ Müftî Ebû Saîd el-Hâdimî’dir. Kara Hacı şöhretiyle tanınan Mustafa 

Efendi’nin oğlu olan Ebû Saîd Hâdimî 1113/1701 yılında Hâdim’de dünyaya gelmiştir. Ailesi doğdukları yere 

nispetle Hâdimî olarak anılmaktadır. Hâdim’in şöhret bulmasında bu ailenin rolü büyüktür. Zira Ebû Saîd ve 

çocukları zamanında Hâdim önemli bir ilim merkezi olmuştur. Hâdimî 1176/1762-63 yılında vefat etmiş ve Hâdim 

Mezarlığı’na defnedilmiştir. Ailenin bölgeye önemli katkısından dolayı 1966 yılından itibaren aile “Hâdimî 

Günleri” adı altında düzenlenen etkinliklerle anılmaktadır. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i 

Âmire, İstanbul, 1333, 1. cilt, s. 296; Mustafa Yayla, “Hâdimî, Ebû Saîd”, DİA, İstanbul, 1997, 15. cilt, s. 24-26.  
144 Yazmanın kapağında eserin adı Ebu’l-‘Ulâ olarak verilmiştir. Ancak 5b’de hayatı anlatılan şahsın hakkındaki 

bilgilerden hareketle eserin adının “Ebü’l-‘Alâ” olduğu anlaşılmakta; İbrahim Aczî’nin burada harekeleme hatası 

yaptığı düşünülmektedir. 
145 Ebü’l-Alâ el-Maarrî, Halep ile Humus arasında yer alan Maarretü’n-nu‘mân olarak adlandırılan yerde 26 

Rebîü’l-evvel 363/25 Aralık 973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Tenûh, annesi ise Benî Sebîke 

kabilesindendir. Yakalandığı çiçek hastalığı nedeniyle dört yaşında gözlerini kaybetmiştir. Hadis, fıkıh, edebiyat, 

gramer gibi çeşitli alanlarda kendisini geliştirmiştir. Manzum ve mensur birçok eser kaleme alan Maarrî, 449/1057 

yılında Maarretü’n-nu‘mân’da vefat etmiştir. Sahbân Halîfât, “Ebü’l-Alâ el-Maarrî”, DİA, İstanbul, 1994, 10. cilt, 

s. 287-288.  
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görüşleri; 3’ü Farsça, 2’si Türkçe ve 97’si Arapça olmak üzere 102 şiirden yararlanılarak 

açıklanmıştır. Buna ek olarak Arapça yazılan şiirler Türkçeye tercüme edilmiştir. 

1.11. Fazâilü’d-Dîn146 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10458 arşiv numarası ile kayıtlı olup 

Arapçadır. 140x95-bb mm ebadında olan eser, ciltsiz olup 82 varaktır. Rika hattıyla kaleme 

alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine 

ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 

Başı: (1a)               أن ...شهر رمضان الذی انزل فیه القر  

Sonu: (82b)            نیللعال و دالوالینفق كله ... ال یتصدق و.  

Eserin başlangıç kısmı eksiktir. Eserde; iman, tevhid, kıyamet,  Ramazan ayının ve 

duânın faziletleri, cuma namazı, cemaatle namaz, hayvan hakları, eşin hakkı, Allah ve 

Resûlullâh sevgisi gibi İslam Dini’nin temel inanç ve ibadetleri ile ilgili konulara değinilmiştir. 

İlgili konular ayet ve hadis rivayetleri ile desteklenerek açıklanmıştır. 

1.12. Felek Rüzgârı  

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10484 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

150x105-125x85 mm ebadında olan eser, ciltsiz olup 56 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış 

olup satır sayısı muhteliftir. 15 Ağustos 1959 tarihinde Konya’da kaleme alınmıştır. Eser, 27 

Şubat 1961 tarihinde Latin harfleriyle basılmıştır.147 

Başı: (1a)  بولوندیقلری یر... هر ملتكدنیا دنلن بو بوشلوقده  

Sonu: (56b)           که تاریخلر بونی سویله میور می...  ؟ ...  

                                                           
146 Eserde içeriğinde ismiyle ilgili herhangi bir bilgi yer almamakla birlikte katalog kaydında bu isim verilmiştir. 
147 İbrahim Aczî Kendi, Felek Rüzgârı, 1959, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10484, Konya, 53b. Cep 

kitabı olarak basılan eserin künye bilgisi şu şekildedir: İbrahim Aczî Kendi, Felek Rüzgarı, Yıldız Basımevi, 

Konya, 1961, 40 sayfa. 
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Eserde önce muhitin insan üzerindeki tesiri irdelenmiş ve dünyanın durumuna etki eden 

felek hakkında bilgi verilmiştir. Akabinde ruh ve kader ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Tüm bu 

konular, şairlerin şiirlerinden örnekler verilerek açıklanmıştır. 

1.13. Güldeste mi Isırgan Otu mu? 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10479 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

150x105-130x85 mm ebadında olan eser, sırtı bez yüzü kâğıt ciltli olup 19 varaktır. Rika 

hattıyla kaleme alınmış olup 18 satırdan müteşekkildir. Eserin ne zaman yazılmaya 

başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 

Başı: (3a)      ایچینه ... طرفندن بونكم اویله بر عالمدر که، خالق ازل بو عال  

Sonu: (19b) ... سوزلری     ؟چیقمش تام بر حقیقت صانمازلر می... موالنا فکرندن   

 Eserin adı ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu ad ilk sayfada verilen başlıktan 

alınmıştır. İbrahim Aczî, kim tarafından kaleme alındığını açıkça zikretmediği148 Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 1273) Dîvân-ı Kebîr’inden seçilen ve “Güldeste” adı verilen kitap 

üzerine bu eseri yazmıştır. Aczî’nin ifadelerinden anlaşıldığı kadarı ile söz konusu eserde yazar, 

Mevlânâ ve eserleri ile ilgili hatalı bilgilere yer vermiştir. Aczî de bu hatalı bilgileri eleştirmekte 

ve bu kitabın güldeste değil ancak ısırgan otu olarak isimlendirebileceğini vurgulamaktadır.149 

Ayrıca İbrahim Aczî, kendisinin uzun süredir tanınan üç Mesnevîhândan150 Mesnevî dersi 

aldığını, Karaman Rüşdiyesi’nde Farsça dersi verdiğini vurgulayarak bu kitabı yazan kişinin 

Farsçaya ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadığını iddia etmektedir.151 

                                                           
148 Aczî Güldeste isimli eserin kim tarafından kaleme alındığını belirtmemiştir. Ancak Aczî’nin eserinde verdiği 

bilgilerden hareketle yapılan incelemelerde söz konusu eserin Abdülbâki Gölpınarlı’nın Dîvân-ı Kebîr’den 

seçmeler yaptığı ve “Güldeste” adını verdiği eser olduğu tespit edilmiştir. Eserin künye bilgisi şu şekildedir: 

Abdülbâki Gölpınarlı, Dîvân-ı Kebîr Gül-Deste, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1955. 
149 İbrahim Aczî Kendi, Güldeste mi Isırgan Otu mu ?, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10479, 3b. 
150 Bu Mesnevîhânların kim olduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
151 İbrahim Aczî Kendi, Güldeste Mi Isırgan Otu Mu ?, 19b. 
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1.14. Havâs Hazînesi 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10477 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

155x105-bb mm ebadında olan eser, sırtı bez yüzü kâğıt ciltli olup 35 varaktır. Rika hattıyla 

kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve 

bitirildiğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.  

Başı: (3a)  و سلم بویوردیکه ملكفخر عالم صلی هللا علیه...  

Sonu: (35b)    یكن له كفًوا احد.        ... لم یلد و لم یولد ولم    

Eserin adı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmayıp katalog kaydında içeriğinden hareketle 

“Havâs Hazînesi” adının verildiği tahmin edilmektedir. Eser genel itibariyle mensurdur ve giriş 

kısmında Ahmed b. Ali El-Bûnî’ye (ö. 622/1225)152 nispet edilen Şemsü’l-Maârif153 isimli 

eserden alıntılar içermektedir. İlgili alıntıların önce Arapçaları verilmiş daha sonra Türkçeye 

tercüme edilmiştir. Sa’d ve nahs vakitleri154, lafza-i Celâl, Esmâ-i Hüsnâ’nın havâssı,155 celb ve 

teshir156, bazı büyüler, ism-i A’zam eserde yer alan ve açıklanan konulardan bazılarıdır. 

 

                                                           
152 Ahmed b. Ali El-Bûnî, Cezayir’in Konstantin vilayeti içerisinde yer alan Bûne kasabasında dünyaya gelmiştir. 

Yaşamı hakkında sınırlı bilgi bulunan Bûnî; Mısır’da hayatını sürdürmüş, Kahire’de vefat ederek Karâfe 

Mezarlığına defnedilmiştir. Bûnî; sihir, tılsım, hurûf ve havas ilmine dair birçok eser kaleme almıştır. Süleyman 

Uludağ, “Bûnî, Ahmed b. Ali”, DİA, İstanbul, 1992, 6. cilt, s. 416. 
153 Şemsü’l-Maârif ve Leṭâʾifü’l-ʿAvârif adını taşıyan eser, Ahmed b. Ali el-Bûnî tarafından kaleme alınmıştır. 

Kırk bölüm şeklinde oluşturulan eserde; harfler ilmi, cifr, vefk, tılsım, esmâ-i hüsnânın havâssı gibi batınî ilimlere 

ilişkin bilgiler yer almaktadır. Semih Ceyhan, “Şemsü’l-Maârif”, DİA, İstanbul, 2010, 38. cilt, s. 531-532. 
154 Sa’d, uğur, kutluluk anlamına gelmektedir.  Zühre ile Müşteri gezegenlerinin sa’d getirdiğine inanılmakta ve 

sa’deyn olarak anılmaktadır. Sa’d kavramının karşıtı olan nahs ise, uğursuzluk, bahtsızlık anlamına gelmekte olup 

bu kavramdan Merih ve Zülâl gezenleri kast edilmektedir. Bu iki gezegene de bu çercevede nahseyn denilmektedir. 

İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, 15. baskı, İstanbul, 2007, s. 385, 347. 
155 Esmâ-i hüsnâda yer alan isimlerin her birinin özel bir anlam taşıdığı düşünülmekte; bu isimleri belirli yer, 

zaman ve adette zikrederek Allah’a niyazda bulunan kişinin isteklerinin kabul olacağına inanılmaktadır. Buna da 

esmâ-i hüsnânın havâssı denilmektedir. Esmâ-i hüsnânın havâssı ile ilgili yazılmış müstakil eserler de 

bulunmaktadır. Ali Yılmaz, “Türk Edebiyatında Esmâ-i Hüsnâ Şerhleri ve İbn-i Îsâ-yı Saruhânî’nin Şerh-i Esmâ-

i Hüsnâ’sı”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 2, yıl 1998, s. 3; Ali Öztürk, “İslâmî Türk 

Edebiyatında Esmâ-i Hüsnâ”, İslâmî İlimler Dergisi, yıl 14, cilt 14, sayı 2, 2019, s. 37.  
156 Celb, çekmek, çağırmak; teshîr ise, sihir yaparak aldatmak anlamına gelmektedir. Ahterî Mustafa Efendi, 

Ahterî-i Kebîr, Nadir Eserler Kitaplığı, 2. Baskı, İstanbul, 2014, s. 263, 182.   
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1.15. Hayâl Bahçesi Rubâîler 

İbrahim Aczî, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde bulunan Hayâtım ve Hayal Bahçesi 

(42 Yu 10451/3) adlı eserinin sonuna kütüphane katalogunda yer verilmeyen, ayrı ciltli, cep 

boy şeklinde bir eser daha eklemiştir. Eser;  28 varak olup, rika hattıyla kaleme alınmıştır. 

Başı: (1a)                ...  نرده فكرك نردهآه ای انسان میلك   

   طاتلى ایشى ندن آجى ایلرسیك سن                                   

كرك ندرذ فردى بر حرصالده دیلده                                       

ایلرسیك سن جى  ى آت، ایتى حااشك                                    

 

Sonu: (28a)   بر طرفده خاریل خاریل سچیم دردی            

                                    بر طرفده خزین خزین کچیم دردی

                                        ه نشئه طولولرددحق رندوشراب 

                                      بر طرفده ذوق دردی ایچیم دردی

 Aczî, eserinde çeşitli muhitlerde kaleme aldığı ve genellikle insanlara birtakım öğütler 

sunan kıtalarına yer vermiştir. Rika hattıyla kaleme alınan eserde 82 şiir yer almaktadır. Bunun 

yanı sıra Aczî’nin kıtalarının yer aldığı, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 11762 arşiv 

numarası ile kayıtlı “Hayal Bahçesi Rubâîler” adlı bir eser daha bulunmaktadır. Latin alfabesi 

ile kaleme alınan bu eserde 405 şiir yer almaktadır. Ayrıca Aczî’nin 54 kıtasının yer aldığı 

“Hayal Bahçesi Hayatî Kıt’alarım”157   adı ile basılmış bir eseri de bulunmaktadır.  

Yukarıda zikredilen bu üç eser değerlendirildiğinde benzerliklerin bulunduğu 

görülmektedir. Hayal Bahçesi Hayatî Kıt’alarım adlı eserde yer alan bütün kıtalar rika hattıyla 

kaleme alınan eserde bulunmaktadır. Hayal Bahçesi Hayatî Kıt’alarım ile Hayal Bahçesi 

Rubâîler eserleri karşılaştırıldığında ise bir şiir ortaktır.   

                                                           
157 Aczî çeşitli zamanlarda ve muhitlerde söylemiş olduğu söz konusu şiirlerinin kaybolacağını endişe ettiğinden 

bunları muhit ve zaman bilgisi vererek bastırmıştır. Eser, “Hayal Bahçesi Hayatî Kıt’alarım”  adı ile Konya Güven 

Matbaası’nda 1954 yılında basılmış olup 20 sayfadır. 
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1.16. Hayâtım ve Hayâl Bahçesi  

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10451 arşiv numarası ile kayıtlı olup üç 

ciltten müteşekkildir. Birinci cilt 42 Yu 10451/1 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 140x100-110x80 

mm ebadında olan eser, sırtı meşin yüzü kâğıt ciltli olup 801 sayfadır.158 Rika hattıyla kaleme 

alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eser, 1327/1911-1912 yılında Aladağ’da kaleme alınmıştır.  

Başı: (s. 1)            به "مكتب ابتدائى" دیرلردى ...اسکیدن ایلك مكت     

Sonu: (s. 801)    ... قهرمانجه غازى یا آرسالنجه شهید اولورلردى. یا  

İkinci cilt 42 Yu 10451/2 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 139x90-bb mm ebadında olan 

eser, sırtı meşin yüzü kâğıt ciltli olup 896 sayfadır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup satır sayısı 

muhteliftir. Eserin giriş kapağında 1336/1920 yılında Hatunsaray’da kaleme alındığı 

belirtilmiştir. Hatıratın devamının üçüncü ciltte olduğu bilgisine yer verilen eserin son 

sayfasında ise bitiriliş tarihi ve yeri 22 Kânûn-ı Sânî 1340/22 Ocak 1924 Akviran olarak ifade 

edilmiştir. Bu bilgiler ışığında esere 1336/1920 yılında başlandığı ifade edilebilir. 

Başı: (s. 1) ه خیال... آه... سن انسانلرك قلبلرینه دماغلرینه ...خیال... آ  

Sonu: (s. 896)                             ...یم حظم المق كرك رندانه عجزى  

              چ احساننه.آلدانمام زیرا دهرك هی                                       

Üçüncü cilt 42 Yu 10451/3 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 135x90-bb mm ebadında olan 

eser, tam bez ciltli olup 134 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. 

Eser, 1336/1920 yılında kaleme alınmıştır. Diğer ciltlerden farklı olarak üçüncü ciltte fihrist ve 

sayfa numarasına yer verilmemiştir. 

Başı: (1a)  فضیلت ...چیقان بو یازیلریمی بر شهرت بر حقیقى حس، مشاهده، و ماجرالردن  

Sonu: (134a)                                                          ...ده ك طورمایان بر هوادر سینهت  

            نىزى مائل شراب ایلیه آنال عج                                                                   

                                                           
158 Eserin birinci ve ikinci ciltlerine müellif tarafından fihrist yapılmış olup şiirler bu fihriste göre tertip edilmiştir. 

Bundan dolayı bu iki cilt, varak numarası ile değil sayfa numarasıyla ifade edilmiştir. 
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14 yaşından itibaren şiir yazmaya başlayan İbrahim Aczî, bu eserinde memuriyet 

dönemi öncelikli olmak üzere hayat serüvenini anlatmaktadır. Aczî hatıratında, şiire olan 

ilgisinden sürgün edilişine, müdürlükten öğretmen olarak atanmasına kadar hayatı ile ilgili 

bilgilerin yanı sıra şairler ile ilgili değerlendirmeler, tarihî birtakım olaylar, fikir dünyası ile 

ilgili detaylı bilgiler sunmuştur. Aczî, hayatının acı tatlı tüm olaylarını eserine almış; bunların 

tarih, yer ve bazen de gün bilgisini paylaşmıştır. Aczî, elsine-i selâse ile yazdığı şiirlerinin bir 

kısmının kaybolduğunu, bundan dolayı bu hatıratında hepsini topladığını, eserini anıların yer 

aldığı muhitlere göre tarih sırasını da gözeterek 8 fasıl üzere tertip ettiğini belirtmektedir. Bu 

muhitler sırası ile şu şekildedir: Konya Afakı, Hatunsaray Dağları, Karaman Afakı, Aladağ 

Dağları, Argıdhanı Dağları, Eğirdir-Barla Dağları, Karaağaç-Afşar Dağları, Akviran-Hâdim 

Dağları.  

Aczî, hatıratında eserinin kaç cilt olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir. Ancak 

Dîvân’ın sonuna eklenen tercümeihâlde hatıratının beş cilt olduğu bilgisi yer almasına rağmen, 

yapılan araştırmalarda eserin yalnızca rika hattıyla kaleme alınan üç cildine ulaşılmıştır. Tertip 

sırasında belirtilen Karaağaç-Afşar ve Akviran-Hâdim Dağları kısımları ile ilgili hayatında 

hangi olayların yaşandığına dair bilgilere yer verilen kısımların, ulaşılamayan iki ciltte mi 

olduğu yoksa üçüncü cildin eksikliğinden mi kaynaklandığı tespit edilememiştir.  

Rika hattıyla kaleme alınan Hayâtım ve Hayâl Bahçesi adlı eserin 1. cildinde Aczî’ye 

ait 120 şiir yer almaktadır. Bunlardan 115’i Türkçe, 1’i Arapça, 4’ü de Farsçadır. Buna ek olarak 

söz konusu ciltte 1’i Ahmedî Paşa’ya (ö. 1496-97), 1’i Âşık Dercî’ye (ö. 1895-96), 1’i Namık 

Kemal’e (ö. 1888), 2’si Âşık Rıza’ya (ö. 1908-9), 2’si Mahbûb Efendi’ye (ö. 1900) ait olan ve 

6 da yazarı belli olmayan toplam 13 alıntı şiir yer almaktadır. Eserin 2. cildinde Aczî’ye ait olan 

122 şiir yer almaktadır. Bu şiirlerden 95’i Türkçe, 9’u Arapça, 18’i de Farsçadır. Bununla 

birlikte bu ciltte 1’i Âyâşlı Şâkir Bey’e (ö. 1917) ve 1’i de yazarı belli olmayan toplam 2 alıntı 
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şiir bulunmaktadır. Eserin 3. cildinde ise, 1’i Arapça, 2’si Farsça ve 24’ü Türkçe olmak üzere 

toplam 27 şiir vardır. 

İbrahim Aczî, dil ve yazı devriminden önce kaleme aldığı bu eserini, genç neslin 

okuyamayacağını düşünerek Latin alfabesiyle (tek kopya) Hayal Bahçesi ve Hayatım adı ile 

dört cilt olarak tekrar yazmıştır.  Ayrıca Aczî, Hayal Bahçesi Rubâîler eserine de yalnızca 

rubâîlerini almıştır. Bu eserin, Hayal Bahçesi’nin beşinci cildi olabileceği tahmin edilmektedir. 

Eserlerin künye bilgileri ve şiir sayıları şu şekildedir: 

1- Hayal Bahçesi ve Hayatım, 42 Yu 11761, 1. cilt, 1932, 665 s.(130 şiir)159 

2- Hayal Bahçesi ve Hayatım, 42 Yu 11765, 2. cilt, 1932, 685 s. (72 şiir)160 

3- Hayal Bahçesi ve Hayatım, 42 Yu 11764, 3. cilt, 1942, 460 s. (62 şiir)161 

4- Hayal Bahçesi ve Hayatım, 42 Yu 11763, 4. cilt, 1940, 685 s. (60 şiir)162 

5- Hayal Bahçesi Rubâîler, 42 Yu 11762), 1951, 169 s. (405 şiir)163 

1.17. Hazîne-i Eş‘âr 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10461 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

149x90-100x70 mm ebadında olan eser, sırtı bez yüzü kâğıt ciltli olup 227 varaktır. Rika 

hattıyla kaleme alınmış olup 12 satırdan müteşekkildir.  Eserin son kısmına 22 Eylül Cumartesi 

1333/22 Eylül 1917 Barla notu düşülmüştür. Buradan hareketle eserin bu tarihte tamamlandığı 

                                                           
159 Bu şiirlerin 118’i Aczî’ye aittir. Bu şiirlerden 111’i Türkçe, 6’sı Farsça, 1’i Arapça’dır. Buna ek olarak Aczî’ye 

ait olmayan 12 şiir bulunmakatdır. Bu şiirlerden 5’inin yazarı belli olmayıp, 1’i Âşık Dercî’ye, 1’i Âşık Rıza’ya, 

2’si Mahbûb Efendi’ye, 1’i Ziya Paşa’ya, 1’i Ahmedî Paşa’ya ve 1’i de Namık Kemal’e aittir. 
160 Bu şiirlerin 70’i Aczî’ye ait olup 2’sinin yazarı belli değildir. Aczî’ye ait olan şiirlerin 3’ü Farsça, 3’ü Arapça 

ve geri kalan kısmı da Türkçe’dir. 
161 Bu şiirlerin 60’ı Aczî’ye aittir. Aczî’ye ait olamayan 1 şiir Âyâşlı Şâkir Bey’e aitken diğerinin yazarı belli 

değildir. Aczî’ye ait olan şiirlerin 57’si Türkçe, 2’si Farsça ve 1’i de Arapça’dır. 
162 Şiirlerin tamamı Aczî’ye ait olup Türkçe’dir. 

163 Şiirlerin tamamı Aczî’ye ait olup Türkçe’dir. 
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söylenebilir.164  Ayrıca eserin son kısmının cümlenin tamamlanmamasından hareketle eksik 

olduğu söylenebilir. 

Başı: (1a)                   کیف یعصی اال له عجبافیا     

  ...                    یحجد الجاحدام کیف                  

Sonu: (227b)            سریع عتیق ك... بو اثناده ایدیکه ایلرودن بر شخص  

Eserde ilmî, edebî, ahlaki, tarihî konularla ilgili olarak 179 Arapça şiir yer almaktadır. 

Yazılan Arapça şiirler Türkçeye tercüme edilerek açıklanmıştır.  

1.18. Hikâyelerim165 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10468 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

200x130-bb mm ebadında, sırtı bez yüzü kâğıt ciltli olup 17 varaktır. Rika hattıyla kaleme 

alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine 

ilişkin bilgi bulunmamaktadır.  

Başı: (1a)                .. کور قنیایی" دیمشلر. کی آتالر "کز دنیاییاس  

Sonu: (17a)            سویله دی.كفر مجلسی اولدیغنی  ك... بویله بر عالم  

Aczî, çeşitli durumlara ilişkin değerlendirmelerini Toprak Mahsülleri Ofisi’ne ait 

belgelere not almış; görüşlerini atasözlerini kullanarak açıklamıştır. Eserde yazılan konu 

başlıklarından bazıları şu şekildedir: “Budalalık, Neme Lazım, Ne Garip Hâller”. 

1.19. Hikâyelerim Olağan Şeyler 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10469 arşiv numarası ile kayıtlı olup 

cönk şeklindedir. 200x115-bb mm ebadında olan eser, sırtı bez yüzü kâğıt ciltli olup 40 varaktır. 

                                                           
164 İbrahim Aczî Kendi, Hazîne-i Eş‘âr, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10461, Barla, 1333, 227b. 
165 Eserin adı ile ilgili net bir bilgi bulunmayıp bu isim katalog kaydında içeriğinden hareketle verilmiştir. 
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Rika hattıyla kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Mensur olan eserin ne zaman 

yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.  

Başı: (1a) .. .دردیمشلر دگلقصه دن حصه آلمایان آدام اسکی آتالر   

Sonu: (40a)                           ك صوني بودر.تقلید سرمایه سز  ... 

Müellif, çeşitli fikirlerine yer verdiği bu eserine isim vermemiştir. Ancak kataloglama 

sırasında eserin ismi; ilk sayfada yer alan “Olağan Şeyler” başlığından hareketle “Hikâyelerim 

Olağan Şeyler” şeklinde verilmiştir. Bu cönkte; atasözleri ve deyimler ile ilgili açıklamalar, 

hayata ilişkin görüşler, dinî inançla ilgili birtakım değerlendirmeler ve örnek hikâyeler yer 

almaktadır.  Eserde yer alan konu başlıklarından bazıları şunlardır: “ Büyük Yere Dil Uzatmış, 

Üfürükçü, Hırçın Analar”. 

1.20. İlâhî Tecellî Dünyâ, İnsânlar ve Velîler166 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10455 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

145x100-bb mm ebadında olan eser, ciltsiz olup 247 varaktır.  Rika hattıyla kaleme alınmış 

olup 16 satırdan müteşekkildir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin 

bilgi bulunmamaktadır.  

Başı: (3a) .. در.ئوستونده گلن اشرف بر یاراتقو انسانلر بوتون یاراتقلرك أك باش   

Sonu: (40a)            درطان جوارینه دفن اولونمشایوب سلمتعاقبا اعدام اولهرق.  ... 

Eserin ilk iki varağında fihrist yer alsa da fihrist eserin içeriği ile örtüşmemektedir. 

Ayrıca Aczî, eserin ilk 22 varağında Mevlânâ ve Molla Câmî (ö. 898/1492)’nin, Cenâb-ı 

Hakk’ın varlığı ve tecellîleri ile ilgili fikirlerini onlardan seçtiği şiirlerden hareketle 

açıklamıştır. Müellif, bu kısımdan sonra “Hakîm-i Manevî Ömer Hayyâm” başlığı atmış ve 

varak 23a’da bir ön söz yazmıştır. Aczî, daha sonra Ömer Hayyâm (ö. 526/1132?) hakkında 

                                                           
166 Katalog kaydında eserin adı “Türkçe Hayyâm” olarak belirtilmiştir. Bu adın eserin içerikten hareketle verildiği 

düşünülmektedir. Ancak eserin giriş kısmında Aczî, eserin adını “İlâhî Tecellî Dünya, İnsanlar ve Velîler” olarak 

belirtmiştir. 
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bilgi vermiş ve Ömer Hayyâm’dan seçtiği rubâîleri Farsçadan Türkçeye tercüme edip 

açıklayarak yanlış anlaşılmaları önleme gayretine girdiğini belirtmiştir. Ayrıca Aczî, Ömer 

Hayyâm’ın rubâîlere benzer Farsça rubâîler de yazmıştır. Aczî Ömer Hayyâm ile ilgili bu 

bölümden sonra Firâkî (ö. ?), Firâkî Dede (ö. 1742-1743) ve Ferhâd Paşa (ö. 1595) hakkında 

bilgiler vermiştir. 

1.21. İlim ve Âlim 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10478 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

150x100-125x85 mm ebadında olan eser, sırtı bez yüzü kâğıt ciltli olup 44 varaktır. Rika 

hattıyla kaleme alınmış olup 17 satırdan müteşekkildir.  

Başı: (1a)                         .. رندندر.الهی صفتل علم، جنابحقك  

Sonu: (44a)          دیمکدر.ایچنده اوالن ایس قوقار سیاه دومان  ... 

Mensur olarak kaleme alınan eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

Peygamber Efendimiz’in ilim ve âlimle ilgili söylemiş olduğu 30 hadis-i şerif açıklanmıştır. Bu 

bölüm 27 Mart 1959 Cuma günü bitirilmiştir. Dünya hayatının geçiciliği, Kur’ân ahkâmının 

evrenselliği ve ilim erbâbı ile ilgili 25 hadis-i şerifi ihtiva eden ikinci bölüm 12 Mart 1960 

tarihinde; Mevlânâ’nın ilim ile ilgili 24 şiiri, bu şiirlerin tercümeleri ve hakiki ulema hakkında 

bilgilerin yer aldığı üçüncü bölüm ise 15 Ocak 1961 tarihinde Konya’da tamamlanmıştır.  

1.22. Kendimizi Tanıyalım  

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10483 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

150x105-135x85 mm ebadında olan eser, ciltlsiz olup 13 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış 

olup satır sayısı muhteliftir. Mensur olan eser, 1963 yılında Konya’da kaleme alınmıştır.167 

                                                           
167 Eserin zahriyesinde 1963 yılında yazıldığı bilgisi yer alırken 1b’de bulunan ön sözde 1964 yılında yazıldığı 

belirtilmiştir. Kanaatimizce esere 1963 yılında başlanmış, ön sözü 1964 yılında yazılmıştır. 
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Başı: (1b) یز كه بویوك آسیادن طاشمش... بز اویله براولو نسلی  

Sonu: (13a   وارلقلری یوق اولمشدر. ایچنده قالرق پریشانلقله  ... 

Eser, Ebu Cafer Ahmed Ezdî (ö.321/933)’nin168 Arapça olarak yazdığı Sicillât’ta169 yer 

alan bazı Türklerin biyografilerini ihtiva etmektedir. Aczî’ye göre dünyanın birçok yerine 

medeniyeti götüren bir millet olan Türklerin binlerce ciltlik eserler kaleme aldığı unutulmuş ve 

Türkler kendisine yabancılaşmıştır. Bu nedenle Aczî, gençlere varlık âlemine ilişkin birtakım 

bilgiler vermek ve önemli isimleri tanıtmak amacıyla son eseri olduğunu belirttiği bu eserini 

kaleme almıştır.170  

Eserde önce Ebu Cafer Ahmed Ezdî hakkında bilgi verilmiş, daha sonra Ebu Bekir Râzî 

(ö. 313/925 ), Teftâzânî (ö. 792/1390), Farâbî (ö. 339/950), Dede Ömer Rûmî (ö. 892/1487)  

gibi önemli 21 ismin hayatı hakkında bilgiler sunulmuştur. 

1.23. Kitâbu’r-Rahme fi’t-Tıbb ve’l-Hikme 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10439/1 ve 42 Yu 10439/2 arşiv 

numaraları ile kayıtlıdır. 42 Yu 10439/1 numaralı eser, 175x122-160x110 mm ebadında, sırtı 

bez yüzü kâğıt ciltli olup 60 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. 

Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Aczî, 

bu eseri kâğıt sıkıntısından dolayı Demokrat Parti İl İdare Heyeti’nin hazırlamış olduğu “Konya 

Halkına Beyanname” adlı bildirinin bir tarafına yazarak hazırlamıştır. 

Başı: (1a) اهمیتی حائزدر... حکمت یونندن بو باب بویوك جناب حقك طبیعتده یراتدیغی   

Sonu: (60b)                                  . جیواایدر بر درهم  ضعفینی تقویهك سورمه کوز   ...  

                                                           
168 Hanefî fakih ve muhaddisi olan Tahâvî’nin asıl adı, Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme el-Ezdî el-

Hacrî el-Mısrî et-Tahâvî’dir. Tahâvî, 10 Rebîü’l-evvel 239/ 19 Ağustos 583 tarihinde Mısır’da dünyaya gelmiş ve 

iyi bir eğitim almıştır. Fıkıh ve hadis alanında kaleme aldığı eserler, alana büyük katkı sağlamıştır. Tahâvî, genel 

kanaate göre Zilkade 321/Ekim 933’de ahirete irtihal etmiştir. Cenazesi Kahire’nin Karâfe semtinde 

defnedilmiştir. Davut İltaş, “Tahâvî”, DİA, İstanbul, 2010, 39. cilt, s. 385.  
169 Söz konusu eserin Tahâvî’ye nispet edilen “el-Mehâdır ve’s-Sicillât” olduğu düşünülmektedir. 
170 İbrahim Aczî Kendi, Kendimizi Tanıyalım, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10483, Konya, 1964, 1b. 
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42 Yu 10439/2 arşiv numaralı eser; 145x160-110x80 mm ebadında, sırtı bez yüzü kâğıt 

ciltli olup 53 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eserin ne zaman 

yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 

Başı: (1a) حکمت یونندن بو باب بویوك اهمیتی حائزدر...   ،جناب حقك طبیعتده یراتدیغی  

Sonu: (53b)                                                                       یر.قالق در حال آچیل ...     

 İki eser değerlendirildiğinde ilk eserin notlar şeklinde düzenlendiği ve daha sonra tebyiz 

edilerek ikincisinin kaleme alındığı görülmektedir. 42 Yu 10439/2 numaralı eserde en son 

“Kulak Ağrıları İçin” olan kısım yazılmıştır. 42 Yu 10439/1 numaralı eserde bu kısımdan sonra 

göz hastalıkları ile ilgili bölüm yazılmıştır.   

Söz konusu eser, Celâlü’d-dîn Süyûtî’nin (ö. 911/1505) tıb ve havas ilmine dair kaleme 

aldığı Kitâbu’-Rahme fi’t-Tıbb ve’l-Hikme adlı eserinin İbrahim Aczî tarafından yapılmış 

tercümesidir. Aczî esere tabiat ilmi hakkında bilgi vererek başlamış; sonra ise ahlat-ı erbaa 

(safra, dem, balgam, sevdâ), mizâç, insanın yiyeceği gıdalar, gıdaların tabiatı, meyve ve tatlılar, 

deva ve ilaç, kilo alma, sağlıklı iken beden sağlığının korunması; diş, mide ve bevl azalarının 

sıhhati, yara ve merhemler, çift görme, sersemlik, unutkanlık, baş ağrıları, başta hasıl olan şişlik 

ve tedavisi, kıl bitirme ve göz hastalıkları gibi konular hakkında çeşitli bilgiler sunmuştur. 

1.24. Konya Mezâr Folkloru171 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10457 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

145x90-bb mm ebadında, sırtı bez yüzü kâğıt ciltli olup 55 varaktır. Rika hattıyla kaleme 

                                                           
171 Eserde herhangi bir isim olmamasına rağmen katalog kaydında içeriğinden hareketle “Mezar Şiir ve Kitabeleri” 

ismi verilmiştir. Aczî’nin Dîvân’ının sonunda yer alan kendisinin oluşturduğu eser listesinde “ Konya Mezar 

Folkloru” adında bir eser yer almaktadır. Katalogda “Mezar Şiir ve Kitabeleri”  olarak kaydedilen eserin, “ Konya 

Mezar Folkloru” olabileceği tahmin edildiğinden ve Aczî’nin “Konya Mezar Folkloru” adlı basılı bir eserinini 

bulunmasından dolayı eserin adı yukarıdaki şekilde verilmiştir. İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 710. 

Yayımlanan eserin künye bilgisi şu şekildedir: İbrahim Aczi Kendi, Konya Mezar Folkloru, Yenikitap Basımevi, 

Konya, 1959, 40 sayfa.  
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alınmış olup satır sayısı muhteliftir. Eser, Hatunsaray’da 12 Nisan 1335/ 12 Nisan 1919 

tarihinde kaleme alınmıştır.172 

Başı: (1b) ایتدیگم ... ندن بری بر مراق نتیجه سی زیارتتاریخ  ١٣١٤ 

Sonu: (55a)         منقف تعالى فى شهر رجب  

ئةماست ه اربع و ثمانین ونس                               

İbrahim Aczî, bir merak ile başlayıp yaklaşık yirmi yıl boyunca gittiği yerlerde tespit 

edip not aldığı mezar kitabelerindeki şiirleri ve bazı medrese, türbe gibi mimari eserlerin 

kitabelerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bu eserde toplamıştır.173 

1.25. Mevlânâ ve Âriflerin Dili 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10450 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

150x100-120x62 mm ebadında, sırtı bez yüzü kâğıt ciltli olup 65 varaktır. Rika hattıyla kaleme 

alınmış olup 13 satırdan müteşekkildir. Eser, 16 Ağustos 1961 tarihinde Konya’da kaleme 

alınmıştır.  

Başı: (1b) ثرندن ترجمه ایدیلن ...نفحات االنس اسملی امك فارسجه یازدیغي مال جامی مرحو  

Sonu: (65a)                                                 فیضیجودعلوی سفلی جمله اجسامه دگلدر  ...  

         احیا اولدی اجسام سراپادن روح حیوانک                                                                    

Eserin ilk bölümünde; Mevlânâ’nın izinde tasavvuf âleminin durumu, velilerin rûhânî 

ilim hakkındaki görüşleri, ahir zaman üzerine söylenen hadis-i şerîfler yer alırken ikinci 

bölümünde ise eski-yeni edebiyat hakkındaki görüşler, İslam ve ahlak ile ilgili olarak söylenen 

şiirlerin tercüme ve izahları yer almaktadır. 

                                                           
172 İbrahim Aczî Kendi, Konya Mezâr Folkloru, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10457, Hatunsaray, 1335, 

3a. Söz konusu eser aynı ad ile Yeni Konya Gazetesi’nde 3 Ağustos 1959-9 Kasım 1959 tarihleri arasında 

yayımlanmıştır. 
173 İbrahim Aczî Kendi, Konya Mezâr Folkloru, 1b. 
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1.26. Mevlânâ Aşk ve Rubâîleri174 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10441 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

150x100-120x84 mm ebadında, ciltsiz olup 70 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup 17 

satırdan müteşekkildir. “İnsanlığa, ilim, edep ve ahlâka dâir beyân ve hikmet” sunduğu 

belirtilen eser, cep kitabı olarak Konya’da 1948 yılında hazırlanmıştır.175 

Başı: (1b)    ،او عشقك تام كندیسینهبوتون الهی عشقه کندینی ویرمش حضرت موالنا ...  

Sonu: (68b)                                                          صالیه سالم صالدمآق طاغدن ... 

                       غربتدن بر سالم آلك طاغلر                                                                               

Eserde Mevlânâ’nın yazmış olduğu bazı rubâîler seçilerek tercüme ve şerh edilmiştir. 

İbrahim Aczî, bu eserinde ne yaptığını şu şekilde ifade etmektedir: “Mevlânâ’nın aşk yolunda 

söylediği lahûtî ve rûhânî rubâîlerinin katkısız olarak mana ve izâhlarını metinlerle berâber bu 

küçük sahifelere aldık.”176  

Eser kendi içerisinde “Aşk Rubâîleri (21)”, “Vahdaniyet ve Hayat (5)”, “Rûhânî Sırlar 

(7)”, “Batınî İlim ( 12)”, “Ney ve Semâ (11)”, “Mevlânâ Aşkındaki Hâlet (17)” ve “Şems-i 

Tebrîzî (12)” olmak üzere 7 bölüm, 85 rubâîden meydana gelmektedir.  Eserde yer alan rubâîler 

ayet, hadis ve şiirler ile desteklenerek izah edilmeye çalışılmıştır.  

1.27. Mevlânâ ve Cihân 

Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi kataloglarında aynı adı taşıyan iki eser bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki 42 Yu 10446 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 150x103-125x97 mm ebadında, ciltsiz 

müsvedde olarak tanımlanmış olan eser 325 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup 15 

                                                           
174 Eserin adı ilk sayfada “Mevlânâ Aşk ve Rubâîleri” daha sonraki sayfada ise “Mevlânâ’nın Aşkı ve Rubâîleri” 

adı ile verilmiştir. Tarafımızca “Mevlânâ Aşk ve Rubâîleri” ismi tercih edilmiştir. 
175 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ Aşk ve Rubâileri, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10441, Konya, 1948, 

1a. 
176 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Aşk Rubâileri, 2b. 



 

60 

satırdan müteşekkildir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi 

bulunmamaktadır. 

Başı: (1b)  كالمی اوالن قرآن کریمك ...صاحبی ایریشکین عارفلر که جناب حقك الهی عشق  

Sonu: (325b)                   بر قید و شرططانیمایان             ك كبى... دین عرض ناموس مل  

Diğer eser ise 42 Yu 10447 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 150x103-125x97 mm ebadında, 

ciltsiz olan eser 495 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup 16 satırdan müteşekkildir. Eser, 

11 Eylül 1956 Cuma günü Konya’da bitirilmiştir.177 

Başı: (1b) ... الهی عشق صاحبی ایریشکین عارفلر که جناب حقك كالمی اوالن قرآن کریمك 

Sonu: (494b)                                         بوکون جان صاچالیم.جانم عاشقلره فدا اولسون ... 

 Yapılan incelemede 42 Yu 10447 arşiv numaralı eser ile 42 Yu 10446 arşiv numaralı 

eserin farklılıklarla beraber aynı olduğu söylenebilir. İki arşiv numaralı eserde de kitabın beş 

bölüm olduğu belirtilmiştir. Ancak 42 Yu 10446 arşiv numaralı eserde ilk dört bölüm yer 

almakta olup “Mevlânâ ve Mesnevî” bölümü yer almamaktadır. Ayrıca sonradan düzenlendiği 

düşünülen 42 Yu 10447 numaralı eserde cümlelerde bazı tasarruflarda bulunularak eser 

genişletilmiştir. Bundan dolayı genişletilmiş olup beş bölümün tamamına yer verilen 42 Yu 

10447 arşiv numaralı eserin muhtevası ile ilgili bilgi verilecektir. 

İbrahim Aczî, bu eserini Mevlânâ’nın ve yakınlarının hayatını, Arapça ve Farsça 

yazılmış muteber olduğunu ileri sürdüğü eserleri göz önünde bulundurarak şöhret ve para 

amacıyla değil ilim erbabına bir hediye olarak kaleme aldığını belirtmektedir.178 Ayrıca Aczî, 

muteber olduğunu ileri sürdüğü eserlerin isimlerine (Dîvân-ı Kebîr, Fîhi mâ Fîh, Mesnevî, 

Nefâhatü’l-Üns gibi) de yer verdiğini, asıllarından tercüme yoluyla oluşturulan bu eseri beş 

kitap üzere tertip ettiğini ifade etmektedir. Bu kitaplar sırası ile şu şekildedir:179 

                                                           
177 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Cihân, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10446, Konya, 1956, 4b. 
178 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Cihân, 4a. 
179 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Cihân, 4b. 
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1- Erenler Meydanı, Mevlânâ ve Yakınları (5a-102b) 

2- Devrân ve Mevlânâ Yolunda Aşk ve Âşıklar (103a-264b) 

3- Na’t-ı Mevlânâ (265a-401a) 

4- Devrân Mevlânâ Hak ve Hakikat (402a-447a) 

5- Mevlânâ ve Mesnevî (448a-495a)  

Birinci kitapta; Sultânü’l-Ulema Bahâeddîn Veled (ö. 628/1231), Şeyh Necmeddîn-i Kübrâ 

(ö. 618/1221), Şeyh Ferîdüddîn-i Attâr (ö. 618/1221), Şehâbeddîn Suhreverdî (ö. 632/1234), 

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî (ö. 672/1273), Seyyîd Burhaneddîn Muhakkık (ö. 639/1241), Şeyh 

Salâhuddîn Konevî (ö. 657/1258), Sultan Veled (ö. 712/1312), Şeyh Muhyiddîn ibnü’l-Arabî 

(ö. 638/1240), Hakîm Senâî (ö.525/1131?), Şeyh Muslihuddîn Sâdî-i Şîrâzî (ö. 691/1292), Şeyh 

Evhadüddîn-i Kirmânî (ö. 635/1238) gibi şahısların hayatları hakkında bilgiler verilmiştir. Eser 

1956 yılında Konya’da kaleme alınmıştır. 

 İkinci kitapta; Mevlânâ’nın aşk ve mahiyeti ile ilgili söylediği şiirler, düşünceler, 

devrânın ne olduğu, hakikatler, Mevlânâ yolunda yürüyen âşıklar ve bu âşıkların devrân üzerine 

söylediği fikir ve şiirlere yer verilerek bunların şerhi yoluna gidilmiştir. Bu kısmın bitiriliş tarihi 

16 Mayıs 1956’dır. 

Üçüncü kitap; Konya’da 1955 yılında yazılmıştır. İbrahim Aczî, bir gece garip bir hisle 

Mevlânâ’ya dair şiir yazma isteği ile 45 beyitlik Farsça bir kaside kaleme almış; daha sonra bu 

kasideyi, kıta-i kebire nazım şekli ile 48 beyit olarak serbest vezinle Türkçeye çevirmiştir. Aczî, 

bu izahları yaparken Mevlânâ’nın hayatından sonra kaleme alınan Arapça ve Farsça eserler ile 



 

62 

birlikte Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr’den faydalanmıştır.180 Ayrıca bu bölümde ilahi ilim, 

Mevlânâ’nın ruhâniyeti ve eserleri gibi konularla ilgili bilgiler de verilmiştir.  

Dördüncü kitapta Aczî, Mevlânâ’nın hayatı ve eserleri ile ilgili verilen yanlış bilgileri 

kendi ifadesi ile hak ve hakikat ölçüsünde irdemiş; tarih kullanmanın icad ve zuhûru ile ilgili 

bilgileri de bu bölümde zikretmiştir. Kitabın Konya’da 1956 yılında kaleme aldığı bilgisi 

yalnızca 42 Yu 10446 numaralı eserde belirtilmiştir. 

Beşinci kitap, Konya’da 1956 yılında kaleme alınmıştır. Eser, Muhammed Şahin 

tarafından yazılan “Mesnevî’yi Tenkid” isimli kitaba bir reddiye mahiyetindedir.181 İbrahim 

Aczî, Şahin’in söylediği cümleleri aynıyla alarak bunlara cevap vermiştir. 

1.28. Mevlânâ ve Rûhu Mesnevî 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10436 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

183x120-160x95 mm ebadında, sırtı bez yüzü kâğıt ciltli olup 168 varaktır. Rika hattıyla 

kaleme alınmış olup 17 satırdan müteşekkildir. Aczî’nin eseri kaleme almaya başladığı tarih 11 

Nisan 1934, eserin yazdığı yer ise Konya’dır.182 Aczî, Mevlânâ ve Rûhu Mesnevî ismini verdiği 

bu eserin sonuna birinci cilt kaydını düşmesine rağmen, yapılan araştırmalarda eserin başka bir 

cildine rastlanmamıştır. 

Başı: (1b) (٦٠٠) فخر عالمك وفاتندن صونگرا  ...میالدی ییلیك باشنده دنیایه  (٨٤١١هجری و )  

Sonu: (168b)                                         ...كوجدر.              كظاهری اوالرق عقلی حل ایتم   

                                                           
180 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Cihân, s. 265a-266a. 
181 Eserin künye bilgisi şu şekildedir: Muhammed Şahin, Mesnevî’yi Tenkid, Güven Basımevi, İstanbul, 1946. 
182 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Rûhu Mesnevî, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10436, Konya, 1934. 

(Bu bilgiler kitabın giriş kapağında yer almaktadır.) Söz konusu eser Aczî tarafından “Mevlana ve Ruhu Mesnevi” 

adı ile Konya Kanaat Matbası’nda 1959 yılında basılmıştır. 
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İbrahim Aczî bu eserin içeriğini kapağında şu şekilde ifade etmiştir: “Rûhânî ilm sultânı, 

Hazret-i Mevlânâ’nın rûh ve maksad dâiresi içinde ilmin tam manâ ve hakîkatleri ile tercüme 

ve izâhları...” 

Eserde önce Mevlânâ’nın (ö. 672/1273) soyunun tevatür yoluyla Hz. Ebû Bekir’e (ö. 

634) dayandığı bilgisine yer verilmiş ve onun hayatı ile ilgili genel bilgiler sunulmuştur.183 

İbrahim Aczî, bir grubun Mevlânâ’nın nesebinin Hz. Ebû Bekir’e dayandırılmasının onun 

makamını yüceltmek için söylendiği görüşüne karşı çıkmaktadır.184 Aczî, bu bilgilerden sonra 

Mevlânâ’nın ilim dünyası ve eserleri ile ilgili çeşitli bilgilere yer vermiş;185 Mesnevî’nin kaç 

cilt ve beyitten teşekkül ettiğine dair ihtilaflara186 değinerek yedinci cildin şu anda kim 

tarafından eklendiğine ilişkin bir bilgi bulunmadığını; Mesnevî’nin altı cilt olduğunu ve beyit 

sayısının yirmi beş bini aştığını ifade etmiştir.187  

Aczî, Mesnevî’nin nasıl bir eser olduğunu ve onu anlamak için bazı yeterliliklere sahip 

olunması gerektiğini şu şekilde dile getirmektedir: “Lahûtiyyet âleminin üst tabakası rûhânî 

âlemin, içi muhtelif tip latîf gemilerle dolu bir deryâdır. Bunu iyi anlamak için o gemilerden 

birine binmek gerekir. Bu gerekmeye mazhar olmak için de ağız dil ve vicdânın pâk olması 

lazımdır. Zahirî manâ ve yanlış anlayışla bu deryânın kıyısında dolaşanlar onun içinde 

çalkanan dalgaların mahiyet itibariyle içindeki 12 burç renginde al yeşil... içi nur kıvılcımlarını 

görebilmek hâssasına mâlik olmaları iktizâ eder ki, Mesnevî’deki rûhânî nüktelerde Hazret-i 

Mevlânâ’nın mukaddes rûhunu görebilsinler.”188  

                                                           
183 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Rûhu Mesnevî, Konya, 1934, 1a. 
184 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Rûhu Mesnevî, 1b. 
185 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Rûhu Mesnevî, 3a. 
186 Bu ihtilaflarla ilgili olarak bakınız: Abdülbâki Gölpınarlı, “Mesnevî’nin VII. Cildi”, Şarkiyat Mecmuası, VI. 

cilt, İstanbul Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1966, s. 11- 18; İsa Çelik, “Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Yedinci Cildi 

Üzerine”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 20, Erzurum, 2020, s. 85-98. 
187 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Rûhu Mesnevî, 3b-4a. 
188 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Rûhu Mesnevî, 4a-4b. 
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İbrahim Aczî, söz konusu eserde Mesnevî’nin tercümeleri ve şerhleri189 ile ilgili bilgileri 

karşılaştırmalı olarak aktarmış; daha sonra Mesnevî mütercim ve şârihlerini zikrederek bu 

şahısların eserleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.190  

Aczî, Mevlânâ ve Mesnevî ile ilgili özetle zikrettiğimiz bilgileri verdikten sonra 

Mesnevî’nin ilk altı yüz beytini Türkçeye çevirmiştir. Bazı beyitleri yalnızca tercüme etmekle 

kalmamış; ayet, hadis ve Mesnevî şârihlerinin görüşleri ile destekleyerek Mesnevî’yi şerh 

etmiştir. Eser incelendiğinde Aczî’nin, beyitleri Mesnevî’nin Farsça nüshasından farklı bir 

tertip ile tercüme ve şerh ettiği tespit edilmiştir.191  

 Ayrıca Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi katalog kayıtlarında aynı adı taşıyan 42 Yu 

10440 arşiv numarası ile kayıtlı bir eser daha bulunmaktadır. 140x100-bb mm ebadında, ciltsiz 

olan eser 151 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. 

Başı: (1b)   ... چکه ممزلكمعناسز  نك یازیلیشى، بر قاج بیچارهطاشیان بو اثرك موالنا و روح مثنوی آدینی  

Sonu: (151a)                                     ...رامزه دریقظه ده  حالى حالك عارف              .  

İki eser karşılaştırıldığında küçük farklılıklar bulunmasına rağmen eserlerin benzer 

olduğu söylenebilir. Aczî, bu eserinde diğerinden farklı olarak insanların kendisini kıskandığını 

ve haset ettiğini belirterek bu duruma neyin sebep olduğunu bilmediğini ifade ederek 

başlamıştır. Bundan dolayı Aczî, iyi ve kötülerin kimler olduğunun anlaşılması için 

Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden hareketle bu kişileri tanımlamaya çalışmıştır. Aczî’nin eseri 64 

yaşında yazdığı bilgisinden hareketle eserin 1947 yılında tamamlandığı söylenebilir.192 Diğer 

eserden farklı olarak Aczî; Mevlânâ’nın manevi yönü, nesebi, Mevlânâ’nın Konya’ya gelişi, 

                                                           
189 Mesnevinin tercüme ve şerhleri ile ilgili bakınız: Şener Demirel, “Mevlânâ’nın Mesnevî’si ve Şerhleri”, Türkiye 

Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt 5, sayı 10, 2007, s. 469-504; İsmail Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevi 

Tercüme ve Şerhleri, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2008. 
190 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Rûhu Mesnevî, s. 4b-5b. 
191 Beyitlerin karşılaştırıldığı eser için bakınız: Mevlânâ Celâlü’d-Dîn Muhammed Belhî, Mesnevî-i Manevî, 

İntişârât-ı Dûstân, 8. Baskı, Tahran, 1966. 
192 İbrahim Aczî Kendi, Mevlânâ ve Rûhu Mesnevî, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10440, 3b. 
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tenkidin kökeni ve mahiyeti, Mevlânâ’nın Mesnevî’ye başlaması gibi konuları ayrıntılı olarak 

irdelenmiştir. Daha sonra ise Mesnevî’den seçilen 395 beyit tercüme ve şerh edilmiştir. Ayrıca 

bu eser “Mevlâna ve Ruh-u Mesnevi 1 inci-Kitap” adı ile basılmıştır.193 

1.29. Mevlânâ ve Vahdet Sırrı 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10449 arşiv numarası ile kayıtlı olup 

içerisinde iki kitap bulunmaktadır. 42 Yu 10449/1 numaralı “Mevlânâ ve Vahdet Sırrı”; 

150x103-125x90 mm ebadında, sırtı bez yüzü kâğıt ciltli olup 59 varaktır. Rika hattıyla kaleme 

alınmış olup 16 satırdan müteşekkildir. Eserin giriş kısmına (1a) 1943 yazılmıştır. Ancak eserin 

sonunda (60a) bitiriliş tarihi ve yeri ile ilgili 17 Ocak 1958 Konya bilgisi verilmiştir. Bu bilgiler 

ışığında Aczî’nin böyle bir eser yazmaya önce karar verip başladığı ama uzun bir süre sonra 

tamamladığı iddia edilebilir. Eserin ilk iki varağına sonradan Arapça 2 şiir eklenmiştir. 

Başı: (3a)    عموم ناسه حطابله ... دهنقرآن کریمو فیاض مطلق حضرتلری جناب حق  

Sonu: (60a)                                                       قلم عاجریاش سکسان کمالده ...  

      حیات فانی عمرده زوالده                                                                              

Mevlânâ ve Vahdet Sırrı’nda ilahi emir, Allah sevgisi, Mevlânâ’nın ilim ve vahdet ile 

ilgili Mesnevî’den seçilen 20 beyit ve bu beyitlerin izahları, fırka-i nâciye, Şiilik, Haricîyye 

fırkası, zahirî ve bâtınî ilim gibi konular hakkında bilgiler sunulmuştur. 

42 Yu 10449/2 arşiv numaralı ikinci kitap “Vahdaniyet ve İlâhî Kudret”; 190x103-

128x96 mm ebadında, sırtı bez yüzü kâğıt ciltli olup 82 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış 

olup 14 satırdan müteşekkildir. Eser, 1335/1919 yılında Hatunsaray’da kaleme alınmıştır. 

Başı: (1b)   ۀ بقره...وال نصیر.  سور موات واالرد وما لكم من دون هللا من ولىالم تعلم ان هللا له ملك الس 

Sonu: (82a)                                                                      ...قت.خل اسباب سقۀافخلقت آدم و      

                                                           
193 İbrahim Aczî Kendi, Mevlana ve Ruh-u Mesnevi 1 inci-Kitap, Yeni Kitap Basımevi, Konya, 1953, 84 sayfa. 
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Vahdaniyet ve İlâhî Kudret adlı eserde Kur’ân-ı Kerîm’den Allah’ın birliği ve kudreti 

ile ilgili seçilen ayetlerin (Bakara Suresi 107 ve 163. ayetlet gibi) tercüme ve izahları 

yapılmıştır. 

1.30. Muhit ve Çocuklar 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10480 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

145x110-125x90 mm ebadında, ciltsiz olup 65 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup 12 

satırdan müteşekkildir. Son varağın a yüzü boş olup b yüzüne eser haricinde not alınmıştır. 

Eserin adı belirtilmemiş olup katalog kaydı sırasında içeriğinden hareketle bu isimlendirme 

yapılmıştır. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi 

bulunmamaktadır.  

Başı: (1a) ...   ئوستونده تأثیرى واردر.زمینك بیله حیات بشر پرچه ، محیطك، حتى بر مكیاقل   

Sonu: (64b)                                                                        .ایشته بو اویله بر شیدر...                                                         

Müstakil bir kitaptan ziyade belirli konular hakkında İbrahim Aczî’nin görüşlerine yer 

verilen eserde; çocuk ruhu, manevi ve ihtirasi hisler, muhitin insana etkisi gibi konular hakkında 

değerlendirmeler bulunmaktadır. Ayrıca eserin arasında bir kâğıda yazılması planlanan konular 

not düşülmüştür: “Gıda ve muhit, Köy mektepleri üzerine çöken tesirler, Köy mektebi nasıl 

olmalı.” 

1.31. Ömer Hayyâm194 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10466 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

150x110-bb mm ebadında, bez ciltli olup 55 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup satır 

                                                           
194 Katalog kaydında eserin adı ilk sayfada belirtilen “Hayyâm ve Fikirleri” olarak zikredilmiştir. Fakat Aczî,  

Dîvân’ın sonuna eklediği tercümeihâlde “Ömer Hayyâm” adında bir eserden bahsetmiş, bu eseri 1942’de yazdığı 

ve Hayyâm’ın rubâîlerinin şerhi olduğu bilgisine yer vermiştir. Bu bilgiden hareketle eserin adının “Ömer 

Hayyâm” olduğu düşünülmektedir. İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 709. 
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sayısı muhteliftir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi 

bulunmamaktadır.  

Başı: (1a)                  ...یندهبرابر اونك ایچ خیاله مفتون و کائناتلهبدیعی حیالنه دگل ...        

Sonu: (55a)   برابر اوالمز.اوالن کیمسه ایشله مش کیمسه ایله زیرا هیچ بر شیییابمامش  ... 

Baştan eksik olan eserde önce Ömer Hayyâm ile ilgili değerlendirmeler yapılmış; onun 

ruhi, içtimai ve ahlaki rubâîlerinden seçilen 139 şiir kelime kelime tercüme edilerek 

açıklanmıştır. 

1.32. Paşalar ve Cellatlar 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10482 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

145x100-120x75 mm ebadında, ciltsiz olup 32 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup 15 

satırdan müteşekkildir. Eser, 1942 yılında kaleme alınmıştır.  

Başı: (1a) غیم دیه ... لورسه اولسون، نه ایدم، نه اولدوم، نه اوالجایشی باشینه کچنلر کیم او ملت و دولت   

Sonu: (32a)                                                       ط ایشی آالنلره عبرت قلدی.                  ... فق                                                         

Diğer eserlerinde Aczî, kendisini “Emekli muallim/öğretmen” olarak nitelendirirken bu 

eserinde söz konusu nitelendirmeye ek olarak “ Halk evi tarih ve müze komitesi azasından 

İbrahim Aczî Kendi” ifadelerini kullanmıştır.  

Devlet yönetiminde olanların kendilerine dikkat etmeleri ve görev bilinci ile doğru 

davranışlar sergilemeleri gerektiğini belirten Aczî, tarihin iyi ve kötüleri birbirinden ayırdığını 

belirtmektedir. O, beşinci Osmanlı padişahından sonra (I. Mehmed) hırs, hased ve entrika ile 

devlet yönetimini alt üst edenlerin bulunduğunu belirtmektedir.195 Bu bağlamda Ferhad Paşa 

                                                           
195 İbrahim Aczî Kendi, Paşalar ve Celladlar, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10482, 1942, 1a-1b. 



 

68 

(ö. 1004/1595) hakkında bilgiler verilmiştir. Bu eser, tefrika olarak Işık Gazetesi’nde 27 tefrika 

olarak yayımlanmıştır.196  

1.33. Ravzatü’l-‘Uşşâk 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10481 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

145x95-105x70 mm ebadında, ciltsiz olup 184 varaktır. Eserin son varağı boştur. Rika hattıyla 

kaleme alınmış olup 10 satırdan müteşekkildir. Eserin girişinde isimi, “Ravzatü’ş-Şuarâ” 

olarak belirtilmiş olsa da Aczî eserin ismini Hayâtım ve Hayâl Bahçesi ve Dîvân’ı içinde ve 

Dîvân’ın sonuna eklenen tercümeihâlde Ravzatü’l-‘Uşşâk olarak belirtmiştir. Ayrıca Aczî 

Dîvân’ında, esere 7 Teşrîn-i evvel 1331/ 20 Ekim 1915 tarihinde Barla’da başlandığını ve 1917 

yılında bitirdiğini ifade etmektedir.197  

Başı: (1a) و نظردر.   صرهبامقامی قلب مرآتی میل انجالسی عرقیه در که  الۀیسعشق اویله بر   

Sonu: (183b)             مملیدر. کنه شبهه ایتج سوه دبدبه ایله کمال                                         

Eserde Aczî;  aşk, şiir, edebiyat ve belagat ile ilgili konulardaki düşüncelerine yer 

vermiş; bunları 120 Arapça şiir ile desteklenmiş ve bu şiirleri tercüme ederek açıklamıştır. 

1.34. Rind u Zâhid 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10460 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

150x100-120x82 mm ebadında, ciltsiz olup 47 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup 17 

satırdan müteşekkildir. Eser, 8 Şubat 1958 tarihinde Konya’da yazılmıştır. 

 

Başı: (1b)    در...عاشق و شاعر مشهور فضولینكثر فاضل و حكمت، رند و زاهد اسملی بو ا 

Sonu: (46b)                                                             و بدیهر گاه که اعتبارنیگی  ...     

                                                                      مسجد و میخانه یکیست  خیزد زمان 

                                                           
196 İbrahim Aczî Kendi, Paşalar ve Celladlar, 32a. Eser “Osmanlı Sarayında Paşalar-Cellatlar” adıyla Işık 

Gazetesi’nde 27 Temmuz 1964-26 Ağustos 1964 (14 Tefrika) tarihleri arasında yayımlanmıştır.  
197 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 2. cilt, s. 665;  İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 276, 709. 
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Aczî, Fuzûlî’nin Rind u Zâhid adlı eserini yayımlayan Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun bazı 

mânâ ve imla hatalarına düştüğünü ve bunların da anlamı bozduğunu belirtmektedir. Bundan 

dolayı Aczî, Rind u Zâhid’in orijinal metnini Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun tahkiki ile 

karşılaştırarak bu eseri meydana getirmiştir.198 Eserde şiirler önce Farsça olarak verilmiş, sonra 

Türkçeye tercüme edilmiştir.199 

1.35. Şehâdet-i Hazret-i Hüseyin200 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10453 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

170x105-140x90 mm ebadında, ciltsiz olup 25 varaktır.201 Rika hattıyla kaleme alınmış olup 

17 satırdan müteşekkildir. Eser, 9 Eylül 1929 tarihinde Konya’da kaleme alınmıştır.  

Başı: (1a)                            ملكلره خطابًابو دنیایی ایلك یاراتدغى زمان جناب حق   ...  

Sonu: (25a)                                                      عشقینهكربالده دوكولن قان كآغالی   ... 

عشقینه                                                          طوغرانان قان نهییزیدك اوغر  

Mensur olarak kaleme alınan eserde önce insanoğlunun yaratılış süreci, ilgili ayetlere 

atıf yapılarak anlatılmış; daha sonra Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi olayı anlatılarak iki mersiye 

kaleme alınmıştır. 

1.36. Tıbbî Notlar ve Edebî Derlemeler   

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10443 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

170x110-125x85 mm ebadında, ciltsiz olup 40 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup 19 

                                                           
198 Eserin künye bilgisi şu şekildedir: Fuzûlî, Rind ü Zâhid, Haz. Kemal Edip Kürkçüoğlu, Ankara Üniversitesi Dil 

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları 108, TTK Basımevi, Ankara, 1956. 
199 İbrahim Aczî Kendi, Rind u Zâhid, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10460, Konya, 1958, 47a. 
200 Eserin bu ismi yalnızca giriş kısmında yer almaktadır. Dîvân’ın sonuna eklenen tercümeihâlde ise eserin 1930 

yılında kaleme alındığı ve isminin “Hazret-i Hüseynin Şehadeti” olduğu bilgisi verilmiştir. İbrahim Aczî Kendi, 

Dîvân-ı ‘Aczî, s. 709. 
201 Eserde 26a’dan itibaren yazılan 8 varakta çeşitli ülkelerin, hükümdarların adları ve karşılığında rakamlar ile 

Latin harfleri ile yazılmış notlar bulunmaktadır. Bu rakamların sayfa numaralarına işaret ettiğini tahmin 

etmekteyiz. Ancak bu kısmın hangi bağlamda kaleme alındığına ilişkin bir kanıya sahip değiliz.  
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satırdan müteşekkildir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi 

bulunmamaktadır.  

Başı: (1a)202 

 

Sonu: (40b)                        كى هر وقت بویله قالمز.زمانك اكریل زیرا                                                                       

Eserin adının yazar tarafından değil de içeriğinden hareketle katalog kaydı sırasında 

verildiği düşünülmektedir. Eser, müstakil bir kitaptan ziyade çeşitli notlardan müteşekkildir. 

Bu notların ilk kısmında (1a-11b) bazı bitkilerin nerede yetiştiği, hangi hastalık için kullanıldığı 

ve bazı hastalıklara hangi bitkilerin iyi geldiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Geri kalan kısımda 

ise Aczî’nin gazel, beyit, kıta vb. gibi çeşitli nazım şekilleri kullanarak kaleme aldığı 13 Arapça, 

19 Farsça ve 36 Türkçe şiir yer almaktadır. 

1.37. Türk Şâir ve Âşıkları203 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde kayıtlı olup üç cönkten müteşekkildir. 

Cönklerin üçü de ayrı ayrı ciltlidir. İlk cönk 42 Yu 10470/1 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

155x110-bb mm ebadında, bez ciltli olup 172 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup satır 

sayısı muhteliftir. Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi 

bulunmamaktadır.  

Başı: (1a)                         قونیه لیدر...چاغ مولوی شاعرلرندن دورى صوك عثمانلى   

Sonu: (172b)                                                      آگا جان و دلدندعالر ایدوب ... 

روحنه رحمت                                                             دیدم تاریخ اوالرق  

                                                           
202 Eserin başı mürekkebin dağılmasından dolayı okunamamıştır. 
203 Katalog kaydında eserin adı “Türk Şâirleri ve Âşıkları” olarak verilmiştir. Yalnızca 3. ciltte eserin adı “Türk 

Şâirleri” olarak belirtilmiştir. Ancak Aczî, Dîvân’ın sonuna eklediği tercümeihâlde bir antoloji mahiyetinde “Türk 

Şair ve Âşıkları” isminde bir eser telif ettiğini belirtmiştir. Bundan dolayı bu isim tercih edilmiştir. İbrahim Aczî 

Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 710. 
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İkinci cönk 42 Yu 10470/2 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 165x115-bb mm ebadında,  

ciltsiz olup 68 varaktır. Eserin son 4 varağı şairlerle ilgili değildir. Bu kısma Aczî, şiirlerini ve 

Latin alfabesinin harflerini yazmıştır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. 

Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.  

Başı: (1a)   کنج ایکن ئولدی ... ندهریختا٢٤٥١اوطه سی خلفاسندن ایکن دیوان همایون عثمانلى شاعرلرندن  -دانیش بك 

Sonu: (68b) متلی اثرلرندندر.ترجیع و ترکیب بندلری چوق کوزل و قیمؤثر شعرلری بر چوق   ...   

Üçüncü cönk 42 Yu 10470/3 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 120x200-100x180 mm 

ebadında,  ciltsiz olup 57 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup satır sayısı muhteliftir. 

Eserin ne zaman yazılmaya başlandığına ve bitirildiğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.  

Başı: (1b)             کیتدی.  ایچین پکرشهایشلری  بکی ؟[ق]افالده  ١٢٥٨

Sonu: (57a)             كوندرلمش. قورنارق استانبوله عتیله نك شفاحسن پاشا  

İbrahim Aczî, birbirinin devamı mahiyetinde olan bu üç cönkte; âşık edebiyatı, divan 

edebiyatı ve dinî-tasavvufi halk edebiyatından seçtiği toplam 777 şairin (1. ciltte 273, 2.ciltte 

215 ve 3. ciltte 289 ) hayatları ile ilgili bilgiler sunmuş; bazı şairlerin şiirlerinden örnekler 

vermiş, bazılarının ise yalnızca adını zikretmiş olup detaylı bilgi vermemiştir. Şairler hakkında 

bilgi verilirken alfabetik sıralama gözetilmeye çalışılmıştır. Birinci ciltte şair adları genellikle 

Latin harfleri ile verilmiştir. İkinci ciltte şair adlarına Arap harfleri ile başlanmış, Latin harfleri 

ile devam edilmiştir. Üçüncü ciltte ise şair adları tamamen Arap harfleri ile verilmiştir. Diğer 

ciltlerden farklı olarak üçüncü cildin kapağında eserin bitiriliş tarihine (1 Temmuz 1938, saat 

6) yer verilmiştir. 

1.38. Yâdigâr 

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10456 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

150x105-120x83 mm ebadında, bez ciltli olup 39 varaktır. Rika hattıyla kaleme alınmış olup 

16 satırdan müteşekkildir. Eser, 1961 yılında Konya’da kaleme alınmıştır.  



 

72 

Başı: (1a)                               ایتمشدرقطتی ابن عمر رضی هللا انهمدن روایت دار   ...  

Sonu: (39b)  اولور.  ورفع باذن دفعو اوغولورسه رسه ویل آغری وصیزیلره سورول... بدندکه  

Arapçadan tercüme edildiği belirtilen ve mensur olan eser, dokuz fasıl üzerine tertip 

edilmiştir: Besmele-i şerifin fazilet ve hikmetleri; Besmele-i şerifin tefsiri hakkında; Besmele-

i şerife müteallik meseleler; Besmele-i şerifin okumakta hassaları ve sayısı, Besmele-i şerifin 

hassaları ve sırları; Besmele-i şerîfi yazmak ve hâmil olmak hassaları; Fâtiha-i şerîfi okuma 

hassaları, ilahi sır, manevi fayda ve sayıları; Fâtiha tarifi bu a’zam ve efdal Fâtiha 

tariflerindendir; Yazmak suretiyle Fâtiha’nın hassaları. 

1.39. Dîvân-ı ‘Aczî     

Eser, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 42 Yu 10437 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

185x120-bb mm ebadında, sırtı bez yüzü kâğıt ciltlidir. Müellif tarafından yapılan fihristte, 

eserin 587 sayfa204 olduğu bilgisi yer almaktadır. Bununla birlikte Aczî’nin daha sonra yaptığı 

ilaveler ve boş sayfalarla birlikte eser, 712 sayfa olmuştur. Rika hattıyla kaleme alınmış olup 

21 satırdan müteşekkildir. 

Başı: (1a)              ...  اوزرینههر بری زمین زمان و محیط  

Sonu: (39b)                 اورمانلر هب بوكمش طورور بلینى ...   

   طورماز فلك اسدیریر سام یلینى                                          

 ئوتمز كسمش قومرولرده دیلینى                                         

                              عجزی ندن دنیا بویله بورشور                

İbrahim Aczî, eserinde her bir şiirinin nerede ve ne zaman kaleme alındığını belirtmiş; 

bazı şiirlerin yazılış sebeplerine yer vermiştir. Aczî’nin Dîvân’ında toplam 521 şiir yer 

almaktadır.205 Bu şiirlerin 4’ü Arapça, 9’u Farsça’dır. Eserde yer alan 5 şiir ise başka yazarlara 

                                                           
204 Esere müellif tarafından fihrist yapılmış olup şiirler bu fihriste göre tertip edilmiştir. Bundan dolayı eser varak 

numarası ile değil sayfa numarasıyla ifade edilmiştir. 
205 Bu şiir sayısına gazetede yayımlanan ve Dîvân’a gazete küpürü olarak eklenen 6 şiir dâhil edilmemiştir. Söz 

konusu şiirlerin yapıştırıldığı ilgili sayfalar Dîvân’da belirtilmiştir. Ayrıca müellif tarafından Dîvân’da 71. şiir için 

yer ayrılmış; ancak şiire yer verilmemiştir. Yukarıdaki şiir sayısında yazılmayan bu şiir de dâhil edilmemiştir.  
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aittir. Aczî, Dîvân’ında bulunan şiirlerinin bir kısmının (221 şiir) Hayâtım ve Hayâl Bahçesi 

adlı hatırat kitabında yazılış sebepleri ile ayrıntılı olarak yer aldığını ifade etmektedir. Ancak 

Aczî, şiirlerinin hepsini bir araya getirme gayreti ile Dîvân’ında toplamıştır.206 Tezin ikinci 

bölümünde Dîvân ayrıntılı olarak inceleneceğinden burada verilen bilgiler sınırlı tutulmuştur. 

2. MATBU ESERLERİ    

 Aczî, yazma eserlerinin yanında birtakım eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak 

amacıyla yayımlamıştır. Aczî’nin yazma hâlinde olup daha sonra yayımladığı eserleri, ilgili 

yazmaların tanıtıldığı kısımda verildiğinden, bu kısma alınmamıştır. Bu kısımda Aczî’nin 

bunun dışında kalan eserleri tanıtılacaktır.  

2.1. Konyalı Âşık Şem‘î Konuşuyor 

Konyalı Âşık Şem‘î’nin hayatının ayrıntılı olarak araştırılması sonunda oluşan bu eser, 

Şem‘î’nin hayatı ve eserleri ile ilgili bilgiler sunmakta ve şiirlerine yer vermektedir. Eserde 

koşma, divan, kalenderî, kıta vb. nazım şekilleri ile yazıldığı ve belirtilen Şem‘î’ye ait olan 161 

şiir yer almaktadır. Buna ek olarak Âşık Şem‘î’nin Âşık Dertli, Âşık Kenzî (ö. 1300/1882-

1883)207 gibi birçok şairle atışmaları da yer almaktadır.  Halk edebiyatı serisi çerçevesinde çıkan 

eser, Yeni Kitap Basımevi tarafından 1951 yılında Konya’da 194 sayfa olarak basılmıştır.  

2.2. Tercümeler ve Fikirler Mevlâna-Hayyam ve Eserleri 

İbrahim Aczî, Mevlânâ ve Ömer Hayyâm’ın eserleri ile ile ilgili yanlış birtakım 

düşüncelerin bulunduğunu ve bu hususiyetlerin tercümeden kaynaklı olduğunu ifade 

                                                           
206 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 1. 
207 Âşık Kenzî, aslen Konyalı olup döneminin usta şairlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Karaman 

kaymakamının himayesinde olan Kenzî’nin boyunun kısa ve insanlara muamelesinin nazik olduğu 

belirtilmektedir. Tahminlere göre 1300/1882-1883 yılında vefat etmiştir. Sadettin Nüzhet-Mehmed Ferid, Konya 

Vilâyeti Halkiyâtı ve Harsiyâtı, Vilayet Matbaası, Konya, 1926, s. 97. 
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etmektedir. Aczî, bundan dolayı söz konusu müelliflerin eserlerinin iyi tetkik edilmesi 

gerektiğini belirtmektedir. Mevlânâ (10 şiir) ve Hayyâm’dan (5 rubâî) seçtiği bazı şiirleri 

eserinde açıklamıştır. Buna ek olarak tercüme ile ilgili husuları açıklarken Hüdâyî (ö. 1628), 

Abidin Paşa (ö. 1906) ve Ahmet Avni Konuk (ö. 1938) gibi şair ve Mesnevî şârihlerinden 

faydalanmıştır. Eser, Konya Ülkü Basımevi’nde 1955 yılında basılmış olup 40 sayfadır. 

3. TESPİT EDİLEMEYEN ESERLERİ 

İbrahim Aczî’nin Dîvân’ında verdiği eser listesinde yer alan; ancak yapılan 

araştırmalara rağmen herhangi bir nüshasına ulaşılamayan bazı eserleri bulunmaktadır. İlgili 

eserler şunlardır: 

1- Bir Tavşanın Sergüzeşti 

2- Hazret-i Ali’nin Şehâdeti 

3- Konya Eski Eserler ve Kitabeleri 

4- Reddü’l-Evhâm208 

5- Yüz Bir Hadis 

6- Zavallı Hayyâm 

7- Uyan Ey Türk Hanımı209 

 

 

 

                                                           
208 Aczî, bu eserinin Dozy tarihine bir reddiye olduğunu belirtmiştir. İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 378. 
209 Serdar Ceylan, “İbrahim Aczî Kendi (1883-1965)”, s. 277. 
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4. İSTİNSAH ETTİĞİ ESERLER 

4.1. Dîvân-ı Şem‘î Baba 

Yusuf Ağa Kütüphanesi 10472 arşiv numarası ile kayıtlı olan eser Şem‘î Baba’nın 

Dîvân’ının İbrahim Aczî tarafından istinsah edilmiş nüshasıdır. Dîvân, 95 varak olup eserin son 

5 varağında boş sayfalar ve çeşitli notlar bulunmaktadır.210 

4.2. Sevâkıb Tercümesi211 

Eser, Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde 10445 arşiv numarası ile kayıtlıdır. İbrahim Aczî, 

Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde 686 arşiv numarası ile kayıtlı olduğunu belirttiği212 Mesnevîhân 

Derviş Mahmud Dede (ö. 1011/1602)’nin213 tercüme ettiği Sevâkıb-ı Mevlânâ adlı eserin bir 

kısmını Aczî, 147 varak olarak rika hattıyla istinsah etmiştir.  

 

 

 

                                                           
210 Helvacı Mehmed Ağa’nın oğlu ve asıl adı Ahmed olan Âşık Şem‘î, Konya’da dünyaya gelmiştir.  Şem‘î’nin 

doğumu ve ölümü hakkında farklı bilgiler mevcuttur. İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal onun hacca gidişini 

anlatan gazelinden hareketle doğum tarihinin 1771-1773 yılları arasında olabileceğini; vefatının ise 1839-1842 

yılları arasında olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirtmektedir. İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır 

Türk Şairleri (Kemâlü’ş-Şuarâ), Haz. Ayşegül Celepoğlu, 5. cilt, Ankara, 2013, s. 2249-2250.  

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Nilgün Aydın, Konya Âşıklık Geleneği (18-19.yy) Âşık Şem‘i ve Şiir Dünyası (İnceleme-

Metin), Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2019. 
211 Eserin adı ile ilgili net bilgi yer almamaktadır. Derviş Mahmud Dede’nin Terceme-i Sevâkıb adlı eserinin Aczî 

tarafından istinsah edilmiş hali olduğundan dolayı katalog kaydında esere söz konusu isim verilmiştir.  
212 Yapılan araştırmalarda ilgili eser Derviş Mahmud Dede adına Terceme-i Sevâkıb adıyla kayıtlı olup Yusuf Ağa 

Kütüphanesinde 42 Yu 686 demirbaş numarası ile kayıtlıdır. 
213 Mesnevîhân Mahmud Dede Konyalı’dır. Mahmud Dede, önce Abdüllatif b. Şeyh Sinan Dede’ye intisap etmiş 

ve 15 yıl bu zatın hizmetinde bulunmuştur.  Sinan Dede’nin vefatıyla birlikte onun kardeşi olan Abdülkerim b. 

Sinan Dede’ye instisap ederek bu zata da 17 yıl hizmet ettikten sonra 983/1575 yılında Mevlevî icazeti almıştır. 

Abdülvahab b. Mehmed’ül-Hemedânî, Ahmed Eflakî’nin yazmış olduğu Menâkıbü’l-Ârifin’i muhtasar olarak bir 

araya getirmiştir. Mahmud Dede ise Farsça olan bu muhtasar eseri, 998/1590 yılında 9 bab üzere tercüme ederek 

III. Sultan Murad’a sunmuştur. A. Süheyl Ünver, Sevâkıb-ı Mevlânâ Mevlânâ’dan Hatıralar, Organon, İstanbul, 

1973, s. 2. 
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4.3. Şâhnâme-i Ahî 

Eser, Yusuf Ağa Kütüphanesi 10459 arşiv numarası ile kayıtlı olup Melek-zâde Rüstem 

Dârâ tarafından rika hattıyla Farsça olarak kaleme alınmıştır. İbrahim Aczî tarafından istinsah 

edilen eser, 63 varaktır.214  

5. GAZETE VE DERGİ YAZILARI 

Müellifin çeşitli gazetelerde ve dergilerde tefrika veya makale olarak yayımlanmış 

yazıları bulunmaktadır. Aczî’nin hayatı ile ilgili yapılan çalışmalardan, hatırâtından, 

Dîvân’ından ve Yusuf Ağa Kütüphanesinde bulunan tefrikalardan hareketle yazı kaleme aldığı 

düşünülen gazete ve dergiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede bu yazıları tespit etmek 

amacıyla Anadolu, Babalık, Ekekon, Işık, Öz Demokrat Konya gazeteleri ile Folklor Postası ve 

Konya Halkevi dergilerinin tamamı; Sabah, Yeni Konya, Yeni Meram gazetelerinin ise yayım 

hayatına başladıkları yıldan Aczî’nin vefatına kadar olan dönemde yayımlanan sayıları 

incelenmiştir. Aczî’nin Dîvân’ında söz konusu tarihten önce yazısı olduğunu belirttiği215  

Babalık Gazetesi’nde incelemeye rağmen herhangi bir yazıya ulaşılamamıştır. İncelenen bu 

yayımlarda, Aczî’nin tespit edilen yazılarının künye bilgilerine aşağıda yer verilmiştir. Künye 

bilgileri verilen yazıların başlıkları gazete ve dergilerde yayımlandığı şekli ile verilip dil ve 

imla açısından herhangi bir tasarrufta bulunulmamıştır. Ayrıca gazetede tefrika numarası 

verilmiş yazıların kaç tefrika olduğu bilgisi parantez içerisinde verilmiş olup, numara 

verilmeyen tefrikalara ait böyle bir bilgi verilmemiştir. 

                                                           
214 Hayatı hakkında net bilgi bulunmayan Melek-zâde Rüstem Dârâ’nın eseri ile ilgili Volkan İleri tarafından 

lisansüstü çalışma yapılmıştır. Çalışmanın künye bilgisi şu şekildedir: Volkan İleri, Melek-zâde Ahî Rustem 

Dârâ’nın Şahnâme-i Ahî Adlı Eseri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2019. 
215 Aczî’nin 24 Temmuz 1326/6 Ağustos 1910 tarihinde aktardığı ilgili bilgi şu şekildedir: “... Babalıú 

áazetesi’nde baèøı açıú isim baèøı nÀm-ı müsteèÀrla [...] şièirlerim Úonya VÀlisi èÁrifí PÀşÀ’nıñ naôar-ı diúúatini 

çeúmiş...” İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 140. 
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5.1 Gazetelerde Yayımlanan Yazıları 

5.1.1 Anadolu Gazetesi216 

1- “Ramazan Sohbetleri”, Anadolu Gazetesi, 17 Ocak 1964-14 Şubat 1964. 

2-  “Deryadiliz”, Anadolu Gazetesi, 27 Şubat 1964, s. 2. 

3- “Kendimizi Tanıyalım”,  Anadolu Gazetesi, 23 Mart 1964-4 Haziran 1964 (28 Tefrika). 

4- “Sevakıbı Mevlâna”, Anadolu Gazetesi, 20 Haziran 1964-19 Eylül 1964 (62 Tefrika). 

5- “Gazete”, Anadolu Gazetesi, 11 Kasım 1964-22 Aralık 1964 (27 Tefrika). 

6- “Şiir Demeti Semai”, Anadolu Gazetesi, 29 Aralık 1964, s. 3. 

5.1.2 Işık Gazetesi217 

1-  “İnsan Oğulları Mevlâna ve Âriflerin Dili”, Işık Gazetesi, 21 Mayıs 1962-11Temmuz 

1962 (45 Tefrika). 

2- “Âlem ve Ahlak”, Işık Gazetesi, 20 Temmuz 1962-28 Ağustos 1962 (34 Tefrika). 

3- “Devirler Arası Konya”, Işık Gazetesi, 25 Eylül 1962-10 Aralık 1962 (56 Tefrika). 

4- “Mevlâna ve Son Gece”, Işık Gazetesi, 17 Aralık 1962, s. 2. 

                                                           
216 Mahir İba’nın sahibi, Ş. Zafer Göncü’nün ilk yazı işleri müdürü olduğu Anadolu Gazetesi “Günlük Tarafsız 

Siyasi Gazete” başlığıyla 3 Ocak 1964 tarihinde yayım hayatına başlamıştır. Anadolu Gazetesi, 19 Şubat 1965 

tarihinde faaliyetlerini noktalamıştır. Caner Arabacı, Bünyamin Ayhan vd., Konya Basın Tarihi, Palet Yayınları, 

2. Baskı, Konya, 2009, s. 307-310. 
217 Mehmet Ali Beştav’ın sahibi olduğu Işık Gazetesi, “Günlük Siyasi Tarafsız Akşam Gazetesi” başlığı ile 16 

Aralık 1958 tarihinde yayım hayatına başlamıştır. Gazetenin ilk yazı işleri müdürü Muammer Şahin’dir. Işık 

Gazetesi, Adem Demirsoy’un araştırmalarına göre, 12 Ekim 1964 tarihinde yayım hayatından çekilmiş; ancak 

daha sonra yeniden yayımlanmaya devam etmiştir. Gazetenin ne zaman yayım hayatını noktaladığı ile ilgili net 

bir bilgiye ulaşılamamıştır. Adem Demirsoy, Konya Basınında Afif Evren (1922-1977), Doktora Tezi, Selçuk 

Üniversitesi SBE, Konya, 2008, s. 66-67. 
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5- “Âşıklar ve Güzeller”, Işık Gazetesi, 3 Ocak 1963-20 Haziran 1963 (97 Tefrika).218 

6- “Şiir Demeti Şu Dağlar”, Işık Gazetesi, 16 Nisan 1963, s. 3. 

7- “Şiir Demeti Dağ Güzeli”, Işık Gazetesi, 17 Nisan 1963, s. 3. 

8- “Şiir Demeti İlkbahar”, Işık Gazetesi, 18 Nisan 1963, s. 3. 

9- “Şiir Demeti İlkbahar ve Bülbül”, Işık Gazetesi, 19 Nisan 1963, s. 3. 

10- “Şiir Demeti Geçmiş Hatıralar”, Işık Gazetesi, 23 Nisan 1963, s. 3. 

11- “Şiir Demeti Geçmiş Hatıralar Altın Oluk”, Işık Gazetesi, 26 Nisan 1963, s. 3. 

12- “Şiir Demeti İhtiras Bir Tayfon”, Işık Gazetesi, 1 Mayıs 1963, s. 3. 

13- “Şiir Demeti Şafak ve Dağlar”, Işık Gazetesi, 3 Mayıs 1963, s. 3. 

14- “Şiir Demeti İhtiras ve Muhteris”, Işık Gazetesi, 8 Mayıs 1963, s. 3. 

15- “Şiir Demeti Ey Vatanım”, Işık Gazetesi, 9 Mayıs 1963, s. 3. 

16- “Atasözlerinin Mana ve Hikmetleri”, Işık Gazetesi, 7 Ağustos 1963-7 Eylül 1963 (27 

Tefrika). 

17- “Leyla ve Mecnun”, Işık Gazetesi, 27 Kasım 1963-19 Şubat 1964 (51 Tefrika).219 

18- “Mevlâna ve Aşk”, Işık Gazetesi, 17 Aralık 1963, s. 3. 

                                                           
218 Tefrikaya 9 Nisan 1963 tarihinde devam edileceği bilgisi verilmiş; ancak uzun bir süre devam edilmemiştir. 

Yazı dizisine 3 Haziran 1963-20 Haziran 1963 arasında devam edilmiş ve son tefrikaya 97 numarası verilmiştir. 

Araştırmaya rağmen aralarda yayımlanan tefrikalara rastlanmamıştır.  
219 Gazetede ilgili tefrikanın devamı var denilmiş; ancak yapılan incelemelerde yazı dizisinin devamına 

rastlanmamıştır. 
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19- “Konya Daha Temiz ve Medeni Bir Şehir Olabilir mi?”, Işık Gazetesi, 14/15 Mayıs 

1964. 

20- “İki Parça”, Işık Gazetesi, 8 Haziran 1964, s. 3. 

21- “Bilgin Nasıl Olur”, Işık Gazetesi, 3 Temmuz 1964, s. 2. 

22- “Osmanlı Sarayında Paşalar-Cellatlar”, Işık Gazetesi, 27 Temmuz 1964-26 Ağustos 

1964 (14 Tefrika). 

23- “Bir Geziden Notlar: İstanbul Topkapı Önünde 12 Temmuz 1964”, Işık Gazetesi, 

22/25/28 Eylül 1964-1/5/8/12/15 Ekim 1964. 

24- “Hazreti Mevlâna Deveran ve Huzur”, Işık Gazetesi, 4 Ocak 1956-25 Ocak 1965. 

5.1.3 Öz Demokrat Konya Gazetesi220 

1-  “Tatlı Tenkid”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 29-31 Ocak 1958.221 

2- “Sayın Aynur’a”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 6 Şubat 1958, s. 2.222 

3- “60 Yıl Önce Konya Folklor Âlemi”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 1 Mart-14 Mayıs 

1958.223 

4- “Devran Köşesi: Gün Aşırı”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 21/23/25 Mayıs 1958. 

5- “Devran Köşesi: Felsefe”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 26 Mayıs 1958, s. 2. 

                                                           
220 Öz Demokrat Konya Gazetesi, “Günlük Siyasi Sabah Gazetesi” olarak 17 Aralık 1957 tarihinde yayım hayatına 

başlamıştır. Gazetenin sahibi Azim Matbaacılık ve Ticaret adına Hasan Gücüyener’dir. Gazete 29 Aralık 1960’ta 

yayım faaliyetlerini noktalamıştır. Öz Demokrat Konya Gazetesi, 17 Aralık 1957, s. 1; Caner Arabacı, Bünyamin 

Ayhan vd., Konya Basın Tarihi, s. 278. 
221 İbrahim Aczî’nin, aynı gazetede yazılar kaleme alan Aynur Şarkman’a tenkitte bulunduğu yazı dizisidir.  
222 Aynur Şarkman Aczî’nin eleştirilerine yönelik 31 Şubat 1958 tarihinde “Tatlı Tenkide Tatlı Cevap” başlıklı 

yazı kaleme almıştır. 
223 Gazetede ilgili tefrikanın devamı var denilmiş; ancak yapılan incelemelerde yazı dizisinin devamına 

rastlanmamıştır. 
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6- “Devran Köşesi: Devran ve Âşıklar”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 27 Mayıs- 1 

Haziran 1958. 

7- “Avcılık ve Ruhi Spor-Av Âleminin Ruhi ve Hayati Meraklı Safhaları”, Öz Demokrat 

Konya Gazetesi, 16-27 Haziran 1958 (9 Tefrika).224 

8- “Düşünceler: Hakikat Hakkın Yolu, Ondan Bahsedenler Hakkın Has Kuludur”, Öz 

Demokrat Konya Gazetesi, 8 Temmuz 1958, s. 2.225  

9- “Kıbrıs: Hak Ölmedi, Ölmez ve Ölmeyecek”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 11 

Temmuz 1958, s. 2. 

10-  “Olağan Şeyler”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 22 Temmuz 1958, s. 3. 

11-  “Felsefe ve Dünya”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 11-17 Ağustos 1958. 

12-  “Gönül Hakikat Evi”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 28 Ağustos 1958, s. 2. 

13-  “Asırların Unutturamadığı Hikayeler”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 24 Kasım-5 

Aralık 1958. 

14-  “Eleştirme: Mevlânâ ve Mesnevi”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 29 Aralık 1958, s. 3. 

15-  “Eleştirme: Güdümlü Mermi”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 30 Aralık 1958, s. 3.226 

16-  “Mevlânâ Destânı”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 24 Ocak 1959, s. 2. 

                                                           
224 Gazetede ilgili tefrikanın devamı var denilmiş; ancak yapılan incelemelerde yazı dizisinin devamına 

rastlanmamıştır. 
225 15 Haziran 1958 tarihinden Hakkı Ediz’in yazmış olduğu “Varlık Yokluk Bizlere Has Bir İcat Olsa Gerek” 

başlıklı yazıya yönelik kaleme alınan ve Aczî’nin bu konudaki düşüncelerini içeren yazıdır. 
226 Konya’da basının gelişmesine önemli katkıda bulunan Ali Rıdvan Bülbül’ün Güdümlü Mermi adlı eserine tebrik 

ve adından dolayı eleştiri mahiyetinde kaleme alınan yazıdır. Ali Rıdvan Bülbül’ün hayatı ve eserleri ile ilgili 

ayrıntılı bilgi için bakınız: Seval Selçuk, A. Rıdvan Bülbül Hayatı, Sanatı, Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk 

Üniversitesi SBE, Konya, 2007. 
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17-  “Gönüller Sultanı Mevlânâ”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 15 Nisan 1959, s. 2.227 

18-  “Ata Sözleri”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 14 Haziran-24 Temmuz 1959 (14 

Tefrika). 

19-  “Bir Telif Babında ve İlim Yayma Derneği”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 16 Ekim 

1959, s. 2. 

20-  “Hey Gidi Günler Hey: Bir Garip Hikaye”, Öz Demokrat Konya Gazetesi, 24 Haziran 

1960, s. 2. 

5.1.4 Sabah Gazetesi228 

İbrahim Aczî’nin bu gazetede yayınlanan yazıları şunlardır: 

1- “Her gün Bir Şiir”, Sabah Gazetesi, 14/15/16 Haziran 1961. 

2- “Felek Rüzgarı”, Sabah Gazetesi, 17 Haziran 1961-21 Ağustos 1961 (42 Tefrika).229 

3- “Toros Dağlarında”, Sabah Gazetesi, 22 Mayıs 1962-31 Ekim 1962 (108 Tefrika). 

4- “Olur Mu...?”, Sabah Gazetesi, 2 Temmuz 1962, s. 2. 

5- “Kendi Köşesinden”, Sabah Gazetesi, 3/5/7/8/9/10 Kasım 1962. 

6- “Dünya Ufuklarında”, Sabah Gazetesi, 21 Kasım 1962-25 Ocak 1963 (43 Tefrika). 

                                                           
227 Kendisini kültürel değerlerin araştırılmasına adayan Mehmet Önder’in (ö. 2014) “Gönüller Sultanı Hazreti 

Mevlânâ” isimli eserine yönelik Aczî’nin görüşlerinin yer aldığı değerlendirme yazısıdır. Mehmet Önder’in hayatı 

ve eserleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Mestan Karabacak, Konyalı Bir Folklor Araştırmacısı Dr. Mehmet 

Önder, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 1993. 
228 Sabah Gazetesi’nin sahibi ve ilk yazı işleri müdürü Ali Rıdvan Bülbül’dür. Gazete “Günlük Tarafsız Siyasi 

Gazete” sloganıyla 4 Temmuz 1960 tarihinde yayım hayatına başlamıştır. Sabah Gazetesi 1969 yılının sonlarında 

Yeni Meram Gazetesi ile birleşerek yayım hayatını noktalamıştır. Adem Demirsoy, Konya’da Basının Gelişmesi 

ve Yeni Konya Gazetesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2003, s. 10. 
229 Gazetede ilgili tefrikanın devamı var denilmiş; ancak yapılan incelemelerde yazı dizisinin devamına 

rastlanmamıştır. 
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7- “Eski Devirler ve Ramazan”, Sabah Gazetesi, 1 Şubat 1963-21 Şubat 1963 (16 Tefrika). 

8- “Toros Dağlarında (İkinci Kısım)”, Sabah Gazetesi, 13 Mart 1963-4 Haziran 1963.230 

9- “Kendi Kendime Son Tavsiye”, Sabah Gazetesi, 26/27 Nisan 1963. 

10- “Hafız Şirazi Konuşuyor”, Sabah Gazetesi, 8 Ağustos 1963-28 Ağustos 1963 (15 

Tefrika). 

11- “Aşk ve Âşıklar”, Sabah Gazetesi, 27 Kasım 1963-31 Aralık 1963 (28 Tefrika).231 

12- “Hikmet Dâhisi Ömer Hayyam”, Sabah Gazetesi, 5 Mart 1964-16 Nisan 1964. 

5.1.5 Yeni Konya Gazetesi232 

1- “Âşık Şem‘i Konuşuyor”, Yeni Konya Gazetesi, 19 Şubat 1951-13 Ekim 1951 (113 

Tefrika).  

2- “Sultan Veled Medresesi Acaba Neresi?”, Yeni Konya Gazetesi, 31 Ekim 1951, s. 3. 

3- “60 Yıl Önce Konya (Eski Eserler-Türbeler-Çeşmeler-Mezarlar ve Kitabeler)”, Yeni 

Konya Gazetesi, 23 Kasım 1951-28 Kasım 1951 (4 Tefrika). 

                                                           
230 Tefrika numaralarında karışıklık bulunmaktadır. Yazı dizisinde tefrika no 461 ile başlamış 505’e kadar devam 

etmiştir. 
231 Gazetede ilgili tefrikanın devamı var denilmiş; ancak yapılan incelemelerde yazı dizisinin devamına 

rastlanmamıştır. 
232 Günlük olarak yayımlanan ve günümüzde hâlâ yayım hayatına devam eden gazete, 1 Haziran 1949 tarihinde 

yayım hayatına başlamıştır. Gazetenin kurucusu, Mustafa Naci Gücüyener’dir (ö. 1898). Celaleddin Kişmir (ö. 

2008), Feyzi Halıcı (ö. 2017), Mehmet Önder (ö. 2014), Ali Rıdvan Bülbül gazetede yazı kaleme alan isimlerden 

bazılarıdır. Gazetede yazılar kaleme alan bu kişilerin hayatları ile ilgili bilgiler için bakınız: Adem Demirsoy, 

Konya’da Basının Gelişmesi ve Yeni Konya Gazetesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2003; 

Saim Sakaoğlu, “Kişmir, Celaleddin”, Konya Ansiklopedisi, Ed. Muhammet Ali Orak, Konya Kültür A.Ş Kültür 

Yayınları 209, 5. cilt, Konya, 2013, s. 203; Semra Cengiz, Feyzi Halıcı’nın Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, 

Selçuk Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1993; Mustafa Memiş, Feyzi Halıcı’nın Hayatı ve Halk 

Edebiyatına Katkıları, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi SBE, Manisa, 2010.  
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4- “Konya Halk Şairleri”, Yeni Konya Gazetesi, 23 Aralık 1951-30 Aralık 1951 (6 

Tefrika).233 

5- “Tahvil: Nazireye, nazire...!”, , Yeni Konya Gazetesi, 18 Şubat 1952, s. 3. 

6- “Birbirini Nakzeden Teskere ve Sicil İsimleri Saymak İlim Değildir”, Yeni Konya 

Gazetesi, 25/26/27/28 Şubat 1952-3/4/5 Mart 1952.234 

7- “Âşık Şem‘i için, Cahit Öztelli İmzasıyla Yazılan Tenkide Cevap”, Yeni Konya 

Gazetesi, 15 Mayıs 1952, s. 2.235  

8- “Geciken Cevaba Son Cevabımız Sayın Cahit Öztelliye”, Yeni Konya Gazetesi, 23-25 

Ekim 1952. 

9- “Mevlana’yı Anma Gecesinden Konya’da Lâhûtî Bir Gece”, Yeni Konya Gazetesi, 21 

Aralık 1952-14 Ocak 1953 (13 Tefrika). 

10- “Dünya ve İnsanlar”, Yeni Konya Gazetesi, 13 Şubat 1953-2 Mart 1953 (13 Tefrika). 

11- “Güzeller, Cazibesi ve Âşıklar”, Yeni Konya Gazetesi, 4 Nisan 1953-22 Nisan 1953 (11 

Tefrika). 

12- “Devran Köşesi”, Yeni Konya Gazetesi, 5/10/18/24 Ocak-1/3/5/11 Şubat-3/5 Nisan 

1954 (10 Şiir). 

                                                           
233 Gazetede ilgili tefrikanın devamı var denilmiş; ancak yapılan incelemelerde yazı dizisinin devamına 

rastlanmamıştır. 
234 Feridun Nâfiz Uzluk (ö. 1974) Aczî’yi yanlış verdiği birtakım bilgilerden dolayı eleştirmiştir. Söz konusu 

yazılar, Feridun Nâfiz Uzluk’un İbrahim Aczî aleyhine kaleme aldığı 5-7 Şubat 1952 günlü “Edebiyat Gerçeğe 

Uymıyanları Sıralamak Değildir” yazısına Basın Kanunu’nun gereği olarak Aczî’nin yazmış olduğu cevap 

yazılarıdır.  
235 Cahit Öztelli’nin 29 Nisan 1952 tarihli “Konyalıları İlgilendiren Bir Kitap Âşık Şem’î Konuşuyor” adlı yazısına 

Aczî’nin verdiği cevaptır. Gazete üzerinden bu yazışma devam etmiştir. Bu cevaba Cahit Öztelli 16 Ekim 1952’de 

“Geciken Cevap” adlı bir yazı kaleme almıştır. Bunun üzerine Aczî de 23/24/25 Ekim 1952 tarihlerinde “Geciken 

Cevaba Son Cevabımız Sayın Cahit Öztelliye” adlı yazıları kaleme almıştır. 
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13-  “Gören Var Mı?”, Yeni Konya Gazetesi, 8 Ocak 1954, s. 2. 

14-  “Yeni Bir Rivayet Yazısı”, Yeni Konya Gazetesi, 2 Ocak 1955, s. 2. 

15-  “Dergiler”, Yeni Konya Gazetesi, 28 Ocak 1955, s. 2. 

16-  “Gök Dede”, Yeni Konya Gazetesi, 5 Şubat 1955, s. 2. 

17-  “Peynir Gemisi”, Yeni Konya Gazetesi, 27 Temmuz 1955, s. 3.236 

18-  “Mevlâna ve Divan-ı Kebir”, Yeni Konya Gazetesi, 6 Ocak 1956, s. 2. 

19- “Türk Mızrabı Güzellik-Güzeller ve Âşıklar”, Yeni Konya Gazetesi, 10 Ocak 1956-21 

Şubat 1956 (17 Tefrika). 

20-  “Mevlâna Diyorki”, Yeni Konya Gazetesi, 12 Ocak 1956, s. 2. 

21-  “Aczi’nin Gülü Cevab-ı Dandin Şikâf”, Yeni Konya Gazetesi, 28 Ocak 1956, s. 2.237 

22-  “Hakikat Karşısında”, Yeni Konya Gazetesi, 5 Mayıs 1956, s. 2. 

23-  “Hak-Hakikat”, Yeni Konya Gazetesi, 8 Mayıs 1956, s. 2. 

24-  “Dârâ ve İskender”, Yeni Konya Gazetesi, 29 Ağustos 1956-18 Eylül 1956 (12 Tefrika). 

25-  “Konyada, Mevlâna Gecesine”, Yeni Konya Gazetesi, 7 Ocak 1957, s. 3. 

26- “ Mevlâna Diyarından”, Yeni Konya Gazetesi, 11 Ocak 1957, s. 2. 

27- “İstanbul Caddesi”, Yeni Konya Gazetesi, 11 Ocak 1957, s. 2. 

                                                           
236 Celaleddin Kişmir’in Peynir Gemisi adlı eseri ile ilgili yayımlanmış olan yazıdır. 
237 Aczî’nin Abdülbâki Gölpınarlı’nın 26 Ocak 1956 tarihinde kaleme aldığı “Gül Deste’nin Dikeni Cevâb-ı 

Dendon-Şiken” adlı yazısına verdiği cevaptır. Gölpınarlı bu yazısında Aczî’nin 6 Ocak 1956 tarihli “Mevlâna ve 

Divan-ı Kebir” yazısını eleştirmiş ve bu yazıyı kaleme almıştır. 
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28-  “Cengiz ve Harzimşah”, Yeni Konya Gazetesi, 22 Ocak 1957-1 Mart 1957 (30 Tefrika). 

29-  “Konya Folkloru Âşıklar Dilinden”, Yeni Konya Gazetesi, 17 Temmuz 1958-2 Eylül 

1958. 

30-  “Tenkit Nedir”, Yeni Konya Gazetesi, 13 Eylül 1958-2 Aralık 1958 (32 Tefrika).238 

31- “Mersiye”, Yeni Konya Gazetesi, 7 Aralık 1958, s. 2. 

32-  “Mevlâna İhtifalinin Sonunda”, Yeni Konya Gazetesi, 31 Aralık1958/7 Ocak 1959. 

33-  “Konya Mezar Folkloru”, Yeni Konya Gazetesi, 3 Ağustos 1959-9 Kasım 1959 (41 

Tefrika). 

34-  “Hazire Kelimesi Üzerine”, Yeni Konya Gazetesi, 3 Kasım 1959, s. 2. 

35- “Külliyatı Letâif Fıkrasına Evet Öyle”, Yeni Konya Gazetesi, 13 Kasım 1959, s. 2. 

36-  “Kâinat ve Dağlarla Hasbihal”, Yeni Konya Gazetesi, 9 Ocak 1960-20 Ocak 1960 (8 

Tefrika). 

37-  “Değişmiş”, Yeni Konya Gazetesi, 17 Şubat 1960, s. 2. 

38-  “Âşık Dertli Konya’da”, Yeni Konya Gazetesi, 20 Şubat 1960-6 Nisan 1960 (13 

Tefrika).239 

39-  “İlimde Sinsi Rekabet Var Mı?”, Yeni Konya Gazetesi, 26 Nisan 1961-4 Mayıs 1961 

(6 Tefrika). 

                                                           
238 32. tefrika son tefrikadır. Ancak aradaki tefrikalarda atlamalar bulunmaktadır.  
239 Gazetede ilgili tefrikanın devamı var denilmiş; ancak yapılan incelemelerde yazı dizisinin devamına 

rastlanmamıştır. 
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40- “Dağlar Tabiat, Büyük Küçük Hayvanlar ve Kuşlar”, Yeni Konya Gazetesi, 9 Ağustos 

1975, s. 2, 3.240 

5.1.6 Yeni Meram Gazetesi241 

1-  “Aşk ve Mevlâna Celaleddini Rumi”, Yeni Meram Gazetesi, 2 Haziran 1951-6 Eylül 

1951 (65 Tefrika). 

2- “İhtifal Destanı”, Yeni Meram Gazetesi, 21 Aralık 1954, s. 2. 

3- “Tetkikler: Âşık Şemi İçin”, Yeni Meram Gazetesi, 10 Mart 1955, s. 2. 

4- “Terbiye: Hırs ve Muhtekir”, Yeni Meram Gazetesi, 22 Mart 1955, s. 2. 

5- “Terbiye: Müdahin”, Yeni Meram Gazetesi, 23 Mart 1955, s. 2. 

6- “Terbiye Bahsi: Taassup”, Yeni Meram Gazetesi, 24 Mart 1955, s. 2. 

7- “Hak Âşıkları ve Taassup”, Yeni Meram Gazetesi, 30/31 Mart 1955. 

8- “Manevi Hikayeler”, Yeni Meram Gazetesi, 3 Nisan 1955, s. 3. 

9- “Manevi Hikayeler Vurguncu Sinek”, Yeni Meram Gazetesi, 6 Nisan 1955, s. 2. 

10- “Mevlânâ ve Semâ’”, Yeni Meram Gazetesi, 8 Nisan 1955, s. 2. 

11- “Türk Saz ve Mızrabı”, Yeni Meram Gazetesi, 12 Nisan 1955, s. 2. 

12- “Türk Mızrabı”, Yeni Meram Gazetesi, 24 Nisan 1955-12 Mayıs 1955. 

                                                           
240 Bu yazı Aczî’nin vefat etmeden önce hazırladığı fakat vefatı dolayısı ile yayımlayamadığı yazıdır. İlgili yazı 

Aczî’nin oğlu Ahmet Cenap Kendi tarafından yayımlanmak üzere gazeteye verilmiştir. 
241 Yeni Meram, 28 Ağustos 1950 tarihinde “Sabahları Çıkar Demokrat Gazete” sloganıyla yayım hayatına 

başlayan ve günümüzde de yayımlanmaya devam eden bir gazetedir. Ahmet Bahçıvan, gazetenin sahibi; Muhittin 

Güzelkılıç ise ilk yazı işleri müdürüdür. Caner Arabacı, Bünyamin Ayhan vd., Konya Basın Tarihi, s. 258. 
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13-  “Yeni Neşir: Konya Çeşme ve Şadırvanları İsimli Eser Üzerine”, Yeni Meram Gazetesi,  

5 Ağustos 1955, s. 2.242  

14-  “Dünyaya”, Yeni Meram Gazetesi, 16 Ocak 1957, s. 3. 

15- “Dünya Güzelleri”, Yeni Meram Gazetesi, 19 Ocak 1957-21 Şubat 1957 (30 Tefrika). 

16- “Ayaşlı Şakir Bey Hayatı ve Eserleri”, Yeni Meram Gazetesi, 8 Mart 1957-23 Nisan 

1957. 

17- “Huy Semaisi”, Yeni Meram Gazetesi, 7 Temmuz 1957, s. 2. 

18- “Köşeden Hayat Semaisi”, Yeni Meram Gazetesi, 14 Temmuz 1957, s. 2. 

19- “Devran ve Âşıklar”, Yeni Meram Gazetesi, 13 Kasım 1957, s. 3. 

20- “Mevlâna ve Gülşen-i Tevhid”, Yeni Meram Gazetesi, 21 Ağustos 1959, s. 2. 

21- “Avcılık Alemi”, Yeni Meram Gazetesi, 9 Temmuz 1965-14 Ağustos 1965 (30 Tefrika). 

5.2 Dergilerde Yayımlanan Yazıları 

5.2.1 Folklor Postası243 

1-  “Âşık Hikmetî”, Folklor Postası, Nisan 1945, cilt 1, sayı 7, sayfa 12. 

5.2.2 Konya (Konya Halkevi) Aylık Kültür Dergisi244  

1-  “Âşıklar”, Konya Aylık Kültür Dergisi, Nisan 1942, sayı 42, s. 48-55. 

                                                           
242 Bu yazı, Mehmet Önder’in kaleme aldığı “Konya Çeşme ve Şadırvanları” adlı esere İbrahim Aczî’nin yapmış 

olduğu değerlendirmedir. Eserin künye bilgisi şu şekildedir: Mehmet Önder, Konya Çeşme ve Şadırvanları, Ülkü 

Basımevi, Konya, 1955. 
243 Yaptığımız araştırmaların ışığında; Kemal Akça’nın sahibi ve başyazarı olduğu, önceleri Muzaffer Erdoğan’ın 

sonra ise Dr. Ferit Uğur’un neşriyat müdürü olarak görev yaptığı, İstanbul’da aylık yayımlanan Folklor Postası 15 

Birinci Teşrin 1944 yılında yayım hayatına başlamış ve 19 sayı olarak yayımlanmıştır. 
244 Yaptığımız araştırmaların ışığında;1936 yılı eylül ayında yayım hayatına başlayan Konya, halkevi tarafından 

aylık yayımlanan bir dergi olup ilk sayılarında derginin sahibi ve yazı işleri müdürünün kim olduğuna dair bilgi 

bulunmamaktadır.  Dergi 1950 yılına kadar yayımlamış ve 140. sayı ile yayım hayatını noktalamıştır. 
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2- “Âşık Dervişî”,  Konya Aylık Kültür Dergisi, Mayıs 1942, sayı 43, s. 40-44. 

3- “Âşık Kul Mustafa”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Haziran 1942, sayı 44, s. 49-

53. 

4- “Âşık Kul Mahmut”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Temmuz 1942, sayı 45, s. 

47-50. 

5- “Karacaoğlan”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Ağustos 1942, sayı 46, s. 46-65. 

6- “Âşık İrgin”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Birinci Teşrin 1942, sayı 48, s 55-

59. 

7- “Âşık Muslu”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, İkinci Teşrin 1942, sayı 49, s. 55-

61. 

8- “Âşık Hüseyin”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Birinci Kanun 1943, sayı 50, s. 

43-50. 

9- “Âşık Çaloğlu”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, İkinci Kanun 1943, sayı 51, s. 42-

46. 

10- “Âşık Abdal Hasan”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Şubat 1943, sayı 52, s. 17-

28. 

11- “Âşık Hicrânî”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Ağustos- Eylül 1943, sayı 58-59, 

s. 44-48. 

12- “Cönkler, Şairler, Âşıklar”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Kasım-Aralık 1964, 

sayı 97-98, s. 9-11. 
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13- “Cönkler Âşıklar Âşık Sazlı”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Nisan-Mayıs-

Haziran 1947, sayı 102-103-104, s. 8-9. 

14- “Şairler, Âşıklar”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 1947, sayı 

108-109-110, s. 10-12. 

15- “Mitholoji Âşıklar-Cönkler Halk Şairi Sadaî”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, 

Ağustos-Eylül 1948, sayı 118-119, s. 18-20. 

16- “Şairler Âşıklar Şair Fahrî”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Ekim-Kasım 1948, 

sayı 120-121, s. 37-40. 

C. İLİM VE FİKİR DÜNYASI 

1. Aczî’ye Göre Şiir, Şair ve Edebiyat 

İbrahim Aczî’nin şiire olan merakı on dört yaşında başlamıştır. Aczî, eline geçen hemen 

her kitabı okumaya hevesli bir kişi olmakla birlikte mana ve duygu itibariyle iyi işlenen 

kitaplara daha fazla ilgi duyduğunu; sergüzeşt, siyaset ve aşka dair eserleri daha fazla sevdiğini 

hatta bu gibi eserleri tekrar tekrar okuduğunu belirtmektedir. Hatta Kerem ile Aslı, Âşık Garip, 

Leyla ile Mecnun, Şah İsmail, Âşık Kanber gibi hikâyeler Aczî’yi çok etkilemiştir. Aczî’nin 

yazmış olduğu ilk şiirlerinde de bu tesir açık bir şekilde görülmektedir.245  

Aczî’nin şiire olan merakının diğer bir yönünü ise Konya İdadisi’nde coğrafya ve tarih 

hocası olan Âyâşlı Şâkir Bey teşkil eder. Şâkir Bey’in bir kaç dil bilmesi, tarih ve edebiyata 

olan vukûfiyeti, ders sırasında paylaştığı şiirler Aczî’nin edebiyat ve şiire olan merakını daha 

da arttırmıştır. Aczî, bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: “ İşte bende uyanan şiir rûhunun 

                                                           
245 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, mukaddime; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve 

Hayatım, 1. cilt, s. 1-2. 
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ikinci filizi Şâkir Bey’in rûhundan geçme olduğuna şüphe yoktur... Hülâsa şiir vadisinde 

duygumdaki ilk cereyan böyle başlamıştır. ”246  

Aczî, şiirin haz ve elem olmak üzere iki kaynaktan beslenen, aşk ve hayalin bir ürünü 

olduğunu ifade eder. İnsanın hayatı boyunca çeşitli olaylara verdiği duygusal tepkiler, zemin 

ve zaman ekseninde bir araya gelerek ilhamın kaynağını teşkil eder. Hislerin kaynağının neşe 

ya da elem olmasına göre de şiir biçimlenir. Şairlerin şiirlerinde bu iki duygu sürekli birbiri ile 

mücadele içerisindedir. Şair, içinde bulunduğu durumdan çok çabuk etkilenen; ilgili muhitin 

tesiri altında hayal dünyasında olgunlaştırdığı ürünleri ortaya koyan ve bunları paylaştıkça 

ruhunu teskin edendir.  Şairin ortaya koyduğu bu ürünler, hayalin söze yansımış hâlidir. Bundan 

dolayı şairin şiiri, içinde bulunduğu toplumun huyunu, âdetini ve muhitin ruhunu ifade eder.247  

Aczî, şiirde mananın ehemmiyetini ve şairin ilgili muhitten ilham alarak şiirler kaleme 

aldığını şu şekilde belirtmektedir: 

Te´åír yoúdur şièri eyyÀm ùoàurur 

èİbÀrede iş yoú fikr-i maènÀda 

İlhÀmları dÀ´im hengÀm ùoàurur 

Ùatlı óisle gizli nükte ímÀda (454/1) 

 

Söyler şÀèir zamÀnınıñ dersini 

Verir böyle zemíniniñ óissini 

YÀve güler açar yÀve baóåini   

Aranır farú elbet çulda kemhÀda (454/2) 

                                                           
246 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, mukaddime; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve 

Hayatım, 1. cilt, s. 3-4. 
247 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, mukaddime, s. 268-270; İbrahim Aczî Kendi, Hayal 

Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 7-9. 
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Şiirin maziden atiye uzanan bir köprü olduğunu ve her zaman tesirini muhafaza ettiğini 

belirten Aczî, şiirin bu tekâmülünü edebiyat olarak nitelendirmektedir. O, edebiyatın “ Milletin 

ileri geri varlığını meydana koyan gönül mâyelerinden bir meyl-i tabi‘î...” olduğunu 

belirtmektedir. Ona göre edebiyat, milletlerin bünyelerinde varlığını muhafaza eden bir 

cevherdir. Edebiyatın gelişmesi zamanın ve fikirlerin değişmesi ile meydana gelmektedir.248  

Aczî, tasvirin ve anlamın olmadığı şairlerin şiirlerinin her dönemi kuşatamayacağını; 

aksine kâmil şiirin ise bütün zamanları kuşatan bir etki yapacağını belirtmiştir. Ayrıca bu 

nitelikteki güzel sözün ahirette de ecrinin olacağını ifade etmiştir: 

ŞÀèir vardır sözü gitmez ileri 

Çünkü taãvír maènÀ yoúdur hem geri 

KÀmil şièir şÀmil olur her devri 

èAczí ecir var òoş söze èuúbÀda (454/4) 

2. Aşk İle İlgili Fikirleri 

Bir ruhî hâl olan aşkın ne olduğuna ve nasıl ortaya çıktığına dair kesin bir kanaatin 

bulunmadığını belirten Aczî, bu duygu ile ilgili örtük ifadelerin kullanıldığını dile 

getirmektedir. Servet-i Fünûn’da249 Abdullah Cevdet’in (ö. 1932)250, aşk ile ilgili yazmış 

                                                           
248 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, mukaddime; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve 

Hayatım, 1. cilt, s. 4-6. 
249 Servet-i Fünûn, Ahmet İhsan Tokgöz tarafından Servet Gazetesi’nin eki olarak 27 Mart 1891 tarihinden itibaren 

yayımlanmaya başlamıştır.  Edebiyât-ı Cerîde, Fecr-i Âtî, Milli Edebiyat taraftarları ve Yedi Meşâciler’in yayın 

faaliyetlerinde önemli rol üstlenen dergi, 25 Mayıs 1944 tarihine kadar yayım faaliyetlerini sürdürmüştür. İsmail 

Parlatır, “Servet-i Fünun”, DİA, İstanbul, 2009, 36. cilt, s. 573. Servet-i Fünûn Dergisi ile ilgili yapılmış birçok 

çalışma mevcuttur. Bu çalışmalaradan bazıları şunlardır: 

Şehnaz Aliş, Servet-i Fünûn Dergisinde Küçük Hikâye-Mensur Şiir Manzum Hikâye (1896-1901), Doktora Tezi, 

Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul, 1994; Kübra Andı, Servet-i Fünûn Mecmuasının Sistematik İndeksi (1891-

1901), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul, 1997; Sait Türkoğlu, Servet-i Fünun Dergisi (925-

978. Sayılar) (İnceleme ve Seçilmiş Metinler), Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Sivas, 1998. 
250 Abdullah Cevdet, Arapkir’de 9 Eylül 1869 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Ömer Vasfi Efendi’dir. 

Öğrenimine Hozat ve Arapkir’de başlayan Abdullah Cevdet, sırasıyla Ma‘mûretülazîz Askerî Rüşdiyesi, Kuleli 

Askerî Tıbbiye İdadisi ve Mekteb-i Tıbbiyye’yi bitirip Haydarpaşa Hastanesi’nde görev yapmıştır. Dinî 

vecîbelerine bağlı bir insan iken materyalist fikirlerin etkisi altında kalan Abdullah Cevdet, bu çerçevede birçok 

eser kaleme almıştır. O, siyaset ile de ilgilenmiş; hatta İttihâd-ı Osmânî Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer 

almıştır. Abdullah Cevdet, 29 Kasım 1932 tarihinde vefat etmiştir. M. Şükrü Hanioğlu, “Abdullah Cevdet”, DİA, 

İstanbul, 1988, 1. cilt, s. 90, 93. 
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olduğu yazının251, aşk ve mahiyeti ile ilgisi bulunmadığını, onun bu kavramın etrafında 

dolaştığını belirten Aczî, Abdullah Sermet müstear ismi ile aşkın ruhani mi, cismani mi, arızi 

mi olduğuna dair bir mektubu Servet-i Fünûn Dergisi’ne göndermiştir.252 Kendisine gönderilen 

cevapta asaptan bahsedildiğini aktaran Aczî, bu cevabın aşkın mahiyetini irdelemediğini ve 

yüzeysel bir cevap olduğunu ifade etmiştir.253  

Aczî, aşkın herkeste aynı şekilde yansımadığından hareketle onun ruhani, cismani ve 

arızi bir hâl olduğunu düşünmektedir. Ruhânî durumun, güneşin hareketlerinin insana verdiği 

etkiden kaynaklandığını; cismani hâlin ilgili muhitin gıdalarının kana verdiği hususiyet 

olduğunu; arızi hâlin ise “kanın asaba verdiği meyil” olduğunu düşünmektedir. Eskilerin aşkı 

hakiki, mecazi ve hımari olarak üçe ayırdığını belirten Aczî; bu tasnifin de müphem olduğunu 

belirtmektedir.254  

3. Din İle İlgili Fikirleri 

Aczî, bazı hocaların ve papazların din perdesi arkasına sığınarak kişisel çıkarlarını 

temine çalıştığına şahit olmuştur. Kişisel çıkarlarına dinî değerleri alet edenler, ona göre âdeta 

“ahiretin kâhyası” gibi davranarak künhüne vâkıf olmadıkları şeyleri küfür ve delalet olarak 

nitelendirirler. Aczî’ye göre insanlar, birtakım hatalar yapabilir; ancak bunları terk ederek 

Hakk’ın takdiri ile kurtuluşa erebilirler.255 Aczî, medreselerde dini kendi çıkarlarına alet 

edenlerin, dini kullanarak halkın saf duygularını istismar ettiğini belirtmekte hatta bunların 

medeniyet düşmanları olduğunu düşünmektedir.256 Bütün bunlarla birlikte Aczî, gerçek âlim ve 

                                                           
251 Yaptığımız araştırmada Servet-i Fünûn Dergisi’nde Abdullah Cevdet’in aşk ile ilgili herhangi bir yazısına 

rastlanmamıştır. 
252 Yaptığımız araştırmalarda Aczî’nin Abdullah Sermet müstear adıyla Servet-i Fünûn Dergisi’ne gönderdiği 

mektubuna ulaşılamamıştır. 
253 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 2. cilt, s. 73-75; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve 

Hayatım, 2. cilt, s. 212-214. 
254 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 2. cilt, s. 76-77; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve 

Hayatım, 2. cilt, s. 215. 
255 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 286. 
256 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 590. 
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hocaların bundan uzak olduğunu; onlara saygı duyduğunu belirtmekte ve hakiki âlimlerin 

varlığına her zaman ihtiyaç duyulduğunu ifade etmektedir.257  

Kendisinin hocalara, âlimlere çok yüklendiği için  “dinsiz” ya da “itikadı bozuk” gibi 

eleştirilere maruz kaldığını ifade eden Aczî, bunların asılsız olduğunu belirtmektedir. Aczî, 

eleştirilerinin kuru bir iddia olmayıp bizzat yaşadığı olaylardan hareketle yapıldığını ve bu 

eleştirilerin ilgili kitleyi rahatsız ettiğini belirtmektedir.258 

Bütün bunlarla birlikte Aczî’nin daha küçük yaşlardan itibaren kendisini âşıklara daha 

yakın hissettiği anlaşılmaktadır. Bu meylinde Konya’daki medrese hocalarının ve 

tasavvufçuların, âşıkları zındık olarak suçlaması ve onları her fırsatta kötülemesi gibi 

durumların etkisi olduğunu söylemek mümkündür.259  

4. Dil ve Üslup 

Türk Dili’nin açık, anlaşılır ve sade olmasını önemseyen İbrahim Aczî, bu dilin Kanûnî 

Sultan Süleyman’dan (1520-1566) itibaren anlaşılmaz bir yapıya büründüğünü, sadeliğini ve 

samimiyetini kaybettiğini düşünmektedir. Aczî’ye göre, Kanuni Dönemi’nde de daha sade 

yazan halk şairleri bulunmuş; fakat bunlar devlet nazarında itibar görmemiş ve bu sebeple halk 

şairlerinin değerli eserleri yok olup gitmiştir.260  

Aczî’nin şiirlerinde etkili olan ruh, Türk varlığı ve Türk terennümüdür. Aczî, halkın 

anlayacağı sade bir Türkçe ile eserler kaleme almayı sevdiğinden Tevfik Fikret Bey’le kalem 

münakaşasına girdiğini belirtmektedir.261 Aczî’nin şiirlerinden hareketle onun sade bir dil 

                                                           
257 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 591, 654. 
258 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 654. 
259 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 114. 
260 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 14-17. 
261 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 19-20. İbrahim Aczî ve Tevfik Fikret arasındaki ilgili 

yazışmaya araştırmalara rağmen ulaşılamamıştır. 
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kullanmakla birlikte istediği takdirde ağdalı bir dil ile şiirler kaleme alabileceği açıkça 

görülmektedir.  

Yukarıda da işaret edildiği gibi Aczî, şiirlerinde yalın bir Türkçe kullanmayı tercih 

etmiştir. Ancak hatıratında, medrese müntesiplerince sade Türkçe ile şiir yazanlara “kara 

oğlan” lakabı takıldığını belirten Aczî, bununla ilgili hakkındaki dedikodular kendisine ulaşınca 

onlara Arapça ve Farsça sözcüklerin yoğun olduğu şiirler de kaleme alabileceğini dile 

getirmiştir:262 

MÿrÀsÀ àaríb geşt ü güzÀr eyler 

Dil-i dívÀne efsÿs bí-nevÀdır (27/1) 

 

ÕÀt-ı ser-meste-i zülf-i dil-Àvíô 

ÜftÀde-i ruòsÀr-ı meh-liúÀdır (27/5) 

İbrahim Aczî, bazı durumları tasvir etmek ve anlatımını daha güçlü kılmak amacıyla 

şiirlerinde atasözleri ve deyimlerden faydalanmıştır: 

èAczí bu óÀl insÀnlıàa kÀm olmaz 

Bu gidişle şeref olmaz nÀm olmaz 

Nefret ùoàar kimse ona rÀm olmaz 

Úaş yaparken gözü yarar demişler (72/5) 

 

Balıú başdan böyle úoúar demişler 

FenÀlıàı òÀ´in ãoúar demişler 

Óaú ocaàın Óaú yaúar demişler 

äıàınırdı millet ùanır SübóÀn’ını (93/7) 

 

 

                                                           
262 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 127, 137. 
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Zümrecilik yer aldı úapı mesdÿd 

Girmeyenler maózÿn oldu girenler maódÿd 

Vermedi Maèbÿd ne yapsın yazıú Maómÿd 

Giren aèlÀ úalan ednÀ da gücendi (448/2) 

Aczî, Dîvân’ında içinde bulunduğu durumun etkisiyle kimi zaman coşkulu anlatımı 

tercih etmiştir: 

Şu ùaàları of başıma göçürdüñ 

Naãıl baúış ceylÀn mısıñ be ôÀlim 

Göñlümü sen havÀlara uçurduñ 

Güzellere sulùÀn mısıñ be ôÀlim (226/1) 

Dîvân’da anlatıma ahenk ve güç katmak amacıyla kelime tekrarları göze çarpmaktadır: 

Şírín, şírín úıvranıyor ùaàları 

Oymaú, oymaú óayÀt için serilmiş 

Dürlü úuşla neş´elenmiş bÀàları 

İnsÀn gücü her dereler dirilmiş (122/1) 

 

Beşik, beşik al beşik 

Senden aldım ben ışıú 

MÀví gökler göründü 

Artıú beni ãal beşik (426/1) 

Dîvân’da göze çarpan diğer bir ifade şekli de “dedim-dedi” tarzının kullanılmasıdır:  

Dedim ãormaú dilerim mÀye-i èaşúı 

äorma, o da bir sevdÀlı dediler 

 

Dedim iõin var mı bezme girmek için 

Olmaz, şimdi başı çoú óulyÀlı dediler (398/3-4) 
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Aczî bireye veya topluma dönük mesajlar vermiş ve insanlara birtakım öğütlerde 

bulunmuştur. Dîvân’da bu tür ifade şekli çok sık bir şekilde yer almaktadır: 

ÓayÀt nedir bilir iseñ 

Bir ögüt var alır iseñ 

TÀm kendiñe gelir iseñ 

Óırãı boàup öldürmeli (433/1) 

 

Òÿysuz olma sen selím olagör 

Her noúãÀnıñı kendiñ bulagör 

Óasÿd lÀfını başdan silegör 

Göñül incinme ãaúın incinme (98/3) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DÎVÂN’IN İNCELENMESİ  

Tezin bu bölümünde Dîvân-ı ‘Aczî, nazım şekilleri ve türleri; vezin, kafiye ve redif; dil ve 

imla ile muhteva özellikleri çerçevesinde tetkik edilmiştir. Çalışmanın muhteva özellikleri 

kısmında Dîvân; “Din, Tasavvuf, Vatan Sevgisi, Türklüğe Övgü, Şahıs Kadrosu, Coğrafya, 

Dünya/Felek, Yıldızlar, Zaman, Mevsimler ve Tabiat” başlıkları altında incelenmiştir. 

A. ŞEKİL-TÜR ÖZELLİKLERİ  

İbrahim Aczî Dîvân’ında toplam 521 şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerden 1’i Âşık Dercî’ye 

(ö. 1895-96), 2’si Âşık Rıza’ya (ö. 1908-9) ve 2’si de Mahbûb Efendi’ye (ö. 1900) aittir. Geri 

kalan 516 şiirden 4’ü Arapça, 9’u ise Farsça olarak kaleme alınmıştır. Bu kısımda Aczî’ye ait 

olan Türkçe şiirler incelenmiştir.  

İbrahim Aczî’nin şiirlerinde kullandığı nazım birimi genellikle dörtlüktür. Aczî’nin 

kendisine ait olup Türkçe yazdığı 503 şiirin 115’i beyit; geri kalan kısmı ise bend esasına dayalı 

kaleme alınmıştır. Aczî, genellikle hece ölçüsü ile şiirler yazmış; az sayıda da olsa aruz ile 

kaleme alınan nazım şekillerine de yer vermiştir. Ancak halk şiirinde aruz ile kaleme alınan ve 

Aczî’nin de Dîvân’ında yer verdiği nazım şekillerinden olan dîvân263, semâî264 ve  

                                                           
263 Dîvân nazım şekli, aslında 15 heceli olarak kaleme alınan ve özel bir ahenk ile okunan şiirler olup, aruzun 

fâilâtün/ fâilâtün / fâilâtün/ fâilün kalıbına uygulanan şiirlerdir. Ahmet Talât Onay, Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve 

Nev’i, Haz. Cemal Kurnaz, Akçağ Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 1996, s. 181.  

Aczî’nin Dîvân’ında ya da HB’nde bu nazım şekli ile yazdığını belirttiği şiirler şunlardır: 14, 15, 20, 94, 96, 97, 

103, 106, 124, 130 (HB), 146, 156, 157, 163, 170, 171, 174, 181, 193, 197, 209 (HB), 217, 222, 224, 234, 243, 

247, 254, 262, 263, 266, 268, 271, 275 (HB), 282, 293, 300, 314, 323, 336, 398, 486, 487. Söz konusu şiirlerden 

2’si (146, 234) aruzun ilgili kalıbına uygun olarak kaleme alınmıştır. İlgili şiirler hece sayısı itibariyle 

değerlendirildiğinde ise 2 şiir (106, 163) divan olarak değerlendirilebilir. 
264 Semâî, 16 heceli olup aruzun mefâilün/ mefâilün/ mefâilün/ mefâilün kalıbına uygun olarak yazılan şiirlerdir. 

Ahmet Talât Onay, Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i, s. 187. Nurettin Albayrak, “Türk Halk Şiirinde Biçim ve 

Tür Sorunu”, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, cilt 2, sayı 3-4, yıl 2009, s. 166 

Aczî’nin Dîvân’ında ya da HB’nde bu nazım şekli ile yazdığını belirttiği şiirler şunlardır: 104, 107, 125, 129, 135, 

138, 141, 145, 151, 152, 176, 177, 179, 180 (HB), 183, 191, 199, 201, 204, 210, 225, 230, 261, 267, 275, 279, 

309, 464, 475, 488, 503. Aruzla değil hece ile kaleme alınan semailer de bulunmaktadır. Yukarıda müellifin semâî 
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kalenderî265 genellikle ilgili nazım şekillerinin vezin hususiyetlerine dair özellikleri 

taşımamaktadır. Halk şairlerinin bu nazım şekilleri ile kaleme aldığı şiirlerin, aruza tam 

anlamıyla vâkıf olamadıkları için, genellikle heceyle yazıldığı ve aruzun ilgili kalıplarına 

uygulanmaya çalışıldığı söylenebilir.266 Aczî’nin de şiirlerinde bu özellik açıkça görülmektedir.  

Aczî’nin yazdığı 503 şiirin; 2’si beşli, 1’i beyit, 23’ü destan, 4’ü dîvân,  15’i dörtlü, 43’ü 

gazel, 35’i kıta, 3’ü kıta-i kebire, 195’i koşma, 1’i mani, 10’u mesnevî,  1’i müseddes, 9’u nazm, 

5’i semâî (hece ölçüsü ile kaleme alınan), 4’ü şarkı, 1’i tahmis, 3’ü türkü ve 4’ü üçlüdür.  

Koşma nazım biçimi ile kaleme alınan şiirler, halk şairlerinin şiire olan vukufiyetinin 

önemli bir göstergesidir.267 Dîvân’da yer alan koşma nazım biçimi ile yazılan 195 şiirden 123’ü 

tabiat, sevgili ve ona dair unsurların ele alındığı güzellemeye;268 5’i kahramanlık, yiğitlik 

duygularının işlendiği koçaklamaya;269 32’si de toplumun aksayan yönlerine ve kişilere yönelik 

eleştiriler içeren taşlama270 türüne örnek teşkil etmektedir.  

                                                           
olarak belirttiği şiirlerden yalnızca 267. şiir hece ile kaleme alınan semâîye örnek teşkil etmektedir. Ayrıca 503. 

şiir müellif tarafından “kalenderî semâî” olarak belirtilmiştir. Bu isimlendirmenin rindâne bir edâ ile kaleme alınan 

semâî olduğunu belirtmek için verildiği düşünülmektedir. 
265 Kalenderî, aruzun mefûlü/mefâîlü/ mefâîlü/feûlün kalıbına uygun olarak yazılan ve kendisine özgü ahenk ile 

okunan şiirlerdir. Ahmet Talât Onay, Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i, s. 194.  

Aczî’nin Dîvân’ında ya da HB’nde bu nazım şekli ile yazdığını belirttiği şiirler şunlardır: 52 (HB), 69 (HB), 90 

(HB), 112, 130, 147, 148, 175, 180, 188 (HB), 190, 200, 209, 223 (HB), 249, 269, 277, 322, 366, 463, 471, 481, 

485, 490, 491, 496, 498, 503, 514. Ahmet Talât Onay, son dönemde rindâne bir üslupla kaleme alınan şiirlerin 

kalenderî olarak adlandırıldığını, bu nitelemenin anlam yönünden olabileceğini belirtmektedir. Aczî’nin de bu 

nazım şekli ile kaleme aldığını belirttiği şiirler, Onay’ın ifade ettiği şekilde değerlendirilebilir. Ahmet Talât Onay, 

Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i, s. 195. 
266 Hikmet Dizdaroğlu, “Halk Şiirinde Türler”, Türk Dili Dergisi Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı, yıl 1968, cilt 

19, sayı 207, s. 201. 
267 Hikmet Dizdaroğlu, “Halk Şiirinde Türler”, s. 231. 
268 Erman Artun, Âşık Edebiyatı Metin Tahlilleri, Karahan Kitabevi, 3. Baskı, Adana, 2013, s. 223. 
269 Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı Edebiyat Tarihi/Metinler, Karahan Kitabevi, 10. Baskı, 

Adana, 2018, s. 194. 
270 Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı Edebiyat Tarihi/Metinler, s. 204. 
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Destan nazım biçimi ile yazılan şiirlerde; yağmura duyulan ihtiyaç, 31 Mart Vak’ası, 

Nefîse Sultan (ö. ?),271 Söbüçimen Yaylası vb. gibi çeşitli kişi, yer, olay ve durumlar ele 

alınmıştır. 

Aczî, yukarıda söz konusu edilmeyen diğer şiirlerinde, kendisinin ve toplumun içinde 

bulunduğu şartlara göre şiirler kaleme almıştır. O kimi zaman içinde bulunduğu duyguyu 

yansıtmış, kimi zaman da bireylerin ve toplumun içinde bulunduğu durumu betimlemiştir. 

Ancak onun şiirlerinde genel olarak tabiat, sevgili ve bunlara ilişkin hususlar ile vatan ve millet 

sevgisi önemli yer tutmaktadır.  

1. Vezin, Kafiye ve Redif 

1.1.Vezin 

Vezin, herhangi bir şeyi ölçmek, tartmak gibi anlamlara gelmektedir. Vezinler, hecelerin 

veya uzun-kısa hecelerin bir düzen içerisinde tekrar edilmesiyle oluşan ve şiirlerde ahengi 

sağlayan unsurlardır.272 Türkçe’de aruz ve millî vezin (hece) olmak üzere iki ölçü türü 

bulunmaktadır. Aruz vezni, Araplardan Türklere geçmiş ve Türkler aruzu kendilerine göre 

düzenlemişlerdir. Millî vezin ise, Türklerin kendi dillerine göre oluşturdukları vezindir.273 Aruz 

vezninde seslerin birbirine uyumu, denkliği (uzun-kısa, açık-kapalı); hece vezninde ise hece 

sayıları dikkate alınmaktadır.274  

Aczî, şiirlerinde aruz ve hece ölçüsüne yer vermiştir. Fakat halk şiirinde aruz ile kaleme 

alınan nazım şekilleriyle yazılan şiirlerin, genellikle aruzun ilgili kalıplarına uymadığı 

görülmektedir. Ayrıca Aczî’nin şiirlerinde kullandığı hece ölçüsünü de iyi kullanmadığı, birçok 

                                                           
271 Nefîse Sultan ile ilgili tezin Şahıs Kadrosu bölümünde bilgi verilmiştir. 
272 İsmail Durmuş, “Vezin”, DİA, İstanbul, 2013, 43. cilt, s. 77. 
273 Ahmet Talat Onay, Türk Şiirlerinin Vezni, Hazırlayan Cemal Kurnaz, Akçağ Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 1996, 

s. 7. 
274 Cemal Kurnaz, Halil Çeltik, Divan Şiiri Şekil Bilgisi, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2013, s. 19. 
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şiirinde eksik ya da fazla hece bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında 

şiirlerinin şekil itibariyle zayıf olduğu söylenebilir. Bu husus Aczî’nin duygularının terennümü 

olan şiirlerinde anlama ehemmiyet verdiği, şekli göz ardı ettiği şeklinde yorumlanabilir.  

Aczî’nin 12’li hece ölçüsü ile yazdığı destanda ilk üç mısra 11’li hece ölçüsü ile kaleme 

alınmıştır:  

Arı gibi pÀdişÀha úoşanlar 

Sinek gibi yaàlı yere üşenler 

LiyÀúatsiz yükselerek çoşanlar 

Añladılar feleàiñ úof iósÀnını (93/10) 

Aczî’nin şiirleri hece ölçüsü çerçevesinde incelendiğinde bu şiirlerin 283’ünün 11’li hece 

ölçüsü ile kaleme alındığı görülmektedir. Aczî’nin 3 şiir ile en az kullandığı hece ölçüsü ise 

7’lidir. Aczî’nin kullandığı hece ölçülerinin dağılımı şu şekildedir: 

 

Aczî’nin şiirleri aruz itibariyle değerlendirildiğinde ise dîvân, semâî ve kalenderî nazım 

şekilleri ile yazıldığı belirtilen 95 şiirin genellikle ilgili nazım şekline ait aruz özelliklerini 
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taşımadığı görülmektedir.275 Örneğin Aczî’nin dîvân nazım şekli ile yazdığını belirttiği kıta-i 

kebire, dîvân nazım şeklinin aruz özelliklerini taşımamaktadır: 

TÀ ezelden mÀye-i cÀndır güzeller 

Göründükce her Àn girer sevdÀlara (14/1) 

1.2.Kafiye 

Kafiye; “sonda, arkada gelen” anlamında kullanılan, mısrâlara ahenk veren ses 

benzerlikleridir. Kafiyelerin, şiirde ahenk unsurlarının başında geldiği ifade edilebilebilir. Bu 

sebeple kafiyeler, vurgulu söylendiği takdirde şiire güç katan unsurlardır.276 Halk edebiyatında 

kafiye, divan edebiyatının aksine, göze hitap etmeyip kulağa hitap etmekte ve kati kurallara 

bağlı olmadan kullanılmaktadır. Bu sebeple halk şairleri küçük ses benzerlikleriyle kafiye 

yapmışlar ve şiirlerinde en fazla yarım kafiyeye yer vermişlerdir. Buna ek olarak halk şairlerinin 

kafiye kurallarına yeterince önem vermediği ve şiirlerinde yalnızca redif kullandıkları da göze 

çarpmaktadır.277 Aczî de halk şairlerinin çoğu gibi şiirlerinde kafiyeyi kulağa hitap etmesi 

yönünden ele almış; genel olarak tam kafiyeyi tercih etmiş; bunun yanı sıra yarım, zengin ve 

tunç kafiyeye de yer vermiştir. Kafiyeler genellikle Türkçe kelimelerden seçilmiş; ancak zaman 

zaman Arapça ve Farsça kelimeler de kafiye yapmak için kullanılmıştır.  

Aczî, kafiyede ses benzerliğine önem vermiştir:  

Gencim felek gelme benim üstüme 

Köstek vurma ayaàıma destime 

Vaúti deàil düşme benim úaãdıma 

Keremiñi geçir başúa dostuña (4/1) 

                                                           
275 Halk şiirinde aruz ölçüsü ile kaleme alınan nazım şekilleri bulunmaktadır. Aruzla kaleme alınan şiirlerle ilgili 

tezin “Şekil-Tür Özellikleri” başlığında bilgi verilmiştir. İlgili nazım şekli ile yazılan şiirler ve değerlendirmeler 

için bu başlığa bakınız. 
276 Reşid Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, TTK Basımevi, 3. Baskı, Ankara, 1991, s. 19. 
277 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara, 1983, s. 73, 80. 
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Bazen Arapça ve Farsça kelimeler kafiye yapmak için kullanılmıştır:  

Yıúılmaz Kaèbe-i ÀmÀl bünyÀd-ı reãÀnetdir 

Düşmez yere göñül, hemen úalúar feùÀnetdir (243/1) 

 

Taèríf edemem óÀl-i períşÀnımı 

Yıúdım temelinden kendi eyvÀnımı (262/1) 

Ey bÀd-ı ãabÀ Àhımı raòşÀna erişdir 

ZÀr u elemim ulu SulùÀn’a erişdir (287/1) 

Yarım Kafiye: Tek bir sesin benzerliğine dayalı kafiye türüdür. 

Bir Àhÿsuñ eşiñ eyvÀh göremem 

Uzadıp el gülleriñi deremem 

Yeriñ ãarbdır nÀ-çÀr varıp giremem 

Beni nÀ-gÀh vurdu Àhÿ gözleriñ (31/3) 

O nefóa ki çalgılar da, bilmezsiñ sen 

Ùop ãanırsıñ o Àhengi almazsıñ sen  

ÚafÀñ boşdur ùoàru yola gelmezsiñ sen 

Bilseñ eger söyler saña rebÀb-ı èaşú (61/3) 

 

CÀna cihÀnda åıúlet ne revÀ 

Beklenen bunda bir èahd u vefÀ (94/1) 

Tam Kafiye: İki sesin benzerliğine dayalı kafiye türüdür. 

Baú şu yatan insÀnlara èibret al 

Üstlerinde otlar bitmiş àayret al 

ÓÀøır bulun ey àÀfil nevbet al 

Bir gün sen de yola revÀn geçersiñ (26/3) 
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Añlatmaú güçdür bu şümÿlü 

Böyle gider dehriñ uãÿlü 

Aómaúlarıñ cÀy-ı úabÿlü 

Bir delíldir kim iõèÀnına (29/2) 

 

Áó õevú-i cihÀn ey göñül hep ôıll-ı òayÀldir 

Her emele yetişmek bunda bir emr-i muóÀldir (163/1) 

Zengin Kafiye: Üç ya da daha fazla sesin benzerliğine dayalı olan kafiyelerdir. 

Küntü kenzen sırrı ile olmuş peydÀ 

NoúãÀnsızdır her şey´i tamÀm hüveydÀ  

Aãlı bir èaşú añlayanlar olmuş şeydÀ 

äanma boş, óükmü büyük àÀyesinde (82/3) 

 

èAşú-ı vaùanla çırpınır úuşlar lÀnelerinde  

Óüzn-i vaùanla aàlaşır millet òÀnelerinde (106/1) 

 

Güzelleriñ cevri çoúdur ezelden 

SevdÀlarıñ farúı yoúdur àazelden 

èÁşıú çeker cefÀ gelse güzelden 

Çoú Àhlar var çıúmış böyle semÀya (155/2) 

Tunç Kafiye: Kafiyeyi oluşturan kelimelerden biririnin diğer kelimenin içinde 

bulunması ile oluşan kafiye türüdür. Tunç kafiye, zengin kafiyenin bir türü olarak da 

değerlendirilmektedir.278 

 

 

                                                           
278 Turan Karataş, Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, 4. Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul, 2018, s. 178. 
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Ey bí-şuèÿr BÀb-ı èÁlí 

İòtişÀm güzel meèÀlí 

Baúıñ naãıl bu ahÀlí 

Fikriñizde yoú mu bu dÀd (42/2) 

 

äarmışdı her yerleri çoú fenÀ èillet 

Her yanları olmuş idi çirkín õillet 

Bunca yıllar yutúunmuşdu meger millet 

äalıyordu herkes şimdi heycÀnını (93/4) 

 

İñliyor zemín her şeyler èaúím 

Yükseliyor her yerde şaòã-ı saúím (165/19) 

1.3.Redif 

Redif; kafiyeyi tamamlayan, şiire anlam itibariyle derinlik ve ahenk katan bir unsurdur. 

Şairler, redif olarak seçtikleri kelimelerle kafiyeyi daha zengin bir zemine taşıyıp şiirlerini 

güçlü kılmak isterler. Bu çerçevede şairlerin redif olarak seçtiği kelimelerin genellikle Türkçe 

olduğu söylenebilir.279 Halk şiirinde kafiyeden çok daha fazla önem verilen redif,  şairlerin 

duygu ve düşüncelerini ifade etmede önemli bir rol üstlenmektedir. Şairler, şiirlerini daha 

etkileyici kılmak adına şiirlerinde rediflere yer vermektedir. Rediflere çoğunlukla dize 

sonlarında rastlanmaktadır. Şairler, redif kullanırken dilin özelliklerinden faydalanmaktadır.280  

Aczî Dîvân’ında redifler, genellikle Türkçe kelimelere gelen Türkçe eklerle yapılmış; 

bunun yanı sıra Arapça ve Farsça kelimelere gelen Türkçe eklerle yapılan rediflere de yer 

verilmiştir. Dîvân’da nadir de olsa Arapça ve Farsça kelimeler redif olarak kullanılmıştır. Bu 

                                                           
279 Ömer Faruk Akün, Divan Edebiyatı, İSAM Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2014, s. 75-76. 
280 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, s. 80-81. 
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kısımda yalnız eklerle, yalnız kelimelerle ve ek+kelimelerle yapılan redif örneklerine yer 

verilmiştir. 

1.3.1. Yalnız Eklerle Yapılan Redifler 

Geçiyor bir èÀlem ammÀ àafletdir 

Dönen neş´e degil müdhiş èilletdir 

İçilen cÀm degil cÀm-ı õilletdir 

SerÀba úoşan biz de bir serÀbız (17/2)/Türkçe ek 

 

AmÀn dostlar buna sevdÀ dayanmaz 

 Hangi èÀşıú var ki görür uyanmaz 

 Vaãf edemem belki göñül inanmaz 

Tam beslemiş sínesinde zamÀn of (92/2)/Türkçe ek 

 

èAczí söyler diñler iseñ sözleri 

Ey bí-çÀre görmez misiñ izleri 

Çeviren kim úışlar ile yazları 

Ey şuèÿrsuz bozan sensin aúsÀmı (321/4)/Türkçe ek 

 

Dediler bu, meydÀn-ı edepde süòan-ÀrÀ 

GüftÀr-ı raènÀsı òoş bÿydur semen-ÀrÀ 

èİzzet-i nefse şifÀdır, degil mióen-ÀrÀ 

GüzÀf bí-hemtÀ deyü cümle tekbír etdiler (379/3)/Farsça ek 

 

1.3.2. Yalnız Kelimelerle Yapılan Redifler 

Yeryüzünde gezen maòlÿú gezer ammÀ 

KitÀb-ı èaşú bu sırları yazar ammÀ 

Añlayana mercÀn gibi dizer ammÀ 

Añlamaya ister büyük bir imèÀn hey (57/2)/Arapça kelime 

 



 

106 

Nedir bu èAczí, melÀóat maóãÿr olur mu híç 

Bunca sevdÀ-keş ehl-i aşú maàdÿr olur mu híç 

Bedr-i tÀm úamer, Àh böyle mestÿr olur mu híç 

Defè ol peçe mÀh-ı tÀbÀnı çekil örtme (59/3)/Türkçe ve Farsça kelime grubu 

 

Bu èÀlemi taólíl için yaş gerek 

Bu taólíle èilim gerek baş gerek 

Eski devri añlamaya ùaş gerek 

VírÀn olur maèmÿr, seyrÀn degişir (75/2)/Türkçe kelime 

 

Açıú yelken enginlere ãal felek 

Ben uyarım sen òÿyuñda úal felek 

Neyiñ varsa zorla Àh u zÀrıñı 

Ùaàa ùaşa beni böyle ãal felek (303/1)/Arapça kelime 

 

Uçdu úasvet içerimden úuş gibi 

LÀl oldum yol üstünde ùaş gibi 

Bu endÀmla, güzellere baş gibi 

Óaú yaratmış tamÀm boylu boyunca (335/3)/Türkçe kelime 

 

Ùopraàa n’oldu àıdÀlar òasta 

Bozuldu ãıóóat şifÀlar òasta 

Ne olduñ böyle Àh ey èÀlem 

FenÀlar ber-bÀd óüsnÀlar òasta (502/1)/Farsça kelime 

1.3.3. Ek+Kelimelerle Yapılan Redifler 

Türk ÀfÀúında etdi èarô-ı dídÀr-ı óürriyet 

Uyurdu nice demdir oldu bídÀr-ı óürriyet (91/1)/ Türkçe ek+Arapça kelime 
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èÁşıúlarıñ úalbindedir kitÀb-ı èaşú  

Baú ey ãÿfí nerde ùurmuş miórÀb-ı èaşú 

Ùoàru gelir bu ihtizÀz èaşú ilinden 

Tel degildir iñleyen, o mıørÀb-ı èaşú (61/1) Türkçe ek+Arapça kelime 

 

ŞÀm u seóer ey dil LeylÀ mı ararsıñ 

Bu óÀl ile yoúsa MevlÀ mı ararsıñ (96/1)/Türkçe ek+Türkçe kelime grubu 

 

Añladım ki seyr-i dünyÀ da híçdir 

Dönen külfet bütün óulyÀ da híçdir 

Geçer úalmaz õevú ü ãafÀ da híçdir 

Düşündüm çekilen cefÀ da híçdir (210/1)/Türkçe ek+Farsça kelime+Türkçe ek 

 

Dehriñ sersemce giden şu eùvÀrına laènet 

Hem sersemleriñ bu óissiz icbÀrına laènet (336/1)/Türkçe ek+Arapça kelime 

 

Yeter çekil, gir vaódete ey göñül 

Diñle başıñ ver èuzlete ey göñül 

Òoş óÀliñle hem-óÀl olmaú dilerseñ 

SeccÀdeñi ser èizzete ey göñül (388/1)/Türkçe ek+Türkçe kelime grubu 

B. DİL VE İMLA ÖZELLİKLERİ 

Aczî’nin yaşadığı ve şiirlerini yazdığı zaman dilimi, Osmanlı Devleti’nde birçok 

gelişmenin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde; II. Meşrutiyet ilan edilmiş, Osmanlı Devleti 

I. Dünya Savaşı’na katılmış, Osmanlı Devleti yıkılarak Cumhuriyet kurulmuş ve Harf İnkılabı 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde; imla, hece-aruz ve alfabe gibi dil ile ilgili birçok konuda tartışma 

yapılmıştır.  
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Meşrutiyet Dönemi’nde (1876-1922) imla ile ilgili problemlere çözüm önerisi olarak 

kimileri Arapça ve Farsça kelimelerin imla özelliklerinin korunarak Türkçe kelimelerin 

imlasının değişmesinin yeterli olduğunu belirtmiş; kimileri ise Arapça ve Farsça kelimelerin 

imla özelliklerinin Türkçe kelimelerde olduğu gibi uygulanması gerektiğini ifade etmiştir. 

Meşrutiyet Dönemi’nde kurulan Tedkikât-ı Lisâniyye Heyeti, Sarf-İmla ve Lugât encümeni 

olarak ikiye ayrılmış ve bu dönemde çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Sarf ve İmla 

encümeninin almış olduğu karar doğrultusunda Arapça ve Farsça kelimeler olduğu gibi 

yazılmıştır. Türkçe ve Türkçeleşmiş kelimeler ise bitişik bir şekilde yazılmış; ancak kelimelerin 

yazımında sesli harfler kullanılmıştır. Örneğin,  قمری yerine قومرو gibi.281   

I. Dünya Savaşı Dönemi’nde (1914-1918) Ömer Seyfettin (ö. 1920), Orhan Seyfi (ö. 

1972), Faruk Nâfiz (ö. 1973) vb. gibi genç şair ve yazarlar tarafından 21 Haziran 1917282 yılında 

kurulan Şairler Derneği’nin dil ve imla ile ilgili birtakım önerileri bulunmaktadır. Bu grup 

şiirde belli kurallara bağlı kalınmasından ziyade serbest bir tarz benimsenmesini; kişinin duygu 

dünyasının ürünü olan şiirlerinde sade bir üslup tercih edilmesini ve bu çerçevede vücud bulan 

eserlerin millî duygular ile yoğrulması gerektiğini belirtmektedir.283  

I. Dünya Savaşı’ndan sonra ve Milli Mücadele Dönemi’nde (1918-1923), dilde 

sadeleşme çalışmaları devam etmiştir. Bu devirde Türkçeyi tamlamalara yer vermeden, sade 

bir üslupla kullanma ve şiirde hece vezni tercih etme gayreti ön plana çıkmıştır.284 Yine bu 

                                                           
281 Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TTK Basımevi, Ankara, 1960, s. 358, 387. 
282 Şairler Derneği Bilge Ercilasun’un tespitlerine göre, 21 Haziran 1917 tarihinde kurulmuştur. Ayrıca ilgili 

dernek, aldığı kararları Türk Yurdu Dergisi’nde 21 Haziran 1333’te yayımlamıştır. Bilge Ercilasun, İkinci 

Meşrutiyet Devrinde Tenkit, 1. Türkçü Tenkit, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1995, s. 

226; Türk Yurdu Dergisi, 21 Haziran 1333, cilt 12, sayı 9, s. 3486. 
283 Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, s. 374. II. Meşrutiyet sonrası Türk Dili ile 

ilgili gelişimeler için bakınız: İsmail Parlatır, “II. Meşrutiyet Sonrası Türk Dili”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, 15. cilt, s. 148-153. 
284 Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, s. 382. Cumhuriyet Dönemi’nde Türkçe ve 

Türk Dili ile ilgili gelişmeler ve tartışmalar için bakınız: Şükrü Haluk Akalın, “Cumhuriyet Döneminde Türkçe”, 

Türkler Ansiklopedisi,  Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, 18. cilt, s. 15-53; Asiye Mevhibe Coşar, 

“Cumhuriyet Dönemi Dil Hareketleri ve Dil Tartışmaları”, Türkler Ansiklopedisi,  Yeni Türkiye Yayınları, 
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dönemde Ziya Gökalp’in dil ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmeler büyük önem arz 

etmektedir. Gökalp; fazlalık olduğunu düşündüğü (insanların ihtiyacını karşılamayan Arapça 

ve Farsça kelimeler) kelime, terkib ve edatların Türkçeden arındırılması gerektiğini ve 

Türkçede karşılığı bulunmayan kelimeleri karşılayacak yeni kelimelere ihtiyaç duyulduğunu 

belirtmektedir. Ayrıca bir kelimenin Türkçesi varken Arapça ya da Farsça karşılığının 

kullanılmaması gerektiğini ifade etmektedir. Dilde kullanılmayan ve unutulmaya yüz tutmuş 

olan Türkçe kelimeleri yeniden canlandırmanın mümkün olmadığını ifade eden Gökalp, bu 

kelimelerin yerine toplumda kabul gören Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmanın kaçınılmaz 

olduğunu belirtmektedir. Bu kapsamda kullanılagelen kelimelerin dilden tasfiyesinin uygun 

olmadığını; ancak Arapça-Farsça tamlama ve edatların dilden atılması gerektiğini dile 

getirmektedir. Ona göre, dilde millî unsurlara daha fazla yer verilmeli ve dâhil olunan 

uluslararası toplumun kavramlarını ifade edecek uluslararası geçerliliği bulunan kelimeler 

kullanılmalıdır.285  

Çalışmamıza konu olan Dîvân-ı ‘Aczî’nin ne zaman yazıldığı tam olarak 

bilinmemektedir. Aczî, sosyal hayatta karşılaşmış olduğu durumları ve içinde bulunduğu 

duyguyu şiirlerine yansıtmış ve daha sonra yazmış olduğu şiirleri kaybolma endişesinden ötürü 

Dîvân’ında bir araya getirmiştir. Aczî’nin Dîvân’ına yazdığı ilk şiir 1895 yılında son şiir ise 

1964 yılında kaleme alınmıştır. Yazılan şiirlerden hareketle eserin, XIX. yüzyılın sonlarında 

yazılmaya başlandığı ve XX. yüzyılın ortalarında tamamlandığı söylenebilir. Osmanlı 

Türkçesi’nin Yenileşme Dönemi’nde,286 sade bir dil kullanılarak yazılan eser Türkçedir. Ancak 

                                                           
Ankara, 2002, 18. cilt, s. 65-73; Zeynep Korkmaz, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, “Cumhuriyet Devrinde Türk 

Dilindeki Gelişmeler”, TDK Yayınları, 1. cilt, Ankara, 2005, s. 909-919. 
285 Ziya Gökalp, Küçük Mecmua, 20 Teşrîn-i Sânî 1338/20 Kasım 1922, yıl 1, sayı 23. (Ziya Gökalp’in dil ile ilgili 

bu fikirleri, Küçük Mecmua’da yayımlanan “Yeni Türkçenin Menfî ve Müspet Gayeleri” başlıklı makalesinden 

alınmıştır.)  
286 XIX. ortalarından XX. yüzyılın başlarına değin süren Yenileşme Dönemi, Batı kültürünün yoğun bir şekilde 

hissedildiği, Batı’dan geçen kavramlara Türkçe karşılık arandığı, divan edebiyatı etkisinin azalarak edebiyatın Batı 

etkisinde geliştiği dönemdir. Mustafa Özkan, “Osmanlı Türkçesi”, DİA, İstanbul, 2007, 33. cilt, s. 484. Türk 
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Dîvân’da Arapça ve Farsça şiirlere de yer verilmiştir. Aczî, şiirlerini kaleme almadan önce 

genellikle hangi olaya ilişkin şiir kaleme aldığını ya da neler hissettiğini belirtmiştir. Ancak 

hayatının son döneminde kaleme alınan şiirlerde, şiirin yazılmasına sebep olan herhangi bir 

olay ya da duygu durumu belirtilmemiştir.  Ayrıca Aczî’nin Harf İnkılabı’ndan sonra bile eski 

alfabeyi kullanarak şiirler kaleme aldığı göze çarpmaktadır. Bu durum onun geleneğe bağlılığı 

ve kültüre önem vermesi ile açıklanabilir.  

Dilde yaşanan ve yukarıda ifade edilen değişim ve dönüşümün etkileri Dîvân-ı ‘Aczî’de 

de görülmektedir. Aczî Dîvân’ında millî unsurlar, yerel kullanımlar ve yabancı kelimeler 

bulunmaktadır. Dîvân’da kullanılan Türkçe kelimelerden bazıları şunlardır: 

aàıl, aàmaú, alàın, aràın, artàın, aşlamaú, aydaş, belermek, cavlatmak, çaàlaú, 

çeñilemek, çinek, deprenmek, didmek, egirmek, egişme, eglim, esrik, gezek, gocunmak, 

hendeş, hömürmek, ılàar, ınışmak, úalàın, úanıú, keşik, kösülmek, saàrı, ãavaú, ãırtarmak, 

sökün etmek, sürüşmek, ùaúlaşmaú, ürüşmek, yapıú gibi. 

Aczî’nin Dîvân’ında, Arapça ve Farsça dışında, İtalyanca veya Latince gibi diğer 

dillerden Türkçeye geçen bazı kelimelere de yer verdiği görülmektedir: Entriúa, dasúÀl, doútor, 

àÀzino, moda, petrol, profesör gibi. 

Aczî, Türkçe olarak kaleme aldığı şiirlerinde, tamamı yalnızca Türkçe kelimelerden 

oluşan beyit ve dörtlüklere yer vermiştir. Dîvân’da bazı beyit ve dörtlüklerde Türkçe 

kelimelerin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir:  

Bir gölge gibi, ey gönül günler 

Baú gelip geçdi aúşam eyledi (181/1) 

                                                           
Dili’nin Yenileşme Dönemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Mustafa Özkan, “Yenileşme Sürecinde Türk Dili”, 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, yıl 2004, cilt 32, s. 81-109. 
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Ne kişidir baúıñ bunlar nelerdi 

Kimi aàlar kimi oynar gülerdi 

Bu úırlarda nice úuzu melerdi 

Úara ùopraú baú altıñda neler var (331/5) 

 

Çiçeklere ãordum bugün 

Görünce ben şírín düzgün (23/1) 

 

Dere tepe inip çıúma 

äaúın her dem göñül yıúma 

Ne derlerse tersce baúma 

Ùatlı ùatlı seslen göñül (521/3) 

Aczî, şiirlerini genellikle Arapça-Farsça tamlama kullanmadan kaleme almıştır. 

Dîvân’da Arapça ve Farsça terkip kullanılmadan kaleme alınan aşağıdaki örneklere benzer 

birçok beyit ve dörtlük bulunmaktadır: 

Gencim felek gelme benim üstüme 

Köstek vurma ayaàıma destime 

Vaúti deàil düşme benim úaãdıma 

Keremiñi geçir başúa dostuña (4/1) 

 

Felek işiñ neden seniñ denk degil 

Úorúarım ben her dem belim pek degil 

İki iplik bir arada vermezsiñ 

Çift geliyor acılarıñ tek degil (60/1) 

 

Bu dünyÀnıñ ters dönüşü nedir yÀ Rab 

Çünki bıúmış herkes böyle símÀlardan (314/5) 
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Dîvân’da Farsça tamlamalar, Arapça terkip ve kullanımlara göre daha fazladır: 

ElÀ ey maóbÿb-ı õÀt fenÀfi’llÀha mı girdiñ 

Bu vírÀneye bayúuşÀsÀ eyvÀha mı girdiñ 

Nedir bu óÀl-i períşÀnıñ ey pír-i mestÀn 

Yoúsa òarÀbÀt nÀmıyla bir dergÀha mı girdiñ (18/1)/Farsça terkip 

 

SÀye ãalsın şÀò-ı èaşúıñ síne-i ÀvÀreme 

Vaãlıñdır maúãad bÀà-ı óüsnüñ bahÀr olsun (142/2)/Farsça terkip 

 

Her õerrelerde úudretiñ èayÀn 

Rÿó-ı úudsüñle yaşar bu ekvÀn 

Aókemü’l-óÀkim sensiñ ey YezdÀn 

Bilmeyenler hep kÀfirdir her-cÀ (107/5)/Arapça terkip 

 

Òoş yaratmış Óaú TeèÀlÀ Õü’l-CelÀl 

Her yerinden cÿş eder Àb-ı zülÀl 

Ùaàları hep lÀle sünbül bí-miåÀl 

äafÀ verir, yoúdur zÀr-ı BÀrla’nıñ (248/2)/Arapça terkip 

Dîvân’da kelimelerin ve eklerin yazımında hassas davranılmadığı, Farsça tamlama için 

kullanılan -i, -ı seslerinin genellikle kelime sonuna eklenen ی harfi ile verildiği, kelimelerin 

yazımında telaffuza önem verildiği göze çarpmaktadır.  

Dîvân’da bazı kelimelerin yazımında özellikle خ harfinin yerine sehven ح harfi 

kullanılmıştır. Bu durumdan kaynaklı yanlış yazılan kelimelerden bazıları şunlardır:   

ÓÀtÿnsÀrÀy, ÓÀdim, óaùùÀù, óafí, óulyÀ, óayÀl, óÀn, óaù, óaùÀ, óaãm, óazÀn, külóÀn, óÀm, 

kemóÀ, óanım, teşóíã, óaùíb, çaró gibi. 
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Yukarıda belirtilen durumun tersi olarak bazen de ح harfinin خ ile karıştırıldığı 

görülmektedir. Bu şekilde yanlış yazılan kelimeler şunlardır: naòíf, òayrÀn, òÀlet, òayret, 

muòarref. 

Dîvân’da ده /-da, -de eki bazen دا /-da (55/5); دى /-dı, -di eki ise bazen دو / -du, -dü (93/9) 

şeklinde yazılmıştır. 

Metinde bazı kelimeler yanlış yazılmıştır: BeyÀz (بياز), baàçe (بغچه), fÀkir (فاکر), imdÀr 

 .gibi (رزالت) rezÀlet ,(صونوش) ãönüş ,(امدار)

Aczî’nin yaşadığı dönemde Türkçe ve Türkçeleşmiş kelimeler yukarıda da belirtildiği 

gibi sesli harflerle yazılmıştır. Aczî, bu durumdan farklı olarak bazı Arapça kelimelerin 

yazımında da sesli harfler kullanmıştır: AómÀú, óÀmÀl, òÀrmÀn, úÀdÀr, sÀlím, şÀfÀú, vÀúÿr, 

zÀnbÀú gibi. 

Aczî, içerisinde vâv-ı ma’dûle bulunan kelimelerden خونخوار kelimesinin aslında 

telaffuz edildiği gibi yazılması gerektiğini belirtmiştir. Ancak Dîvân’da kendisi de bu kelimeyi 

bazen vâv-ı ma’dûleli olarak yazmıştır. O, bu konudaki düşüncesini şu şekilde belirtmektedir: 

“Bu kelimeyi Türk ãoftaları òÿn-òÀºr şeklinde yazmışlar öyle ùanımışlar. Olur şey degil... 

Yazılış ne ise telaffuô öyle olur. Dikenli yerde yalın ayaú yürünürse dikenleriñ temÀs etdigi 

yerden úan çıúdıàı için èAcemler bu söze òÿn-òÀr demişler: Yaèní úan dökücü mulÀóaôasıyla. 

Òÿn-òaºr yazmaú nereden gelmiş...”287  

Kanaatimize göre, yukarıda zikredilen imla ile ilgili hususiyetler Aczî’nin bilgi 

eksikliğinden değil; dikkat eksikliğinden kaynaklıdır. Çünkü Aczî, söz konusu kelimeleri 

                                                           
287 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 2. cilt, s. 403. 
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genellikle eserinde hem doğru hem de yanlış bir şekilde yazmıştır. Ayrıca Arapça ve Farsça 

dersler alan Aczî’nin bu dillerden tercüme yapabilecek derecede ilgili dillere vâkıf olması; onun 

yanlış yazdığı kelimeleri sehven yazdığına işaret olarak değerlendirilebilir. Tüm bu hususlarda 

Aczî’nin döneminde dil ile ilgili yaşanan tartışmaların, bu yazım farklılıklarında etkisi olduğu 

söylenebilir.   

C. MUHTEVA ÖZELLİKLERİ 

1. Din  

1.1.Allah 

Türk kültür ve edebiyatında Cenâb-ı Hak ve O’nunla ilgili unsurların önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Bu durum toplumsal hayata da sirayet etmiştir. Toplumun kullandığı ifade 

biçimlerinde, atasözleri ve deyimlerinde bu etkiyi açık bir şekilde görmek mümkündür. Ayrıca 

Cenâb-ı Allah ile ilgili kaleme alınmış birçok eser de bulunmaktadır.288   

İbrahim Aczî, geleneksel İslam inancına aykırı olmayan bir yaratıcı fikrine sahip olup 

Dîvân’ında insanları yoktan var eden Cenâb-ı Allâh’ı; Âhir, Azîz, Bâtın, Celâl, Cemâl, Evvel, 

Gaffâr, Hak, Hakîm, Hâlık, Halîm, Hallâk, Hû, Hudâ, İlâh, Kâdir, Kirdgâr, Mevlâ, Rab, 

Rahmân, Rezzâk, Settâr, Sultân, Sübhân, Tanrı, Yezdân, Zâhir gibi çeşitli isimlerle zikretmiştir. 

Aczî, Allah’ın bir olduğunu (355/12); her şeyi mükemmel bir şekilde yarattığını (169/2); 

ortağının bulunmadığını (107/1); Allah dışındaki bütün mevcudâtın fânî olduğunu (355/3); her 

şeyin Allah’ı zikrettiğini (13/2) ve Allah’ın emrinde olduğunu (25/3); Allah’ın her şeyi 

yapmaya muktedir olduğunu (368/3) belirtmektedir.  

                                                           
288 Amil Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, “Kültür ve Edebiyatımızda Allah”, MEB Yayınları, 

İstanbul,  1998, s. 93. 
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Dîvân’da Allah’ın yarattığı şeylerde bir hikmetin bulunduğu (57/1), tüm canlıların lutuf 

ve kerem sahibi Allah’tan yardım dilediği (66/1-2), Allah’ın lutfunun bir sınırının bulunmadığı 

(66/5) ve yaratılanları rızıklandırdığı (78/2), O’nun gazabının çetin olduğu (104/1) ve Celâl 

sıfatı ile her şeyi yok edebileceği (247/1); ancak lutfundan da umut kesilmeyeceği (325/4)  

vurgulanmaktadır. 

1.1.1. İsimleri  

Allah Teâlâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadis rivayetlerinde zikredilen çeşitli isimleri 

bulunmaktadır. Allah’ın isimlerini ifade etmek için en güzel isimler anlamına gelen esmâ-i 

hüsnâ terkibi kullanılmaktadır. Bu adlandırma, Kur’ân-ı Kerîm’de de açık bir şekilde 

belirtilmekte olup esmâ-i hüsnâ ile en güzel isimlerin Allah Teâlâ ait olduğu 

vurgulanmaktadır.289 Allah’ın isim ve sıfatları cemâl ve celâl sıfatlarıyla tecellî etmektedir.290 

İbrahim Aczî; Allah Teâlâ’nın Esmâ-i Hüsnâ’da zikredilen el- Âhir, el-Azîz, el-Bâtın, 

el-Evvel, el-Gaffâr, el-Halîm, el-Hâlık, el-Kâdir, er-Rezzâk, er-Rahmân, ez-Zâhir isimlerine 

Dîvân’ında yer vermiştir. 

1.1.1.1.El-Evvel, El-Âhir, El-Bâtın, Ez-Zâhir 

Aczî, Dîvân’da Allah Teâlâ’nın kâinâttaki her şeyin yaratıcısı olması, başlangıcı 

olmaması yönünden el-Evvel; sonu bulunmaması ve her şeyin O’na rücu’ etmesi yönünden el-

Âhir;291 gizli olan el-Bâtın292 ve açıkça bilinen ez-Zâhir293 isimlerine hece ölçüsünün 8’li kalıbı 

ile yazdığı şiirinin aynı hanesinde yer vermiştir. Aczî, Allah’ın her şeyden önce var olduğunu 

                                                           
289 Halil İbrahim Şener, Türk Edebiyatında Manzum Esmâü’l-Hüsnâlar, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

SBE, İzmir, 1985, s. 1-2; Â‘raf Suresi 7/180; İsrâ Suresi 17/110; Tâhâ Suresi 20/8, Haşr Suresi 59/24;  Ali Osman 

Tatlısu, Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi, DİB Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 1963, s. 8. Esmâ-i Hüsnâ’lar ile ilgili ayrıntılı 

bilgi için bakınız: Halil İbrahim Şener, Türk Edebiyatında Manzum Esmâü'l-Hüsnâlar, Doktora Tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi SBE, İzmir 1985. 
290 Amil Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, “Kültür ve Edebiyatımızda Allah”, s. 102.  
291 Sadreddin Konevî, Esmâ-i Hüsnâ Şerhi, Tercüme eden Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 196-

197. 
292 Bekir Topaloğlu, “Bâtın”, DİA, İstanbul, 1992, 5. cilt, s. 187; 
293 Bekir Topaloğlu, “Zâhir”, DİA, İstanbul, 2013, 44. cilt, s. 85. 



 

116 

ve O’nun için bir son bulunmadığını; niteliklerinin insanın duyuları ile algılayamayacağını; 

kâinâtta varlığının apaçık bir şekilde ortada olduğunu; şüpheye mahal vermeyecek şekilde bir 

ve tek olduğunu belirtmektedir:  

Evvel Hÿ’dur Áòir Hÿ Hÿ 

Hÿ BÀtın’dır ÔÀhir Hÿ Hÿ 

Birdir şeksiz bÀhir Hÿ Hÿ 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ (355/12) 

1.1.1.2.El- Azîz 

Üstün, yüce, âciz olmayan anlamlarına gelen el-Azîz ismi;294 Dîvân’da destan nazım 

şekli ile yazılan Kar Destanı başlıklı şiirde zikredilmiştir. Aczî, ilgili şiirde ânîden kar yağışının 

bastırması ile tüm canlıların zor durumda kaldığını, bu felaketin yapılan kötülüklerden 

kaynaklandığını düşünmektedir. Aczî, her şeyi yapmaya gücü yeten yüce Allah’ın bu zor 

şartlarda insanlara yardım etmesini; iyileri kötülerden ve kötülüklerden uzak tutmasını, canlıları 

da aç bırakmamasını istemektedir: 

ÚÀdir MevlÀ’m herkesleri úayırsın 

İyileri fenÀlardan ayırsın 

Úurt úuşunu, èAzíz kendi ùoyursun 

KÀdir çünki her şeylere dermÀndır (294/16) 

1.1.1.3.El- Gaffâr 

 Günahları affeden, bağışlayan anlamına gelen el-Gaffâr ismi,295 Dîvân’da destan nazım 

şekli ile yazılan Yağmur Destanı başlıklı şiirde zikredilmiştir. Konya’daki kuraklık 

münasebetiyle yazılan bu şiirde, kuraklıktan dolayı bütün canlıların âciz olduğu; lutuf ve ihsân 

                                                           
294 İsmail Karagöz, Ayet ve Hadislerin Işığında Allah’ın İsim ve Sıfatları Esma-i Hüsna, DİB Yayınları, 2. Baskı, 

Ankara, 2011, s. 163. 
295 Ali Osman Tatlısu, Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi, s. 48; İsmail Karagöz, Ayet ve Hadislerin Işığında Allah’ın İsim ve 

Sıfatları Esma-i Hüsna, s. 335. 
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sahibi Allah’tan başka bu duruma bir çözüm bulunmadığı belirtilmiştir. İnsanları affeden 

Allah’ın günahkârları bağışlayarak bu beldeye bereket ihsan etmesi niyaz edilmiştir: 

Bu maòlÿúÀt hem èÀcizdir hem nÀ-çÀr 

Senden başúa yoúdur aãlÀ kerem-kÀr 

ÒÀlıú sensiñ kerem eyle ey áaffÀr 

Cümle õí-rÿó diyor yÀ Rab amÀn hey (66/6) 

1.1.1.4.El-Halîm 

Allah’ın muktedir olduğu hâlde cezalandırmada acele etmemesi ve affetmesi anlamına 

gelen el-Halîm ismi296 hece ölçüsünün 10’lu kalıbı ile yazılan tek bir şiirde zikredilmiştir. Aczî, 

Allah’ın her işinde hikmet olduğunu ve hiçbir şeyin sebepsiz olmadığını belirterek insanların 

günah işlese bile Allah’ın hemen cezalandırmayıp merhametle davrandığını belirtmektedir: 

Kim bilir neler var óikmetiñde 

Degil sebepsiz hem miónetiñde 

Yaşar her eşyÀ tek mühletiñde 

Óalím’siñ yÀ Rab èafvıñ hüveydÀ (107/4) 

1.1.1.5.El-Hâlık 

Emsâli olmayan herhangi bir şeyi, var eden anlamına gelen el-Hâlık ismi;297 Dîvân’da 

4 yerde (66/6, 107/6, 163/2, 347/4) zikredilmiştir. Aczî, söz konusu şiirlerin biri dışında (163/2) 

Allah Teâlâ’nın bu ismini diğer isimleri ile birlikte kullanmıştır: 

Yaratılan bütün canlıların âciz olduğu, varlıklara lutfuyla muamele edecek, yaratan ve 

affedenin yalnızca Allah olduğu vurgulanmaktadır: 

 

                                                           
296 İsmail Karagöz, Ayet ve Hadislerin Işığında Allah’ın İsim ve Sıfatları Esma-i Hüsna, s. 338; Bekir Topaloğlu, 

“Halîm”, DİA, İstanbul, 1997, 15. cilt, 334. 
297 Ali Osman Tatlısu, Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi, s. 44; Bekir Topaloğlu, “Hâlik”, DİA, İstanbul, 1997, 15. cilt, s. 303. 
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Bu maòlÿúÀt hem èÀcizdir hem nÀ-çÀr 

Senden başúa yoúdur aãlÀ keremkÀr 

ÒÀlıú sensiñ kerem eyle ey áaffÀr 

Cümle õí-rÿó diyor yÀ Rab amÀn hey (66/6) 

Tüm kâinattaki varlıkların Allah’ın birliğinin nişânesi olduğu, hiçbir şeye ihtiyaç 

duymayan ve her şeyi yaratan Allah’ın dilediğini yapmaya muktedir olduğu belirtilmektedir:   

èAcziyÀ seyret sırr-ı vaódeti 

Gör cümlesiñde dürlü vecdeti 

İylige maèùÿf Óaúú’ıñ nièmeti 

ÚÀdir Úayyÿm hem ÒÀlıú’dır MevlÀ (107/6) 

1.1.1.6.El-Kâdir 

Her istediğini yapmaya gücü yeten, muktedir anlamına gelen el-Kâdir,298 Dîvân’da 3 

yerde (30/5, 107/6, 294/16) kullanılmıştır. el-Kâdir isminin geçtiği bu dörtlüklerde Allah 

Teâla’nın her şeye gücünün yettiği vurgulanmıştır. Aczî, Beyşehir yolu üzerinde bulunan 

Selçuk Hânı’ndan ilhâmla yazdığı destanda; bu hânın dünyanın çeşitli günlerini gördüğünü, her 

şeyi yapmaya muktedir olan Allah’ın dilerse bu hânı bile konuşturabileceğini belirtmektedir: 

Söyleseñ de diñleseydim óÀliñi 

ÚÀdir MevlÀ’m açsa senin diliñi 

Nice insÀn baãdı geçdi yoluñu 

Hani baú o insÀnlarıñ nerede (30/5) 

                                                           
298 İsmail Karagöz, Ayet ve Hadislerin Işığında Allah’ın İsim ve Sıfatları Esma-i Hüsna, s. 156-157. Bekir 

Topaloğlu, “Kâdir”, DİA, İstanbul, 2001, 24. cilt, s. 124. 



 

119 

1.1.1.7.Er-Rezzâk 

Kâinâttaki tüm varlıkların hayatını idâme ettirebilmesi için onlara nimet veren anlamına 

gelen er-Rezzâk ismi,299 Dîvân’da tek bir yerde kullanılmıştır. Aczî, kendisi ile ilgili müfettişin 

olumsuz rapor vermesi üzerine emekliye ayrılmayı düşünmektedir. Bu duygularla kaleme aldığı 

şiirde Aczî, artık emekliye ayrılarak hür bir şekilde çalışmayı arzu ettiğini; lutuf ve ihsan sahibi 

Allah’ın da kendisinden nimetleri esirgemeyeceğini belirtmektedir:  

Çekil rÀóat uzletiñe oùur sen 

Ser-best óayÀt göñül yere yaùır sen 

ÒudÀ RezzÀú ekmek ãuya baùır sen 

Óür olaraú çalış úoluñ ùutarken (362/2) 

1.1.1.8.Er-Rahmân 

Yaratılanlara rahmeti ile muamele edip bağışlayan anlamına gelen er-Rahmân ismi,300 

Dîvân’da 5 yerde (43/1, 146/3, 177/14, 225/2, 276/1) kullanılmıştır. Aczî, Hatunsaray’ın 

kuzeyinde yer alan ve eskiden büyük bir saray olan Zoldura Harabesi’nden ilhamla kaleme 

aldığı şiirde insanlara yurt olarak verilen dünyayı Allah Teâlâ’nın yaratttığını ve Allah’ın 

insanlara hayat bahşederek ihsanda bulunduğunu; Rahman’ın kötülükleri sevmediğini 

belirtmektedir: 

DünyÀ evi ãunè-ı YezdÀn 

ÓayÀt bunda büyük iósÀn 

FenÀlıàı sevmez RaómÀn 

Fikriñ varsa diñle insÀn 

Bayúuş neden eyler fiàÀn 

Diyor her gün fÀní cihÀn (43/1) 

                                                           
299 Ali Osman Tatlısu, Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi, s. 51; İsmail Karagöz, Ayet ve Hadislerin Işığında Allah’ın İsim ve 

Sıfatları Esma-i Hüsna, s. 261-262. 
300 Ali Osman Tatlısu, Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi, s. 22; İsmail Karagöz, Ayet ve Hadislerin Işığında Allah’ın İsim ve 

Sıfatları Esma-i Hüsna, s. 326.  
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13’lü hece ölçüsü ile yazılan şiirde Aczî, bütün varlıkların Allah’ın lutfuna ihtiyaç 

duyduğunu; Allah’ın her şeyden haberdâr olduğunu; düşünenlerin bu durumdan ders aldığını 

belirtmektedir: 

Ùurur her mevcÿd luùf-ı RaómÀn öñünde 

äanma görünmez, her şey YezdÀn’ın öñünde 

Fikredenler èAczí bir iõèÀnıñ öñünde 

Şaşarsıñ bu ãaòne-i ÀèlÀyı göstersem (177/14) 

1.2.Ahiret ve İlgili Mefhumlar 

Ahiret ile dünya hayatından sonraki ebedî ve ölümsüz bir hayat ifade edilmektedir. 

Ahiret hayatı deneysel bilimlerle açıklanamadığı için bu konuda bilgi kaynağı vahiydir.301 

Dîvân’da ahiret kelimesi aynen tek bir yerde (11/2) kullanılmış, ahiret anlamına gelen ukbâ 

(454/4) ve dâr-ı uhrâ (177/12) kelimeleri de zikredilmiştir. Ayrıca Dîvân’da ahiret ile ilgili olan 

kıyâmet, haşr ve mahşer kelimelerine de yer verilmiştir. 

Aczî, dünya hayatının geçiciliğine değinmiş; bu hayatın varlığı kaçınılmaz olan ahiret 

hayatına bir hazırlık olduğunu belirtmiştir: 

ÚaøÀ úader her yanları ùoludur 

Şüphe yoú ki Àòiretiñ yoludur 

Yaradılmış cümle Óaúú’ın úuludur 

Neler gelmiş neler geçmiş heder hey (11/2) 

 

                                                           
301 Bekir Topaloğlu, “Âhiret”, DİA, İstanbul, 1998, 1. cilt, s. 543; Fikret Kahraman, “Âhiret”, Dinî Kavramlar 

Sözlüğü, Yayına Haz. İsmail Karagöz,  DİB Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2015, s. 13. Ayrıca Türk İslam 

Edebiyatında ahiret kavramının kullanımıyla ilgili bakınız: Saliha Görük Botsalı, Türk İslam Edebiyatında Dünya 

ve Ahiret, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, Konya, 2010. 
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Anlam ve lafız itibariyle güçlü olan şairlerin şiirlerinin tüm zamanlara hitap edeceği 

ifade edilmektedir. Bu minvâlde olan sözlerin, ahirette de manevi bir karşılığının olacağına 

inanılmaktadır: 

ŞÀèir vardır sözü gitmez ileri 

Çünkü taãvír maènÀ yoúdur hem geri 

KÀmil şièir şÀmil olur her devri 

èAczí ecir var òoş söze èuúbÀda (454/4) 

Bu âlemin geçici olduğunu belirten Aczî, doğum ölüm zincirinin sürekli devam eden bir 

süreç olduğunu belirterek dünya hayatının insan için bir ibret yeri olduğunu ve ibret almayanlar 

için ahiret hayatının çetin olacağını belirtmektedir: 

FÀnídir bu èÀlem baú her şeyi ãoluyor 

èİbret öñümüzde her gün neler oluyor 

Bir ucu boşalırken bir ucu ùoluyor 

äıçrar èaúlıñ o dÀr-ı uòrÀyı göstersem (177/12) 

1.2.1. Kıyâmet 

Kur’ân-ı Kerîm’de “gözlerin kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya 

getirildiği zaman...”302 olarak belirtilen kıyâmet; eğlence ve oyundan ibaret olan dünya 

hayatındaki bütün canlıların hayatının sona erip, varlıkların Allah tarafından diriltilmesi ve 

dünyada yapılan her şeyin değerlendirilmesi sürecini ifade etmektedir.303 

Kıyâmet kelimesi lafız itibariyle 2 yerde (162/12, 212/3) kullanılmış; kıyâmet anlamına 

gelen “yevm-i cezâ” kelimesi ise 1 yerde (499/5) zikredilmiştir. Kıyâmet, Dîvân’da “ulu bir 

gün, ân” (117/13, 329/2) şeklinde de ifade edilmiştir.  

                                                           
302 Kıyâmet Suresi 75/6. 
303 Fikret Kahraman, “Kıyâmet”, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 377; Ankebût Suresi 29/64.  
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Ülkenin içinde bulunduğu savaş şartlarında, I. Dünya Savaşı’nda, hâlâ makam için 

birbiri ile çekişen insanlar bulunduğunu gören Aczî, bu duruma üzülmekte; bu kişilerin zelîl bir 

durumda olduğunu ifade etmektedir. Bu şartlarda ülke âciz bir durumda olsa da güç ve 

yiğitlikleri ile nâm salan bu milletin, kıyâmet kopsa bile ilgili devletlerden intikam alacağını 

belirtmektedir:  

Olduysa meõellet elbetde bizimdir şehÀmet 

İntiúÀm... intiúÀm gerek úopsa da úıyÀmet (162/12) 

Aczî, devletin içinde bulunduğu savaş hâlini ve etkilerini kıyâmete benzetmiştir:    

Yuvalar göçdü bütün göçler úırıldı 

Şübhesiz bu elem, emr-i Óaú’la verildi 

ÚıyÀmet úopdu yer yer zencír gerildi 

Áh ey èAczí nedir böyle bu hicrÀn (212/3) 

Aczî, insan ahlakının değişmesine çok üzülmektedir. Vefa duygusunun yok olduğunu, 

insanların söz ve davranışlarının farklı olduğunu belirtmektedir. Tüm bu yaşananların da âdeta 

kıyâmetin habercisi olduğunu belirtmektedir:  

Her cepheye baúar èAczí içden aàlar 

Bu işlerden görseñ titrer yüce ùaàlar 

AmÀn yÀ Rab n’oldu böyle àaríb çaàlar 

Yaúlaşdı mı buna yevm-i cezÀ lÀzım (499/5) 

Kıyâmet kelimesi, savaş hâlini betimlemenin dışında dinî literatürdeki anlamına uygun 

bir şekilde de ele alınmıştır. Aczî, “ulu bir gün” olarak ifade ettiği kıyâmetin ne zaman meydana 

geleceğinin bilinmediğini ve ansız geleceğini; herkesin dünyada yaptığı şeylerden sorumlu 

tutulacağını ve insanların bir araya geldiği o büyük ve etkileyici sahne karşısında herkesin tek 

kelime bile edemeyeceğini belirtmektedir: 
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Bir ulu gün var elbetki şaşmaz olacaú  

Öyle bir gün ki günü var ansız gelecek 

Herkes etdigini hep orada bulacaú 

Diliñ ùutulur o óaşr-ı kübrÀyı göstersem (177/13) 

Aczî, dünya hayatının geçici olduğunu; kıyâmetin kopması ile birlikte başlayacak olan 

ahiret hayatının ise bâkî olduğunu belirtmektedir:  

Gerçi fÀnídir bir Àn bekler 

Bir gün vardır ki olur bÀúí 

Bir sÀèat gibi zamÀn bekler 

Gelince o Àn göçer ùÀúı (329/2) 

1.2.2. Haşr-Mahşer 

Kıyâmet koptuğu zaman dünya hayatında yapılan şeylerin hesabının sorulmak üzere 

kâinattaki bütün varlıkların bir araya sevk edilip toplanmasına haşr; bu toplanılan yere ise 

mahşer denilmektedir.304  

Haşr, kelimesi Dîvân’da 2 yerde (171/11, 177/13) kullanılmıştır. Aczî, hayatındaki 

pişmanlıkları, hataları göz önünde bulundurduğunda Allah’ın huzuruna bu şekilde giderse 

hâlinin perişan olacağını ve herkesin yaptığının karşılığının görüleceği o günde bu manzaranın 

insanı hayrete düşüreceğini belirtmektedir: 

èArãa-i óaşre bu óÀlimle inersem ben 

Titrer cennetde ùÿbÀ àılmÀn aàlar baña (171/11) 

 

 

 

 

                                                           
304 Süleyman Toprak, “Haşir”, DİA, İstanbul, 1997, 16. cilt, s. 416; Fikret Kahraman, “Haşr”, Dinî Kavramlar 

Sözlüğü, s. 236. 
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Bir ulu gün var elbetki şaşmaz olacaú  

Öyle bir gün ki günü var ansız gelecek 

Herkes etdigini hep orada bulacaú 

Diliñ ùutulur o óaşr-ı kübrÀyı göstersem (177/13) 

Mahşer kelimesi Dîvân’da 7 yerde (35/2, 162/8, 176/14, 176/16, 268/6, 271/3, 356/6) 

ve genel olarak benzetme aracı olarak kullanılmıştır. Aczî, II. Abdülhamit Dönemi’ndeki 

baskıyı (35/2); devletin içinde bulunduğu kargaşa hâlini (162/8, 268/6) ve insanların içine 

düştüğü yoksulluğu, fakirliği (271/3) mahşere benzetmiştir. Aczî, yönetimde baskının ve 

adaletsizliğin hüküm sürdüğünü belirttiği II. Abdülhamit Dönemi’nde birçok zulüm gördüğünü 

ve yöneticiler tarafından âdeta mahşer yerinde olduğu gibi sorguya çekildiğini ifade etmektedir:   

Demir úapısından geçdik istibdÀdıñ 

Nelerin gördük o ôulüm ü bí-dÀdıñ 

Yatdıú boàulduàu yerlerde feryÀdıñ 

Çekildik maóşerin çoú óesÀbına biz (35/2) 

Dünya hayatında insanın gaflet ile ömrünü bitirdiğini ve ahiret hayatına adım attığını 

belirten Aczî, esas önemli olanın ahiret hayatı olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiği 

vurgulamaktadır: 

Óırã óasedle èazíz cÀnıñ boàuşur 

Vara vara cismiñ beliñ egişir 

Bir gün olur elbet dünyÀñ degişir 

O maóşerde işiñ şaşmasın yoúsa (176/14) 

Aczî, birtakım insanların helal haram gözetmeden hayatını sürdürdüğünü; konuştuğuna 

dikkat etmeden sözler sarf ettiğini; kâinattaki olaylara kalp gözü ile bakmayıp sıradan olaylar 

gibi gördüğünü ve bu minval üzere hayatına devam eden insanın mahşer günü çok sıkıntı 

yaşayacağını belirtmektedir: 
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ÓarÀm óelÀl bilmez bunda yersiñ sen 

Diliñ uzun her sözler dersiñ sen 

Gözüñ baúar úalb gözüñ de körsüñ sen 

Maóşerde ayaàıñ sürçmesin yoúsa (176/16) 

1.2.3. Cennet ve İlgili Mefhumlar 

Cennet, Allah’a iman eden ve İslam’ın vaz’ ettiği şeylere uygun bir şekilde hayatını 

idâme ettirenlere mükâfat olarak verileceğine inanılan yerdir.305 Kur’ân-ı Kerîm’de cennet 

“içinden ırmaklar akan, ebedî olarak kalınacak”306 bir yer olarak belirtilmektedir. 

Tûbâ; cennette bulunduğu rivayet edilen, cennettekilerin huzur ve mutluluğunun 

istiâresi olarak ifade edilen kelimedir.307  

Gılmân; cennettekilerin hizmetleri ile meşgul olan ve her zaman aynı yaşta kaldığı 

rivayet edilen kişilerdir.308 

Hûr kelimesi, haver kökünden türetilen havrânın çoğuludur, beyazlaşmak ve beyaz olma 

anlamlarına gelmektedir. Haver kökü ve bundan türetilen kelimeler genellikle göz güzelliğini, 

etkileyiciliğini betimlemek için kullanılmıştır. Arapçada bulunmayan ve Türkçede kullanılan 

hûri ise cennette bulunan kadınların hüsnünü ve etkileyiciliğini belirtmek amacıyla kullanılan 

bir kelimedir.309 

 

 

                                                           
305 Fikret Kahraman, “Cennet”, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 96.  
306 Nisâ Suresi 4/56; Mâide Suresi 5/85; Tevbe Suresi 9/72. Cennet ve cehennem kelimelerinin kökeni ve Türk 

şiirinde kullanımları ile ayrıntılı bilgi için bakınız: Sıtkı Nazik, Klasik Türk Şiirinde Cennet ve Cehennem, Doktora 

Tezi, Fırat Üniversitesi SBE, Elazığ, 2015. 
307 Ali Erbaş, “Tûbâ”, DİA, İstanbul, 2012, 41. cilt, s. 316-317. 
308 Yusuf Şevki Yavuz, “Gılman”, DİA, İstanbul, 1996, 14. cilt, s. 50. 
309 Bekir Topaloğlu, “Hûri”, DİA, İstanbul, 1998, 18. cilt, s. 387. 
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Cennet kelimesi, Dîvân’da 7 manzumede kullanılmıştır.  Söz konusu kelime 4 yerde 

(171/11, 184/4, 196/2, 425/3) dinî literatürdeki anlamına uygun olarak; 3 yerde ise (115/2, 

326/5, 344/9) birtakım olayları betimlemek için kullanmıştır. Şiirlerde bu kelime, cennetin dinî 

duyguları istismar edip şahsi çıkarları için kullanan hocaların tekelinde olmadığı (184/4, 196/2, 

425/3); Yellibel Yaylası’nın baharının ve yeşil hâlinin tıpkı cennet gibi olduğu (115/2); ilkbahar 

mevsimi ile tabiatın o canlı hâlinin cennet gibi olduğu (326/5); Ilgın Kazası’nın bakımsızlıktan 

dolayı kötü bir durumda olduğu ve bakılırsa cennet gibi olacağı (344/9) şeklinde ele alınmıştır.  

Aczî, mahşerde dünyada yapmış olduğu hatalardan ötürü cennette bulunduğuna inanılan 

tûbâ ağacının ve cennetteki hizmetlilerin kendisinin bu durumuna üzüleceğini belirtmiştir: 

èArãa-i óaşre bu óÀlimle inersem ben 

Titrer cennetde ùÿbÀ àılmÀn aàlar baña (171/11) 

Aczî, çekici olan sevgilinin denginin bulunmadığını ve cennette kavuşulacağına 

inanılan, güzelliği ile nâm salan huri topluluğuna bile gördüğü bu güzeli değişmeyeceğini ifade 

etmektedir:  

Sen bir Àfetsiñ eşiñi her ana ùoàurmaz 

Gerçi insÀnsıñ zümre-i óavrÀya degişmem (222/4)    

1.2.4. Cehennem ve İlgili Mefhumlar 

Cehennem, Allah’a inanmayanların; ahiret hayatını inkâr edenlerin kalacağına ve 

dünyada yaptıklarından dolayı ceza verileceğine inanılan bir yerdir.310 

Dîvân’da cehennem kelimesi, bir yerde aynen (301/21) kullanılmış; diğerlerinde ise 

“âteş ve kapı” (176/17, 292/15) kelimeleri ile ifade edilmiştir. Aczî, nefsin istek ve arzularını 

                                                           
310 Kehf Suresi 18/102; Rûm Suresi 30/16; Zümer Suresi 31/71. 
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cehennem macununa benzetmiş; insanların isteklerinin bitmez tükenmez bir boyutta olduğunu 

ve bu arzuların onları cehenneme sürüklediğini belirtmiştir: 

Emel bir maècÿn-ı cehennemdir ãaúın yutma 

DeryÀsı anıñ dipsiz bir deryÀ-yı àafletdir (301/21) 

İnsanoğlunun ömrünü boş yere harcamayıp bu sermayeyi tüketmemesi ve ölüm vâki‘ 

olana kadar imanını muhafaza etmesi gerektiği belirtilmiştir. Eğer nefsin arzularına boyun 

eğilirse söz konusu kişilerin âteşlerde (cehennemde) yanacağı ifade edilmiştir:  

Bu dünyÀdır göñül fırãat úaçırma 

áaflet ile èömrüñ yazıú geçirme 

äoñ demiñde ímÀnıñı uçurma 

Óaú Àteşe verip yaúmasın yoúsa (176/17) 

1.2.5. Sırat 

Sırat, gerçek niteliğine ve aslına tam olarak vâkıf olunamayan; Allah’a inananların 

üzerinden geçerek cennete ulaşacağına ve cehennemin üzerine kurulacağına inanılan yol veya 

köprüdür.311 Söz konusu kelime, Dîvân’da terk bir yerde ve “köprü” olarak kullanılmıştır.  

Aczî, cehennemin üzerine kurulacağına inanılan sırat köprüsünden bir gün geçileceğini 

ve dünya hayatında yapılan kötü fiillerin karşılığı olarak birtakım insanların cehenneme 

gideceğini vurgulamaktadır:  

Bir köprüdür ondan bir gün geçilir 

Azàınlara bir úapı var açılır 

CefÀ bezi cefÀkÀra biçilir 

Dehriñ cefÀ úaftÀnını ãor benden (292/15) 

                                                           
311 Fikret Kahraman, “Sırat Köprüsü”, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 592. 
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1.3.Melekler   

Melekler, nurânî olan; cinsiyeti bulunmayan; Allah’ın emrettiği her şeyi yerine getiren; 

insanların gözle göremediği varlıklardır. İslam Dini, meleklere iman edilmesini 

emretmektedir.312   

 Dîvân’da melek kelimesi, sevgilinin güzelliğini vasfetmek amacıyla 4 (237/1, 335/1, 

347/2, 351/2); Barla’nın güzelliğini betimlemek için 1 (198/3); menekşeyi vasfetmek amacıyla 

1 (347/2) ve dinî mefhum olarak da 4 (176/10, 268/10, 355/4, 506/3) yerde kullanılmıştır. Buna 

ek olarak Farsça melek anlamına gelen “sürûş” kelimesi de 1 yerde (269/4) zikredilmiştir. 

Aczî, sevgiliyi meleğe benzetmekte ve onun güzelliğinin kendisini çok etkilediğini 

belirtmektedir: 

Sensiñ ey melek beni yeksÀn eyleyen 

Óüsn-i melíóiñdir beni óayrÀn eyleyen (237/1) 

Aczî, dağdan söküp saksıya diktiği bir menekşenin hemen solmasına binâen yazdığı 

koşmada; menekşelerin nazlı bir yapısının olduğunu, seher vakti açtığını ve güzelliği itibariyle 

tıpkı melek gibi etkileyici olduğunu belirtmiştir: 

Áh menekşe nÀzlı güzel çiçeksiñ 

Seóer vaúti çıúan güzel bir meleksiñ 

èÁşıúlara èaşúı ãunan dileksiñ 

Süzüp sizi buralara gelmişim (347/2) 

 

                                                           
312 M. Sait Özervarlı, “Melek (İslam İnancında Melek)”, DİA, Ankara, 2004, 29. cilt, s. 40; Fikret Kahraman, 

“Melek”, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 421-422. 
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Ülkenin içinde bulunduğu savaş ve yoksulluk insanları etkilemektedir. Bu durumdan 

melekler bile rahatsız olmakta ve insanları “Allahu Ekber” nidası ile uyanmaya çağırmaktadır: 

Aàlıyor arø u semÀ iş bu melÀle 

Melekler diyor Allahu ekber uyanıñ (268/10) 

Kâinatta bulunan her şeyin Allah’ı zikrettiği, her şeyin Allah’ın izni ile gerçekleştiği, 

hakiki aşk olan Allah aşkı ile beşerî aşkın son bulduğu belirtilmektedir: 

Hÿ ismiyle yer gök döner 

Gökden melek Hÿ der iner 

Hÿ èaşúıyla sevdÀ söner 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ (355/4) 

Aczî, Rumların saldırısı sonucunda şehit edilen Türklerin bulunduğunu belirtmekte; 

bundan dolayı matem havasının estiğini ve meleklerin Allah’tan gelecek emri beklediğini ifade 

etmektedir: 

Baú ey èAczí ufuúlarda mÀtem eser 

Her bir burcda nice melek emir bekler 

DeryÀlarda rÀóat degil hep semekler  

Bu fesÀdla gidiş elbet refÀh degil (506/3) 

Mevlânâ Dergâhı’nı tekrar ziyaret eden Aczî, dergâhın hoş bir ikliminin bulunduğunu; 

dergâhtaki dervişlerin melek tabiatlı olduğunu belirtmektedir: 

Şemm-i rıêvÀndır çevre yanında tüten bÿy òoş 

RÿóÀniyetle Àb-ı zülÀli cÿş u òurÿş 

DervíşÀnında rÿ-nümÀdır hep ãít-ı sürÿş 

Bir èAczí ki şükür yine bu ÀsitÀna erişdim (269/4) 
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1.3.1. Azrâil 

Kur’ân-ı Kerîm’de ölüm meleği olarak adlandırılan Azrâil, insanların canını almakla 

sorumlu olan melektir.313Aczî, Dîvân’ında yalnızca lafzen Azrâil’e yer vermiştir. İnsanların 

dünyada yaptıkları fiiller kaydedilmektedir. Azrâil’in insanın canını alması ile o insan için 

dünya hayatının sona ereceği,  dünyada yapılanların karşılığının hızlı bir şekilde görüleceği, 

insanın bu hâl karşısında çaresiz olduğu belirtilmektedir: 

Dil söylemez gözüñ ùutuú gerilir 

Gelir defter çabuú óükmün verilir 

El ayaúdan gider dermÀn serilir 

èAzrÀ´íl gögsüñe çökmesin yoúsa (176/8) 

1.3.2. Münker-Nekir 

Kur’ân-ı Kerîm’de adı zikredilmeyen Münker ve Nekir, insanların ölümünden sonra 

kabirde onu sorgulayacağı belirtilen meleklerdir.314 Dîvân’da söz konusu melekler lafzen 

zikredilmeyip manen ele alınmıştır. İnsanın ölümü ile birlikte defnedildiği, defnedildikten sonra 

iki meleğin (münker-nekir) insanların dünyada yaptığı amellerini sorduğu dile getirilmektedir. 

İnsanın eğer dünya hayatında iyi fiilleri yoksa bu sorular karşısında zorlanacağı 

belirtilmektedir:   

Derin topraú altına sen girince 

Baş ucuña iki melek ùurunca 

èAmelinden ince ince sorunca 

Boàazıña diliñ geçmesin yoúsa (176/10) 

                                                           
313 Ahmet Saim Kılavuz, “Azrâil”, DİA, İstanbul, 1991, 4. cilt, s. 351; Fikret Kahraman, “Azrâil”, Dinî Kavramlar 

Sözlüğü, s. 50. 
314 Süleyman Toprak, “Münker-Nekir”, DİA, İstanbul, 2006, 32. cilt, s. 14; İsmail Karagöz, “Münker-Nekir”, Dinî 

Kavramlar Sözlüğü, s. 496. 
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1.4.Peygamberler 

Dîvân’da peygamberlerden Hz. İsâ, Hz. İlyas, Hz. Nuh, Hz. Süleyman ve Hz. Yusuf’a 

yer verilmiştir.  

1.4.1. Hz. Îsâ 

Hz. Îsâ, İsrâiloğullarına gönderilen son peygamber olup kutsal kitap olarak kendisine 

İncîl indirilen kişidir. Hz. Îsâ’ya ölüleri diriltme, cansız varlıklara ruh üfleyip can verme ve 

körlerin görmesini sağlama gibi Allah tarafından birtakım mucizeler verilmiştir. Hz. Îsâ, 

Yahudiler tarafından çarmıha gerilmek istenmiştir. Fakat İslam inancına göre Allah tarafından 

çarmıha germek isteyenlerden biri Hz. Îsâ suretine büründürülmüş ve Hz. Îsâ, Allah tarafından 

göğe yükseltilmiştir. Hz. Îsâ; Mesih, İbn-i Meryem, Ruhu’llâh gibi isimlerle de anılmıştır.315 

Edebiyatımızda Hz. Îsâ; Hz. Meryem’den babasız olarak doğması, Allah’ın izni ile Cebrâil 

tarafından ruh üflenmesi, göğe yükseltilmesi, ölüleri diriltmesi, küçükken konuşması vb. gibi 

birçok konu kapsamında ele alınmıştır.316   

İlgili kelime, Dîvân’da Hz. Îsâ (35/2) ve Mesih (124/7) olmak üzere 2 yerde 

kullanılmıştır. Aczî; Hz. Îsâ ve Mesih’i yaşadığı, şahit olduğu olaylara benzetme amacıyla ele 

almıştır.  

Aczî, II. Abdülhamit Dönemi’ndeki sorguya çekilme ve sürgün edilmesini 

Hristiyanların inancına göre Hz. Îsâ’nın çarmıha gerilme anlatısına telmihen ele almıştır: 

Gerildik çÀr-míòa şol èİsÀlar gibi 

Gördük eceli o dem efèÀlar gibi 

Deñildi bu daèvÀ o daèvÀlar gibi 

Bulunduú serÀyıñ isticvÀbında biz (35/3) 

                                                           
315 Ömer Faruk Harman, “Îsâ”, DİA, İstanbul, 2000, 22. cilt, s. 465, 469-471. 
316 Mustafa İsmet Uzun, “Îsâ (Türk Edebiyatı)”, DİA, İstanbul, 2000, 22. cilt, s. 474.  
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Aczî, fırkacılık üzerine nazım nazım şekli ile yazdığı şiirde, mebusların kavga 

etmelerini eleştirmiş ve bu olayı kuzgun üzerinden betimlemiştir. Kavgaların eski zamanlardan 

kalan bir âdet olduğunu belirten Aczî,  hocaların yaptıkları bu davranışların karışıklıkların 

bulunduğu Hz. Îsâ’nın diyârından mı geldiğini sorgulamaktadır:   

Kim veriyor aàzıña bu ciddi hezeli 

Yoúsa sen semt-i MesíóÀ’dan mı gelirsiñ (124/7) 

1.4.2. Hz. İlyas 

Hz. İlyas, Kral Ahab ve Kraliçe İzebel’in hüküm sürdüğü zaman diliminde yaşayan;  

putperestlikle mücadele için gönderilen ve insanları Allah’a inanmaya çağıran peygamberdir. 

Allah Teâlâ, puta tapan bu kavimden lutuf ve nimetini kaldırmıştır. Bunun üzerine kavmi, Hz. 

İlyas’a, Allah’ın onlara tekrar ihsanda bulunması için dua etmesini istemiştir. Hz. İlyas’ın 

duasıyla yeniden nimet verilen bu topluluk isyan etmeye devam etmiştir.317  

Dîvân’da Hz. İlyas’a tek bir şiirde yer verilmiştir. Aczî, Hızır İlyas gibi insanları 

uyaranlar bulunsa da bunların toplum nazarında yarı insan şeklinde efsanevi bir yaratığa 

benzetildiklerini ve sözlerine değer verilmediğini belirtmektedir:   

Óıøır İlyÀs da olsañ eger 

İnsÀn degil nesnÀs ãayarlar (456/4) 

1.4.3. Hz. Nuh 

Hz. Nuh, doğru yoldan sapan insanları Allah’a itaat etmeye çağıran; çok uzun bir ömür 

süren; kendisine çok az kişinin tâbi olduğu belirtilen bir peygamberdir. Oğlunun bile Hz. Nuh’a 

iman etmediği ve tufân ile birlikte helak edilenlerden olduğu belirtilmektedir.318  

                                                           
317 Ömer Faruk Harman, “İlyâs”, DİA, İstanbul, 2000, 22. cilt, s. 162. 
318 İhsan Süreyya Sırma, Peygamberler Tarihi, Beyan Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2015, s. 32-34, 38. 
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Başka bir yere tayin edildiği haberi kendisine ulaşan Aczî, bu duruma 

hüzünlenmektedir. Kendisinin içinde bulunduğu bu durumuna Hz. Nuh’un bile üzüleceğini,  

gözyaşının bir damlasının bile tufan mesâbesinde olduğunu belirtmektedir: 

Görse eger Nÿó feryÀdımı eyler fiàÀn 

Eşki çeşmime nisbet curèa olur tÿfÀn (197/1) 

1.4.4. Hz. Süleyman 

Hz. Süleyman, hem hükümdar hem peygamber olan; kendisine rüzgârları yönetme, 

kuşlarla iletişim kurma mucizeleri verilen; emrinde cinlerden ve insanlardan ordular bulunan 

kişidir.319 Hz. Süleyman edebiyatta gücün sembolü, karınca ile olan hikâyesi, kuşlarla olan 

iletişimi ve Belkıs ile hikâyesi vb. çerçevesinde ele alınmaktadır.320 

Hz. Süleyman, Dîvân’da 3 yerde (82/1, 171/6, 281/2) geçmektedir. Aczî, karıncanın 

yuvasında Hz. Süleyman gibi bir hükümdar olduğunu; dünyada olan şeylerde bir hikmet 

bulunduğunu ve insanlar arasında bunların efsane gibi anlatılageldiğini belirtmektedir:   

ÓÀle baúma herkes sulùÀn òÀnesinde 

Úarınca bir SüleymÀn’dır lÀnesinde 

Döner bir çarò kimse bilmez sırrını 

Çoú söz vardır söylenir efsÀnesinde (82/1) 

Aczî, gayr-ı meşru doğan çocukların öldürülüp çöpe atılmasına çok üzülmektedir. Bu 

durum karşısında kalbi âdeta paramparça olan Aczî, Hz. Süleyman’ın kendisinin bu durumunu 

bilmesi hâlinde çok üzüleceğini ve ağlayacağını belirtmektedir: 

äızılıyor úalbim acı seyrÀn önünde 

İç yüzüm bilse hem SüleymÀn aàlar baña (171/6) 

                                                           
319 Ömer Faruk Harman, “Süleyman”, DİA, İstanbul, 2010, 38. cilt, s. 59-60. 
320 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 412. 
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İnsanların küçük görülmemesi gerektiği ve küçük görülüp aşağılanan insanların belki 

Hz. Süleyman gibi hükümdar bile olabileceği ve insanın davranışlarını bu çerçevede 

düzenlemesi gerektiği ifade edilmektedir: 

äormadan bir şey´iñ aãlın deme fenÀ 

Ùatmadıúça her yemege eliñ úoyma 

Herkesiñ bir miúdÀrı var òor ãanma 

Òorladıàıñ belki SüleymÀn olur (281/2) 

1.4.5. Hz. Yûsuf 

Hz. Yûsuf, Hz. Yakub’un oğlu olan; kardeşlerinin kendisini kıskandığı için kuyuya 

atılan; köle olarak satılan; İsrâiloğullarına peygamber olarak gönderilen; güzelliği ile marûf 

olup Mısır’da Firavun’dan sonra en yetkili olan kişidir. Hz. Yûsuf’un hayatındaki olaylar 

Kur’ân-ı Kerîm’de “ahsenü’l-kasas” olarak nitelendirilmektedir.321 Şairler, Hz. Yûsuf’un 

Züleyhâ ile olan ilişkisini Yûsuf u Züleyhâ, Kıssa-i Yûsuf gibi adlarla edebî bir tür olarak ele 

almış ve bu çerçevede birçok eser ortaya koymuştur.322  

Dîvân’da tek bir yerde Hz. Yûsuf’a yer verilmiştir. Aczî, sevgilinin güzelliğini o kadar 

abartmaktadır ki onun Züleyhâ’dan (Züleyhâ genellikle Hz. Yûsuf’a aşkı yönünden ele 

alınmaktadır.) bile güzel olduğunu ve Hz. Yûsuf’un da ona hayran olacağını belirtmektedir: 

Yÿsuf-ı KenèÀn imrenirdi görseydi seni  

Yücedir óüsnüñ vech-i ZüleyóÀ’ya degişmem (222/5) 

1.5.Ayet ve Hadis İktibasları 

Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şerîfler, Türk edebiyatına kaynaklık teşkil eden önemli 

unsurlardandır. Şairler, şiirlerini anlam itibariyle daha güçlü kılmak için eserlerinde bu iki 

                                                           
321 Ömer Faruk Harman, “Yûsuf”, DİA, İstanbul, 2013, 44. cilt, s. 1-4. 
322 Hanife Koncu, “Yûsuf u Züleyhâ”, DİA, İstanbul, 2013, 44. cilt, s. 38. 
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kaynaktan faydalanmışlardır.323 Şiirlerde ayet ve hadisler lafız itibariyle bazen kısmen ya da 

tamamen alınmış; bazen ise ilgili ayet ya da hadisin anlamına yer verilmiştir.324 Ayrıca bu 

kaynaklar müstakil eserlerin oluşmasına da aracılık etmiştir.  

Aczî, daha çok gezip gördüğü yerlerdeki olaylar üzerine şiirler kaleme aldığından 

Dîvân’ında çok fazla ayet ve hadis iktibaslarına yer vermemiştir. Bundan dolayı Dîvân’da 

kullanılan ayet ve hadis iktibasları sınırlıdır. Dîvân’da “kün, leúad kerramnÀ, aókemü’l-óÀkim” 

ayetlerine ve “küntü kenzen” rivayetine yer verilmiştir. 

1- Kün325 

Ol anlamına gelen “kün” kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın dilediği bir şeyi yapma 

emri olarak geçmektedir. Allah Teâlâ bir şeyi istediğinde ona ol (kün) der ve o şey olur. Aczî, 

Allah’tan başka insanlara lutuf ve ihsanda bulunacak kimsenin olmadığını; Allah’ın “kün” emri 

ile her şeyi yaratabileceğini vurgulamaktadır:  

Senden başúa yoúdur bizi úayıran 

Luùfuñdur bütün bu eşyÀyı ùoyuran 

Çünki sensiñ kün emrini buyuran 

İrÀdeñle yere óayÀt iner yÀ Rab (311/8) 

 

 

                                                           
323 Ayet ve hadislerin Türk İslâm Edebiyatı’na kaynaklık teşkil etmesi ile ilgili bakınız:  Zülfikar Güngör, “ Türk-

İslâm Edebiyatının Kaynağı Olarak Kur’ân-ı Kerim”, İslamî İlimler Dergisi I. Kurân Sempozyumu, İslamî İlimler 

Dergisi Yayınları, 2007, s. 178-188; Zülfikar Güngör, “ Türk-İslam Edebiyatının Kaynağı Olarak Hadisler”,Hz. 

Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, İslami İlimler Dergisi Yayınları, Çorum, 2007, 201-211. 
324 Divan şiirinde ayet ve hadis iktibasları ile ilgili bakınız: Reyhan Keleş, Divan Şiirinde Âyet ve Hadis İktibasları, 

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2016. 
325 “... Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir.” Bakara Suresi 2/117; “Bir şeyi dilediği zaman 

onun emri o şeye ancak "Ol!" demektir.” Yasin Suresi 36/82. 
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Dîvân’da kün emrini verenin Allah Teâlâ olduğu, Allah’ın kün emri ile istediği her şeyin 

yerine geldiği belirtilmektedir: 

Kün emriniñ Hÿ’dur başı 

Hÿ ùurdurur ùaàı ùaşı 

Hÿ’dan gelir gözler yaşı 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ (355/9) 

2- Leúad kerramnÀ326 

Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen “leúad kerramnÀ” ifadesi ile insanoğlunun şerefli bir 

şekilde yaratıldığı belirtilmektedir. Aczî bu iktibasa yer verdiği koşmanın son hanesinde, Allah 

tarafından şerefli bir şekilde yaratılan insanoğlunun bundan ders alması gerektiğini ve insan 

için kaçınılmaz son olan ölüm gelinceye kadar hayatını Allah’ın emir ve yasakları çerçevesinde 

düzenlemesi gerektiğini ifade etmiştir: 

Leúad kerramnÀ buyurmuş YezdÀn 

Aãlıñ ne, düşün ey àÀfil insÀn 

İster èAczí ol isterseñ ãulùÀn 

äoñ demiñ óüsrÀn bil bí-iştibÀh (188/6) 

3- Aókemü’l-óÀkim327 

Kur’ân-ı Kerîm’de “aókemü’l-óÀkimín” şeklinde zikredilen ifade; Allah’ın dünyada ve 

ahirette, en âdil bir şekilde hüküm vereceğini belirtmek için kullanılmaktadır. Aczî, bu ifadeyi 

“aókemü’l-óÀkim” şeklinde iktibas etmiştir.  Allah’ın varlığının, güç ve tecellîlerinin bütün 

                                                           
326 “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz 

şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” İsra Suresi 17/70.  
327 “Nûh Rabbine seslenip şöyle dedi: "Rabbim! Şüphesiz oğlum da âilemdendir. Senin va'din elbette gerçektir. 

Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin."” Hûd Suresi 11/45; “Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni 

değil midir?” Tîn Suresi 95/8. 
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eşyada aşikâr bir şekilde görüldüğü; Allah’ın hükmedenlerin en iyi hükmedeni olduğu 

belirtilmekte olup bu bilgiye vâkıf olmayanların ancak inanmayanlar olduğu ifade edilmektedir: 

Her õerrelerde úudretiñ èayÀn 

Rÿó-ı úudsüñle yaşar bu ekvÀn 

Aókemü’l-óÀkim sensiñ ey YezdÀn 

Bilmeyenler hep kÀfirdir her-cÀ (107/5) 

4- Küntü kenzen328 

“Küntü kenzen”, Allah’ın gizli bir hazine olduğunu belirten bir ifade olup Allah Teâlâ, 

gizli olan varlığını âşikâr etmek için de mahlûkâtı yaratmıştır. Aczî, kâinâtın yaratılma sebebini 

açıklarken bu rivayeti kullanmış ve kâinâtın mükemmel bir şekilde yaratıldığını belirtmiştir: 

Küntü kenzen sırrı ile olmuş peydÀ 

NoúãÀnsızdır her şey´i tamÀm hüveydÀ 

Aãlı bir èaşú añlayanlar olmuş şeydÀ 

äanma boş, óükmü büyük àÀyesinde (82/3) 

1.6.Kutsal Kitaplar 

 Aczî, Dîvân’ında kutsal kitaplardan yalnızca Kur’ân-ı Kerîm’in adına yer vermiş ve 

Kur’ân’ı manzumelerde “Kitâp” şeklinde de belirtmiştir. Ayrıca İncil, Tevrat, Zebur ve 

Kur’ân’ı “dört kitâp” şeklinde ifade etmiştir.  

Aczî, hile ve Allah’a karşı isyanın artmasıyla birlikte düzenin, huzurun bozulacağını ve 

bu durumu Kur’ân’ın açıkça belirttiğini ifade etmektedir: 

                                                           
328 “ Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeye muhabbet ettim, bilineyim diye mahlûkatı yarattım.” İsmail b. 

Muhammed Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ ve Mûzilü’l-İlbâs amme’ş-tehera mine’l-Ehâdîsi alâ Elsineti’n-nâs, 

Mektebetü’l-Kudsî, Beyrut, 2. cilt, 1351, s. 132. “Küntü kenzen” rivayetinin sıhhati ile ilgili araştırma yapan 

Ahmet Yıldırım, söz konusu rivayetin keşif ehline göre sahih hadis olarak değerlendirildiğini; ancak keşif ile 

yapılan rivayetlerin hadis olamayacağını ve söz konusu rivayetin de hadis olmadığını belirtmektedir. Ahmet 

Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, TDV Vakfı Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 

2013, s. 109-110. 
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Artar ise óíle iãyÀn 

Naãıl rÀóat eder insÀn 

Titrer zemín eyler fiàÀn 

Söyler açıú bir bir Úur´Àn 

Bayúuş neden eyler fiàÀn 

Diyor her gün fÀní cihÀn (43/4) 

Aczî, insanların hırs ve haset uğruna birbirlerinin hakkına tecavüz ettiğini ve bunun 

İslam inancıyla örtüşmeyip onun temel kaynağını teşkil eden Kur’ân-ı Kerîm’e de aykırı 

olduğunu dile getirmektedir: 

Nedir yÀ Rab insÀn böyle azar mı 

Bir óırã için hem cinsini ezer mi 

Ne gidiş bu, bunu KitÀb yazar mı 

Ùalàalandı fitne yine amÀn hey (102/2) 

Aczî, ibadetleri yerine getiren; fakat İslam inancına dair muamelât kısmını görmezden 

gelip dünya hayatını günahlarla geçirenlerin bu durumunun, Kur’ân’ın ilkelerine aykırı 

olduğunu belirtmektedir: 

NamÀz úılar ãaà miórÀbda 

Faúaù göñlü bir gird-Àbda 

Yeri yoúdur híç KitÀb’da 

GünÀh yükün çuvallamış (420/2) 
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Kâinâtta var olan bütün canlıların Allah’ı zikrettiğini belirten Aczî, bu durumun dört 

kutsal kitapta sabit olduğunu belirtmektedir: 

 Úurtlar úuşlar emir altı gezerler 

Añlayanlar bunu bir bir sezerler 

Müttefiúdir dört kitÀbda yazarlar  

Cümle eşyÀ tesbíó eder RaómÀn’a (225/2) 

1.7.Diğer Dinî Mefhumlar 

1.7.1. Kader-Kaza 

Kader, Allah’ın kâinatta meydana gelecek olan her şeyin niteliklerini, yerini ve 

zamanını bilmesi;329 kaza ise takdir edilen şeylerin zamanı gelince halk edilmesidir. 330 Aczî 

Dîvân’ında kader ve kazayı şu şekilde açıklamıştır: “... úader denilen kelime tek bir kelimedir 

ki ezelí taúdíriñ yazılışında sÀèati geldikçe ôuhÿr eden óÀl ve óÀdiåeleriñ oluşuna bu bir kelime 

ile úader denmişdir...”.331 

Kader kelimesi Dîvân’da 16 yerde (6/4, 11/2, 25/3, 51/3, 60/4, 64/5, 82/2, 87/1, 114/1, 

155/1, 178/1, 247/5, 274/6, 277/1, 302/3, 462/3) zikredilmiştir. Kaza ise 2 yerde (87/4, 157/3) 

tek başına, 4 yerde (11/2, 82/2, 87/1, 247/5) kader kavramı ile bir arada kullanılmıştır. Kaza ve 

kader kelimelerinin bir arada bulunduğu şiirlerde, her şeyin Allah’ın takdiri ile bir ölçü 

dâhilinde yaratıldığı ve zamanı gelince olayların cereyan ettiği (11/2, 82/2); kaza ve kaderin 

Allah’ın büyük bir hikmeti olduğu (247/5); ezelde takdir edilen şeyin ne zaman meydana 

geleceğinin bilinmediği (87/1) vurgulanmaktadır. 

                                                           
329 Fikret Kahraman, “Kader”, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 352. 
330 Fikret Kahraman, “Kaza”, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 365. 
331 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 57. 
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Aczî, insanın başına gelen durumların ezelde takdir edildiğini ve bunların ânîden 

meydana geldiğini ve insanın bu durumdan öğüt alması gerektiğini belirtmektedir: 

Yazılan şey amÀn èAczí olurmuş  

FelÀketler dÀ´im ansız gelirmiş 

Ezel óükmü böyle yerden bulurmuş 

Gelen úaøÀ için vardır heder de (87/4) 

Aczî, hayatında meydana gelen birtakım olayları (25/3, 60/4, 114/1, 155/1, 178/1, 274/6, 

277/1, 302/3, 462/3) kader inancı çerçevesinde izâh etmiştir. Ancak Aczî, bu olaylardaki 

durumunun aksine İslam inancındaki kader anlayışına uygun olarak insanın kendi 

davranışlarını seçme hürriyetine sahip olduğunu; yanlış tevekkül inancı etrafında herhangi bir 

şey yapmayıp Allah’ın yardımını beklemenin uygun olmayacağını belirtmektedir: 

Úader diye ters adımlar atarsıñ 

Tevekkele dayanaraú yatarsıñ 

Döne döne yañlış işler yaparsıñ 

Sanma óÀliñ kimselere ùuyulmaz (51/3) 

Aczî, insanın olaylar karşısında ânî tepkilerinin Hak katında bir sonucu bulunduğunu ve 

bunların kader böyleymiş denilerek savunulamayacağını ve insanın bu davranışlarından 

sorumlu olacağını belirtmektedir: 

èAczí der ki böyle günÀh olur mu 

Yapar imiş sevdÀ nÀ-gÀh olur mu 

Önce hücÿm ãoñra eyvÀh olur mu 

Denmez buña úader böyle yazdı Àh (64/5) 

 



 

141 

Aczî, dünyanın hükmünün var olmakla kâim olduğunu; yokluğun ise takdir edilen 

hükümlerin yerine gelmesinin sebeplerinden olduğunu belirtmektedir: 

Varlıúla müşeyyed zírÀ aóúÀm-ı cihÀn 

FıúdÀn-ı mevcÿdiyyet esbÀb-ı úaøÀdır (157/3)  

1.7.2. Helal-Haram 

İnsanlar tarafından yapılması ya da yenilip içilmesi İslam dinine göre yasaklanmayan 

şeylere helal;332 kat’i bir şekilde yasaklanan şeylere ise haram denir.333 

Helal, haram kelimeleri Dîvân’da 4 yerde (70/4, 176/16, 334/3, 486/8) bir arada 

kullanılmış olup 3 yerde (93/12, 447/3, 508/1) ise yalnızca haram kavramı zikredilmiştir. 

Aczî, daha önceki dönemlerde yaşayan insanların helal haram yediklerinin 

bilinmediğini (70/4); insanların yediği şeylerin helal mi haram mı olduğunun araştırılması 

gerektiğini (176/16); helal yiyenlerin temiz olduğu, haram yiyenlerde bu özelliğin aranmaması 

gerektiğini (334/3); riyanın çoğaldığını ve helal ile haramın birbirine karıştığını (486/8) 

vurgulamaktadır: 

ÚafÀ uyuşur èaúıl şaşar 

Óırãıñ ardında şaşúın úoşar 

ÓelÀl yiyenler temíz yaşar 

ÓarÀmda temíz úan aranmaz (334/3) 

 

ÓarÀm óelÀl úarışdı her Àn birbirine 

äardı ortalıàı elfÀô-ı riyÀ (486/8) 

                                                           
332 İbrahim Paçacı, “Helâl”, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 251. 
333 Fikret Kahraman, “Haram”, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 231. 



 

142 

 Haram kelimesinin tek başına zikredildiği şiirlerde Aczî, birtakım devlet görevlilerinin 

umursamaz bir şekilde rüşvet alarak haram yediğini (93/12); insanların emellerini 

gerçekleştirmek için haram yola başvurduğunu (447/3); insan düşüncesinin haram gıdalar 

yüzünden değiştiğini (508/1) belirtmektedir: 

ÚÀêı nÀ´ib rüşvetlere açdı gözün 

Yediler hep pervÀsızca óarÀm ürün 

Úıymeti yoú idi aãlÀ ùoàru sözüñ 

Temízledi Tañrı rüşvet úorãanını (93/12) 

 

Derde dermÀn diye yapılan 

Hep bir derddir çarşılarda ãatılan  

Pek çoàaldı óarÀm óırãa úapılan 

Herkes bengí çehre símÀ ãoluyor (447/3) 

 

Beklemem bir şey bí-vefÀlardan 

Uãandım ãÿrí meróabÀlardan 

İnsÀnlıú neden bu óÀle indi 

Degişmiş efkÀr óarÀm àıdÀlardan (508/1) 

2. Tasavvuf 

2.1.Kesret-Vahdet 

 Kelime anlamı itibariyle çokluk anlamına gelen kesret, Allah’ın tecellî etmesi ve çokluk 

olarak müşahede edilmesidir. Birlik anlamına gelen vahdet ise müşahede edilen bu durumun 

aslında izâfî olduğunun fark edilerek sadece Allah’ın varlığının anlaşılmasıdır.334  

                                                           
334 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2012, s. 212. 
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Dîvân’da sıklıkla vurgulanan kavramlardan biri de vahdet-kesret ilişkisidir. Aczî, 

kâinattaki tüm varlıkların Allah’ın birliğine bir işaret olduğunu; ibret nazarı ile bakan herkesin 

bu sırra vâkıf olacağını; bütün her şeyin Allah’ı tesbih ettiğini vurgulamaktadır. Aczî, vahdet 

şarabından içtiğinden beri iç dünyasının aydınlandığını (15/7); insanların doğru davranış içinde 

olduğunda birtakım sırlara vâkıf olacağını ve Allah’ın birliğinin, her şeyde O’nun hükmünün 

geçerli olduğunun ibret nazarıyla bakıldığında görülebileceğini belirtmektedir: 

Ùaldıñ göñül yine derin yerlere 

SÀlim ol ki erişesiñ sırlara 

Boş degildir èibretle baú úırlara 

Óaúú’ıñ emri her şeylerde èayÀndır (50/6) 

Her yerde Allah’ın varlığının ve birliğinin açıkça görüleceği (107/5, 107/6, 177/9, 

313/3, 470/1, 470/4) vurgulanmaktadır: 

èAcziyÀ seyret sırr-ı vaódeti 

Gör cümlesiñde dürlü vecdeti 

İylige maèùÿf Óaúú’ıñ nièmeti 

ÚÀdir Úayyÿm hem ÒÀlıú’dır MevlÀ (107/6) 

Kâinattaki bütün varlıkların Allah’ı tesbih ettiği (137/2, 139/5, 169/2, 283/3, 291/3, 

355/10) belirtilmektedir: 

BahÀr demi sırr-ı Óaú’dır dünyÀya 

Fikir ùalar bunda nice óulyÀya 

Bütün eşyÀ tesbíó eder MevlÀ’ya 

Her yandan temíz havÀ geliyor (291/3) 
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èAczí òoşdur her ãabÀóı bahÀrıñ 

Taúdísini diñle cümle ezhÀrıñ 

Luùfudur bu Óaøret-i KirdigÀr’ıñ 

Sırr-ı vaódet yeşil çarşaf gerilmiş (283/3) 

 

Cümle aàaç açar yapraú 

Hÿ õikrinde bütün ùopraú 

Her yerde Hÿ ãanma ıraú 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ (355/10) 

 Allah’ın tecellisinin bütün eşyada zâhir olduğu (146/2, 247/4, 242/3, 247/2, 470/1) 

bunu anlamak isteyenler için âşikardır:  

ÕÀt-ı kemÀliñ bütün eşyÀda işte èayÀndır 

Taúdír-i ezel hem YezdÀn’ıña úurbÀn olayım (146/2) 

 

Fehm etmeyenler insÀn degildir õÀtıñı 

Çünki maóãÿl-i eşyÀ nevÀl-i vaódetiñ (247/4) 

Âlemin ilahi aşk ile kurulduğu,  Aczî’nin vahdet sırrına vâkıf ve dünyadaki her şeyin 

ilahi amaç doğrultusunda hareket ettiği belirtilmektedir:  

èÁlem bir èaşúdır, èaşúla úurulmuş 

Rÿó-ı nÿrídir böyle derilmiş 

Rÿó-ı aúdes ki sırr-ı vaódetdir 

O sırr-ı vaódet bize verilmiş (431/1) 

 

Vaôífeli gördüm bütün eşyÀyı 

Bu Àhenkle döner bildim dünyÀyı 

Bu èÀlemde vaôífesiz óayÀt yoú 

Ùaàdan ùaşdan sezdim ben bu maènÀyı (298/1) 
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2.2.Hiçlik 

Hiçlik (adem), kelime anlamı itibariyle yokluk anlamına gelmektedir. Tasavvufi bir 

terim olarak ise, Allah’tan başka hiçbir varlığın aslında bulunmadığını belirtmek için 

kullanılmaktadır.335 Aczî Dîvân’ında adem kelimesi yer almayıp bu anlama gelen hiçlik 

kelimesine değinmiştir. 

Aczî, dünyada geçirilen zamanın aslında hayal gibi olduğunu; bu çerçevede dünyadaki 

mutluluk ve acıların geçici olup bir gün sona ereceğini belirtmektedir: 

Añladım ki seyr-i dünyÀ da híçdir 

Dönen külfet bütün óulyÀ da híçdir 

Geçer úalmaz õevú ü ãafÀ da híçdir 

Düşündüm çekilen cefÀ da híçdir (210/1) 

Aczî, kendisinin hiçliğin dibinde bulunduğunu dile getirip (210/9); yalnızca Allah 

aşkının bâkî olduğunu; bunun dışındaki âşığın da sevgilinin de bir kıymetinin bulunmadığını 

belirtmektedir: 

Diñle ey úuş bu feryÀdımı sen de 

Varsa leùÀfet söyle şu çimende 

Neş´eler maóbÿs şimdi bir maózende 

èAşú bÀúí èÀşıú da cÀnÀ da híçdir (210/14) 

Bütün varlıklarda mutlak gücü görülen Allah’ın, kahredici tecellîsi önünde, insanın 

gücünün bir öneminin olmadığı ifade edilmektedir: 

Píş-i úahrıñda híçdir ancaú vüsè-i beşer 

Bütün eşyÀda celí kemÀl-i saùvetiñ (247/2) 

                                                           
335 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 212; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri 

Sözlüğü, Anka Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2005, s. 32.  



 

146 

3. Vatan Sevgisi  

İbrahim Aczî Dîvân’ında vatan sevgisi önemli bir yere sahiptir. Aczî, ülkenin içinde 

bulunduğu duruma hüzünlenmiş; bu durumdan kurtuluş yolunda yetki sahiplerinin elinden 

geleni yapmasını arzu etmiş; iç çekişmelerin ve kişisel çıkarların bir tarafa bırakılarak vatan 

toprağının savunulması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Aczî, içinde bulunulan sıkıntılı 

dönemler itibariyle vatanı “garip, öksüz, nazlı” kelimeleri ile betimlemiştir.  

Aczî, 31 Mart Vakası’nı336 anlattığı destanda (102. şiir) hırs için bir grubun diğerlerini 

yok etmeye çalıştığını; dinî duyguların istismar edildiğini; kendisini hoca olarak 

tanımlayanların fitneyi körüklediğini; vatanın bütün kaynaklarının tüketildiğini ifade 

etmektedir: 

 èAczí söyler àaríb vaùan ezikdir 

ÒÀ´inleriñ vicdÀnları bozuúdur 

äoyulacaú nesi úaldı yazıúdır 

Baúıñ yurduñ çırıl çıplaú èüryÀn hey (102/12) 

Aczî, milletin vatan aşkı ile yanıp tutuştuğu hâlde Yıldız Sarayı’nda bulunan beylerin, 

paşaların vatanın içinde bulunduğu durum ile hemhâl olmadıklarını; hatta keyfince hareket 

ettiklerini belirterek bu duruma çok üzülmektedir: 

èAşú-ı vaùanla çırpınır úuşlar lÀnelerinde  

Óüzn-i vaùanla aàlaşır millet òÀnelerinde (106/1) 

 

                                                           
336 31 Mart Vakası, rumi 31 Mart 1325/13 Nisan 1909 tarihinde meydana gelen; ilgili tarihten ötürü bu şekilde 

isimlendirilen; İttihât ve Terakkî Fırkası’nın etkinliği ve eylemlerine karşı gelişen; şeriat talebi ile meydana gelen 

askerî bir isyandır. İsyan sonucunda birçok insan öldürülmüştür. 31 Mart Vakası, Hareket Ordusu tarafından 

bastırılmış ve II. Abdülhamit’in tahtan indirilmesiyle sonuçlanmıştır. Azmi Özcan, “Otuzbir Mart Vak’ası”, DİA, 

İstanbul, 2007, 34. cilt, s. 9-10. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sıddık Yıldız, Çıkışından Bastırılmasına Kadar 31 

Mart İsyanı, Gazi Üniversitesi SBE, Master Tezi, Ankara, 2006; Soner Tursun, II. Meşrutiyet’in İlanı ve 31 Mart 

Olayı, Trakya Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2013. 
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Nezd-i vÀlÀ-yı ekÀbirde vaùan yanmış kime ne 

Millet úanıdır içdikleri peymÀnelerinde (106/3) 

 

YÀ Rab bu nedir vaùan iñlerken gülünür mü 

Bu úayàusuzluú olur insÀn çingÀnelerinde (106/5) 

Aczî, milletin içinde bulunduğu fakirliğin, âcizliğin, sadakat duygusunun 

önemsenmemesinden kaynaklı olduğunu; hırsızlığın ve kötülüğün kol gezdiğini; rüşvet alınarak 

cânî tabiatlı kimselerin yüceltildiğini belirtmektedir: 

YÀ Rab neye böyle bu millet faúír 

Bildim çünki ãadÀúat olmuş óaúír 

Döner ortada òırsızlıúla denÀ´et 

Rüşvetle cÀníler edilir tevúír (133/1) 

Vatanın içinde bulunduğu duruma üzülen Aczî, vatanın âdeta feryât ettiğini; düşman 

işgali ile zor durumda olduğunu; ecdadın düşmana asla boyun eğmediğini; kahraman ve 

muzaffer olan Türk milletinin bu gaflet hâlinden uyanması gerektiğini belirtmektedir:  

Bu ne àaflet ey aòlÀf yeter uyanıñ 

Vaùan feryÀd u fiàÀna heder uyanıñ (268/1) 

 

ŞefúÀtle büyütmüşdür sizi bu vaùan 

Vuruyor baàrına düşman òançer uyanıñ (268/2) 

Aczî, hükumetin millî bir ruha sahip olup adımlarını buna göre atması gerektiğini dile 

getirmektedir: 

Óükÿmetde millí vaódet bir şerefdir 

Millí varlıú híç ãarãılmaz bir hedefdir 

Diñle yurddaş fitne-bÀzlar bed-kenefdir 
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Aç gözleri fırãat ile sÀmÀn ister (280/4) 

Yüreği vatan aşkı ile dolu olan Aczî, yurdun her hâlinin güzel olduğunu şu şekilde 

belirtmektedir: 

Diñle èAczí vaùan sesi bu sesler 

Ana yurduñ úoúusudur bu óisler 

Úuşlar verir baúıñ naãıl òoş dersler 

Vaùan èaşúı otaàından dem vurur (328/3) 

 

Aczî, vatan aşkının her şeyden üstün olduğunu; vatansız bir milletin var olamayacağını; 

belirtmektedir: 

èAzíz yurdum sensiñ bizim ilimiz 

CÀn sendedir cÀnÀn sende, şÀn sende 

Sen olmasañ naãıl söyler dilimiz 

Güç sende şeref sende kan sende  (439/1) 

4. Türklüğe Övgü 

Dîvân’da zikredilen önemli unsurlardan biri de Türklüğe övgüdür. Aczî, Türk milletinin 

dünyaya nâm saldığını; üzerinden atâlet duygusunu atması gerektiğini; adalet ve şefkat sahibi 

bu milletin bir an önce eski hâline dönmesi gerektiğini ifade etmiştir. Vatan sevgisini her şeyin 

önünde tutan Türk milletinin soyunun Yafes’e kadar dayandığı, yiğitliği ve cesareti ile bilindiği, 

Anadolu’yu yurt edindiği, özgürlüğüne düşkün bir millet olduğu ve dünyayı mamûr ettiği gibi 

hususlar Dîvân’da çokça vurgulanmaktadır. 

Aczî, Türk milletinin tarihinin çok eskiye dayandığını; bu milletin kalbindeki iman ve 

mücadele ruhu ile türlü felaketleri geride bıraktığını belirtmiş; bu felaketlerle başa çıkılmasında 
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Mustafa Kemal gibi topluma rehber ve önder olan kişilerin bulunmasının önemine dikkat 

çekmiştir: 

Türküz bizler tÀríòlerde yerimiz var 

Her acıyı yener geçer serimiz var 

Úalbde ímÀn elde silÀó erimiz var 

KemÀl gibi bize mürşid insÀn ister (280/6) 

Türk milletinin aslının Asya kıtasından dünyaya yayıldığı; dünyaya hak ve adalet ile 

hükmettiği; gücünün karşısında her yerin kolayca ele geçirildiği belirtilmektedir: 

Aãlımız Türk AsiyÀ’dan yürüdü 

Ünümüz óaú, èÀlemleri bürüdü 

Úarşımızda nice úalèa eridi 

RüzgÀrlar at úanadımız óaú bizim 

Emr-i Óaú’dan hem yüzümüz aú bizim (149/1) 

Türk milletinin birçok coğrafyayı etkisi altına aldığı ve Çin’in Altay bölgesinden 

Akdeniz’e kadar geniş bir yerde hüküm sürdüğü ifade edilmektedir: 

Nice iúlím nice ãaórÀ ùolandıú 

Bir sel gibi aúıp gÀhí bulandıú 

Çín Altay’dan Aúdeñiz’e ulandıú 

RüzgÀrlar at úanadımız óaú bizim 

Emr-i Óaú’dan hem yüzümüz aú bizim (149/4) 
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Aczî, kuvvetli ve cesur bir millet olan Türk milletinin soyunun Oğuzlara dayandığını; 

ihtiyacı olanların yardımına koşan bu milletin adâletle hükmettiğini belirtmektedir: 

Türk maènÀsı, ùaà úaynaúdır 

äoyda Oàuz öz oymaúdır 

Úuvvet Türk’de, emir Óaú’dır 

Her dirlige dermÀn gibi (417/4) 

Oğuz soyundan gelen Türk milletinin tarihte önemli ve köklü bir mâzîsinin olduğu, Türk 

gençlerinin artık boş işlerden uzak durup kahraman bir soydan geldiğini hatırlayarak ona göre 

davranması gerektiği vurgulanmaktadır: 

Er oàluyuz cinsde Oàuz ezelden 

Eski devir tÀríòlere baú yürü 

Ey Türk genci vazgeç artıú hezelden 

ÚahramÀnlıú ışıàını yaú yürü (520/1) 

Türk milletinin dünyanın her yerinde hak ve adalet ile muâmelede bulunduğu; Oğuz 

Han’dan beri geniş coğrafyalara yayıldığı belirtilmektedir:  

Aúın etdim felek, óaúla gezdim ben 

MÀví gökden nice emír sezdim ben 

Oàuz ÒÀn’ıñ oúu vardı elimde 

Yelken olup deñizlerde yüzdüm ben (136/1) 

Aczî, yazmış olduğu koşmada (151. şiir) Türk milletinin her yerde izinin bulunduğunu; 

ele geçirilen yerlerin Türkler ile hayat bulduğunu; Türklerin şarktan garba medeniyet ile 

dünyayı aydınlattığını; Türklerin zulmü bitirdiğini ifade etmektedir.  Ayrıca Türk ününün her 

tarafa yayıldığı, tarihî bilgilerden hareketle geçmişten ders alınması gerektiği ve Türk’ün 

dünyayı imar ettiği belirtilmiştir:  



 

151 

èAczí söyler Türk’üñ ünün bilirseñ 

TÀríòlerden eger óiããe alırsañ 

Her yolaúda èanıd vardır bulursañ 

Añlarsıñ kim, zínet veren çaàlara (151/6) 

Türk dilinin çok değerli olduğu, mert ve dürüst insanlar olan Türklerin aslında uysal bir 

tabiatı olduğu; ancak özgürlüğüne kastedildiği zaman mücadeleci yönünün hemen ön plana 

çıktığı vurgulanmaktadır: 

Adımız Türk ãaàlam şendir dilimiz 

Merdlik var egrilik yoú ãoydanız 

Her yerlerde açıú bizim yolumuz 

Türkçe söyler Türkçe yazar boydanız (423/2) 

 

èAczí der ki Türk milleti óalímdir 

Òaøarlarda uãlu uyãal yaşarız 

Óür gezeriz bunuñ èaksi elímdir 

Úalúar isek ùaàlar ùaşlar aşarız (423/5) 

Balkanlarda çıkan savaşlarda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum üzerine 

yazılan destanda (158. şiir), iç çekişmeler ile devletin yıprandığı; millî ruha sahip mebusların 

mecliste olmadığı; fırkacılığın şiddetlendiği; vatan toprağının Avusturyalılar, Bulgarlar ve 

Sırplar tarafından işgal edildiği; koskoca Osmanlı Devleti’nin küçücük devletlere rezil olduğu; 

ancak bu durumun kahraman Türk milletinin gayreti ile ilerde düzeleceği belirtilmektedir: 

Baş ùutar yoúsa şimdi bizlerde 

Neler var ãaúlı, ayla yazlarda 

ÚahramÀn Türk’üñ nÀmı, sözlerde 

äanmayıñ úalır, bu bir yıl böyle (158/28) 
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Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda iken devlet içerisinde dinî duyguları suistimal 

eden gruplara sinirlenen Aczî, onların şuursuzca hareketlerinden düşmanların 

faydalandığını; içinde bulunulan durumun Türk milleti için âdeta mahşer gibi olduğunu ve 

milletin zarar gördüğünü; artık milletin miskinliğini bir tarafa bırakması gerektiğini ve bir 

gün söz konusu devletlerden intikam alınacağını belirtmektedir: 

Maóşer midir yÀ Rab bu fÀcièa, yoúsa maóşer 

Ey Rÿmeli olduñ yine Türk’e úanlı maúber (162/8) 

 

Unutma ey BulàÀr etdiàiñ kÀrı düşün 

Bir gün var ki intiúÀm... intikÀm ilk peşin (162/10) 

 

Ey èırúım oynandı yine úanıñla bir oyun 

At, o libÀsı meskeneti... artıú ãoyun (162/11) 

Türklüğün övüldüğü 11’li hece ölçüsü ile yazılan şiirde (149. şiir) Aczî, bayrağın al 

renginin Türk milletinin kanından olduğunu ve varlığını her yerde hissettirdiğini (149/2); 

Türklerin birçok yeri mamûr ettiğini, Allah inancının çok uzun zamandan beri Türklerde var 

olduğunu (149/5); Türklerin sakin tabiatlı olduğunu ancak savaş hâlinde arslan kesildiğini 

(149/6) belirtmektedir. 

5. Şahıs Kadrosu  

Aczî’nin Dîvân’ında yer verdiği şahıs kadrosu onun şiirle yazıştığı; eleştiride bulunduğu 

ve tarihî-efsanevi şahıslar olmak üzere üç kategoride incelenmiştir.  

5.1.Aczî’nin Şiirle Yazıştığı Şahıslar 

İbrahim Aczî’nin şiire olan merakı daha küçük yaşından itibaren başlamıştır. O, 

döneminde tanınan ve toplumda şiir konusunda nâm salmış kişilere varlığını hissettirmek ve 
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şiir dünyasında yer edinmek amacıyla çeşitli şiirler kaleme almıştır. Bu şiirlerin bir kısmı o 

şahıslar tarafından cevaplanmıştır. Kimi zaman da yazdığı şiirler başka şairler tarafından 

duyulmuş ve o şairler Aczî’ye şiir yazarak cevap vermiştir. Bu kısımda Aczî’nin şiir vasıtasıyla 

âdeta mektuplaştığı Âşık Dercî, Âşık Rıza, Hattat Mahbûb Efendi ve bunlara yazılan şiirler 

incelenecektir.  

5.1.1. Âşık Dercî 

1248/1833-1834 yılında Konya’da dünyaya gelen Âşık Dercî, medrese eğitimini 

bitirmek üzere iken Yemen’e askere gönderilmiş ve 11 yıl süren askerlik görevini ifa ettikten 

sonra Konya’ya dönmüştür. Konya’da kalender-meşreb bir hayatı benimsemiş ve hayatını bu 

şekilde idâme ettirmiştir. Her hafta perşembe günü nefir ve keşkülü ile çarşılarda dolaşan, 

irticâlî olarak şiir söyleyen bu zâta çarşı esnafı tarafından yardım yapılmıştır. Âşık Dercî, 

1311/1895-1896 yılında vefat etmiştir.337 Aczî, Âşık Dercî’ye bir şiir bırakmış ve o şiir âşık 

Dercî tarafından cevaplanmıştır. 

Aczî, 11 Haziran 1312/23 Haziran 1896 tarihinde Âşık Dercî’nin keşkülüne bıraktığı 

şiirde onun neden bu hâlde olduğunu; şiirlerinin bu kadar etkili olmasının sebebini ve Dercî’nin 

kalbini yaralayan acının ne olduğunu sorgulamaktadır: 

Ey dÀnÀ bülbül müsüñ elóÀnıñ nedir 

Sırr-ı lÀhÿtdan mı bu efàÀnıñ nedir 

DeryÀ-yı óikmetden mi emvÀcıñ nişÀn 

Baór-i ezelden mi feyeøÀnıñ nedir  

 

 

 

 

                                                           
337 İbrahim Aczî Kendi, Türk Şâirleri ve Âşıkları, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi, 42 Yu 10470/1, 82a; İbrahim 

Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 5. 
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Ey derbÀn-ı èaşú ey lÀhÿt-ı pür-èuşşÀú 

Dil ÀvÀreler hep saña nigerÀn müştÀú 

Sözler naàmeñ úalpleri eyleyip işrÀú 

Hangi ÀfÀú maùlaèıñ seyrÀnıñ nedir  

 

FiàÀn eyler bülbül gülşen güllerinden 

Alır ilhÀmını ãabÀ yellerinden 

Verir ders èuşşÀúa hicrÀn dillerinden 

Naàmeleriñde mahsÿs hicrÀnıñ nedir (5/1-3) 

Âşık Dercî ise bir hafta sonra yani 18 Haziran 1312/30 Haziran 1896 tarihinde Aczî’ye 

sevgiliyi görebilmek için can gözüyle bakabilmek gerektiğini; kendisinin zavallı biri olduğunu 

ve çok tabibe durumunu belirttiği hâlde derdini giderecek bir derman bulunmadığını; derdinin 

çok büyük olduğunu ve bunu ancak Lokmân gibi ölüme dahi çare bulduğu rivayet edilen birinin 

çözebileceğini belirtmiştir: 

Seyr-i cÀnÀna çeşmimde bir cÀn gerek 

Bí-nevÀyım derde lÀyıú dermÀn gerek 

Çoú ùabíbe eyledim èarø-ı iòtiyÀç 

Dediler derdiñ büyükdür LoúmÀn gerek (6/1) 

Dercî, kendisinin bilgin olmadığını; aksine bilgisizliğinin daha çok olduğunu; hayatının 

acı ile yoğrulduğunu ve kendisine gelenlerin de bundan nasibini aldığını; bunun bir sır olduğunu 

ve bu sırra vâkıf olmak için böyle figan ettiğini ifade etmektedir: 

Ne dÀnÀyım belki nÀdÀnlıàım efzÿn 

Çekdigim ÀlÀmı çekmemişdir Mecnÿn 

Bir ben degil bu fÀníye gelen maózÿn 

Bu sırrı derk için böyle efàÀn gerek (6/2) 
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Dercî, uzun bir süreden beri harâbât ehli olduğunu; şiir söyleme kabiliyetinin âciz 

durumda olan kendisine verildiğini; inleyen gönlünün bundan dolayı hayal âleminde olduğunu 

ve kendisinin şöhretten uzak durduğunu belirtmiştir: 

Òaylí demdir girdik bu bezm-i òarÀba 

Verilmiş bir Àhenk bu naóíf türÀba 

NÀlÀn göñül úoşar serÀbdan serÀba 

Geçmişiz şöhretden başúa seyrÀn gerek (6/3) 

Dercî, ömür sermayesinin tükenmekte olduğunu ve bundan ibret alınması gerektiğini; 

hayatın âdeta bir çöl yolu olduğunu ve ziyân edildiğini; kaderin aşk bağı ile kendisini 

bağladığını ve bundan dolayı aşkın kölesi olduğu için şâh ya da hakan olmanın önemli 

olmadığını belirtmektedir:  

Geçmede Dercí her åÀniyeñ al òaber 

Öyle rÀh-ı beyÀbÀn kim bir çoú heder 

Bend-i èaşúa çekmiş bizi óükm ü úader 

Bende-i èaşúız ne şÀh ne òÀúÀn gerek (6/4) 

5.1.2. Âşık Rıza 

Âşık Rıza’nın doğum tarihi ile ilgili farklı bilgiler mevcuttur. Aczî, onun 1274/1857-

1858;338 Sadettin Nüzhet ve Mehmed Ferid ise 1294/1877-1878339 yılında doğduğunu 

belirtmektedir. Aczî’nin Âşık Rıza’nın yaşadığı döneme şahit olup onunla şiir üzerinden 

yazışması da dikkate alındığında Âşık Rıza’nın Aczî’nin belirttiği yılda doğması kuvvetle 

muhtemeldir. Konya’da doğan Âşık Rıza, medrese eğitimini tamamladıktan sonra memuriyet 

hayatına atılmıştır. Seydişehir ve Konya’da Dîvân-ı Umûmî Kâtipliği yaptıktan sonra emekli 

                                                           
338 İbrahim Aczî Kendi, Türk Şâirleri ve Âşıkları, 3b. 
339 Sadettin Nüzhet-Mehmed Ferid, Konya Vilâyeti Halkiyâtı ve Harsiyâtı, s. 66. 
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olmuş340 ve Konya’da Molla Efendi Medresesine çekilmiştir. Sülüs ve rika yazıyı çok iyi 

kaleme alan Âşık Rıza, medresede öğrencilere yazı talimi, Arapça kavâid dersleri vermiştir.  

Güzel muamma söyleme ve çözme yeteneğine sahip olan341 Âşık Rıza; orta boylu,  yuvarlak 

yüzlü, sarıklı, kalem şuarasından bir zâttır.342 Âşık Rıza, 1324/1906-1907 yılında vefat 

etmiştir.343 Aczî, kendisinin Âşık Dercî ile şiir yazışmalarının duyulmasından sonra Âşık 

Rıza’nın çömezi tarafından kendisine şiir verildiğini düşünmektedir.344 Dîvân’da 7. ve 9. 

manzumeler Âşık Rıza’ya 8. ve 10. manzumeler ise Âşık Rıza’ya cevap mahiyetinde Aczî’ye 

aittir.  

Âşık Rıza, Aczî’ye şairlik iddiasının bile kolay bir durum olmadığını; bu iddianın uzun 

bir yol olduğunu; bu yolun belli usul ve erkânının bulunduğunu; şairlik yolunun ucu bucağının 

bulunmadığını ve bu yolun nerede bulunduğunun da net olarak bilinmediğini belirtmektedir: 

ŞÀèirlik iddièÀsı uzun bir yoldur 

İnceden ince bu da ayrı bir úoldur 

Yazanı úanùÀrı var bir uãÿldür 

Bir ucu ÚÀf’dadır èummÀna gider (7/1) 

Aczî ise Âşık Rıza’ya yazdığı cevapta şiir deryasına dalmak istediğini ve şiirlerinin 

kıymet, değer göreceğini umduğunu ve dalmak istediği yerin küçük bir yerden ziyade umman 

olmasını arzu ettiğini belirtmektedir: 

 

 

                                                           
340 İbrahim Aczî Kendi, Türk Şâirleri ve Âşıkları, 3b; Sadettin Nüzhet-Mehmed Ferid, Konya Vilâyeti Halkiyâtı 

ve Harsiyâtı, s. 66; 
341 İbrahim Aczî Kendi, Türk Şâirleri ve Âşıkları, 3b. 
342 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 7; İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 71. 
343 Sadettin Nüzhet-Mehmed Ferid, Konya Vilâyeti Halkiyâtı ve Harsiyâtı, s. 66. 
344 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 7. 
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Şièir deryÀsına ùalmaú isterim 

Bir çoú laèl [u] mercÀn almaú isterim 

èAşú yelkenin açıp ãalmaú isterim 

Dalmaú için büyük èummÀn ararım (8/1) 

Âşık Rıza; Aczî’ye şairlik iddiasıyla bu dünyadan birçok insanın gelip geçtiğini ve 

çoğunun umduğunu bulamayarak vefat ettiğini, bundan dolayı da bu yolun sevgiliye giden uzun 

ve zahmetli bir yol gibi olduğunu; şairlik iddiasında bulunanların kendisini âşikâr etmesi 

gerektiğini; kendisine iltifat olursa çok az sayıda kişinin etrafında toplanacağını ve bu iddia 

sahibinin bu uzun yolda kendisini çok geliştirmesi gerektiğini belirtmektedir:  

ŞÀèirim diyen çoú er geldi geçdi 

Her biri hep çeşme-i fenÀdan içdi 

Nicelerin bu dünyÀ ayırup seçdi 

Bir uzun yoldur bu cÀnÀna gider (7/2) 

 

ŞÀèir olanlar sırrın peş-keş çeker 

Bulursa dürr ü güher üç beş çeker 

Dört eùrÀfa baúar da şeş çeker 

Alt ucu ulu bir meydÀna gider (7/3) 

Aczî ise Âşık Rıza’nın yazmış olduğu şiiri çok iyi okuduğunu ve amacının şairlik 

olduğunu ve bu zeminin kendi arzu ettiği bir ortam olduğunu ifade etmektedir: 

Oúudum nÀmeñi çoú derin süzdüm 

Ùolaşıp eùrÀfın bir óaylí gezdim 

Bu meydÀn-ı èaşúda bir fikir sezdim 

ÕÀti ben böyle bir meydÀn ararım (8/3) 

Aczî, yazılan şiirlerin bir ustanın elinden çıktığını; kendisinin ustasının bulunmadığını 

ancak sözlerinin de bilgisiz birinin sözleri olmadığını belirtmektedir. Âşık Rıza’nın, Aczî’nin 
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şiirlerinin niteliksiz birinden dökülen sözler olduğunu iddia edebileceğini; ancak bu durumun 

böyle olmadığını belirtmektedir: 

Sözleriñ bilmem ki ustÀ mÀlıdır 

UstÀm yoúdur benim sözüm òÀlídir 

äanma boş bir aàzıñ úíl ü úÀlidir  

İsterseñ öyle ãay èirfÀn ararım (8/4) 

Aczî, Âşık Rıza’ya sözlerinden dolayı alınmamasını; kendisinin de iyi yazmasını 

temenni ederek Âşık Rıza’ya âdeta meydan okumaktadır: 

Ùarılma sözüme sen de iyi yaz 

İster[i]señ ùaúın gel boynuña sÀz 

Belli olur er meydÀnda birÀz 

Deşilip aúacaú iõèÀn ararım (8/5) 

Yukarıdaki şiire yazdığı cevapta Âşık Rıza, Aczî’nin mektubunun kendisine ulaştığını; 

kendisinin zaten şiir âleminde olduğunu ve aşk ikliminde dolaştığını; her teklife açık olduğunu 

belirtmektedir: 

NÀmeñi aldım ben elime 

MetÀnet verdim ben dilime 

Hem düzen ver yoluma 

ÕÀti èaşúıñ biz çaàındayız (9/1) 

 

Bülbül gibi daldan dala öteriz 

èAşú meydÀnında ãaàa ãola yeteriz 

Boş degil her uãÿle gideriz 

Çünki èaşúıñ biz bÀàındayız (9/2) 
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Ayrıca Âşık Rıza, Aczî’nin bu sözlere alınmamasını; kendisinin atışmaya hazır 

olduğunu; Aczî’nin de bahanelerin ardına sığınmaması gerektiğini ifade etmektedir: 

Ùarılma yÀ hÿ gül sözüme 

Düzen verdim çifte telli sÀzıma 

Eger bulduysañ bahÀne yazıma 

äolunda degil anıñ saàındayız (9/3) 

Aczî, Âşık Rıza’nın söz konusu şiirine cevap olarak şairlik iddiasında bulunanların çok 

olduğunu; ama kendisinin ezelden beri bu iklimde var olduğunu belirtmektedir:  

Dediler èaşú ehline hep erenler 

Biliriz kim èaşú çaàına girenler 

Çoúdur şÀèirlik daèvÀsı sürenler 

Biz o çaàıñ ezel çaàlayanıyız (10/1) 

Aczî, şairlik konusunda maharet sahibi olduğunu; kendisinin heyecandan ya da farklı 

bir nedenden dolayı dilinin tutulmayacağını ve usul erkân bildiğini; aşk ikliminde birçok olaya 

şahit olduğunu; bu konuda kendisini yetiştirdiğini belirtmektedir: 

Boş degildir pek de bizim elimiz 

LÀl olur ãanma açıúdır dilimiz 

Uãÿl erkÀn ùanır açıú yolumuz 

èAşúıñ dostu demiñ biz devrÀnıyız (10/3) 

 

èAşú iliniñ ilk sÀfında ùurmuşuz 

Çeşm-i óaúíúatle neler görmüşüz 

ÙurfÀnda bir míve gibi ermişiz 

èAşú bizimle, biz èaşúıñ merdÀnıyız (10/4) 
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Ayrıca Aczî, amacının şöhret elde etmek olmadığını ve şöhret için bu gibi şeyler 

yapmayacağını; boş işlere meyletmeyerek kendisinin şairlik yoluna aşk ile bağlı olduğunu ve 

bu yola köle olduğunu belirtmektedir: 

áurÿr nedir şöhret nedir bilmeyiz 

Şöhret için rüyÀlara ùalmayız 

FÀní işe göñlümüzü ãalmayız 

BÀà-ı èaşúıñ biz böyle àılmÀnıyız (10/6) 

5.1.3. Hattat Mahbûb Efendi  

Konya’nın meşhur hattatlarından Mustafa Rüşdü el-Halvetî’nin oğlu olan Mahbûb 

Efendi, 1259/1843-1844 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Mahallesinde bulunan sıbyan 

mektebinde hafız olduktan sonra Selçuklu vezirlerinden Celaleddin Karatayî’nin tesis ettiği 

medreseye on beş yıl devam ederek kırâat ilminde kendisini geliştirmiştir. Farsça dersleri almış, 

hattatlığına hakkaklığı da ekleyerek sanatta kendisini ileriye taşımıştır. Memuriyete merak 

salmış ve çeşitli görevlerde bulunmuştur. Mektûbî Kalemi kitabet ve mümeyyizliği, Konya 

Matbaası müdür ve muharrirliği, Konya ve Bozkır aşar memurluğu görevlerinde bulunduktan 

sonra memuriyetten çekilmiş ve sanatını icra ederek hayatını idâme ettirmiştir. Her yazıyı iyi 

bir şekilde kaleme alabilen Mahbûb Efendi, celî ve sülüs yazıda daha mâhirdir. İçkiye aşırı 

düşkünlüğünün de etkisi ile kolay eserler meydana getiremeyen Mahbûb Efendi, 15 Mart 

1315/27 Mart 1899 tarihinde vefat etmiş ve Şemsi Tebrîzî Mezarlığına defnedilmiştir. Mezkûr 

mezarlığın 1944 yılında park olması ile birlikte kabri yok olmuştur. Konya’nın cami ve 

kitabelerinde izleri bulunan Mahbûb Efendi’nin Isparta’da da bazı yazıları bulunmaktadır. 

Divan meydana getirecek kadar şiirleri bulunmasına rağmen şiirlerinin büyük kısmı yok 

olmuştur.345 Hasan Özönder, Sadettin Nüzhet ve Mehmed Ferid’in belirttiğinin aksine Aczî, 

                                                           
345 Hasan Özönder, “Mevlânâ Türbesi Mescid ve Semâ-hânesi’nin Son Nakkaş ve Hattatı Konyalı Mahbûb 

Efendi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl 1994, cilt 1, sayı 1, s. 94; Sadettin Nüzhet-

Mehmed Ferid, Konya Vilâyeti Halkiyâtı ve Harsiyâtı, s. 101-102. 
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Mahbûb Efendi’nin 15 Mart 1315/27 Mart 1899 tarihinde değil, 1316 yılının mart ayı/ Mart-

Nisan 1900 içerisinde vefat ettiğini ve cenazesine katıldığını belirtmektedir.346 

Mahbûb Efendi, hattatlıkta mâhir; Konya’nın büyük camilerinde eserleri olan ve 

Aczî’nin de hat dersleri aldığı; şiirler kaleme alan çok yönlü bir kişidir. Onun çehresinin esmer 

ve hâlinin perişan olmasından hareketle mahlasına Mahbûb denmiş olup asıl ismi Mehmet’tir.  

Dış görünüşü itibariyle onu tanımayanların huysuz ve bedbîn olarak tanımladıkları fakat 

yakından tanıyanların güzel konuşan, latif bir insan olduğunu belirttikleri Mahbûb Efendi, 

halim selim bir tabiata sahiptir. Aczî, Nafia Kalemi’nde çalışırken levha yazımı için yanına 

uğradığında hâlinden etkilenerek bir şiir kaleme almış ve levha teslimi sırasında ona 

vermiştir.347 Mahbûb Efendi’nin hâlinin perişanlığından hareketle neden bu durumda olduğunu, 

kendisini bu viraneye sürükleyen olayların neler olduğunu Aczî şu şekilde sormuştur: 

ElÀ ey maóbÿb-ı õÀt fenÀfi’llÀha mı girdiñ 

Bu vírÀneye bayúuşÀsÀ eyvÀha mı girdiñ 

Nedir bu óÀl-i períşÀnıñ ey pír-i mestÀn 

Yoúsa òarÀbÀt nÀmıyla bir dergÀha mı girdiñ (18/1) 

Mahbûb Efendi, bu şiiri okuyunca kendisinin tabiatının bu şekilde olduğunu; dünya 

hayatının geçiciliğinden hareketle bu durumu önemsemediğini ve harabât ehlinden olduğunu; 

dem hâliyle bu minvalde şiirler söylediğini belirtmektedir: 

ŞièÀrım bu, böyle aókÀm eyleriz 

Bu dünyÀ ki var, ya yoúdur neyleriz 

ÕÀti òarÀb, òarÀbda hep òarÀbız 

DergÀhım dem, ancaú demle söyleriz (19/1) 

                                                           
346 İbrahim Aczî Kendi, Hayâtım ve Hayâl Bahçesi, 1. cilt, s. 72. (68. sayfadan sonra arada kalan sayfalarda 

numaralandırma sorunu bulunmaktadır. Numara kısmı tarafımızdan önceki sayfalar göz önünde bulundurularak 

yapılmıştır.) 
347 İbrahim Aczî Kendi, Hayal Bahçesi ve Hayatım, 1. cilt, s. 123-125. 
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Daha sonra ise durumunu daha da açıklayan Mahbûb Efendi, mey yüzünden 

davranışlarını dizginleyemediğini; nazik bir tabiata sahip olduğu için kendisinin yokluğunun 

bir önemi olmadığını; bu içinde bulunduğu hâl ile ümit etmesinin boş yere olduğunu; asıl 

pişmanlığının bu hâl olduğunu; aşk yüzünden eli kolu bağlı bir hâlde olduğunu ve elinde sadece 

hattatlık mesleğinin kaldığını ifade etmektedir: 

Şu dem öyleyim ki elde èinÀnım yoú 

Naóífim bezm-i èÀlemde zebÀnım yoú  

 

Feyø-i ümídim ber-hevÀ nÀ-çÀrım ben 

Kendi óÀlimdeyim başúa fiàÀnım yoú  

Geçirdim çoú Àyíni èÀlem ne oldum 

BígÀneyim cihÀn içre gümÀnım yoú 

 

Dest ü pÀyım bend eyledi zencír-i èaşú 

Elde úalmadan àayrı bir èirfÀnım yoú 

 

Ne pÀye-i minnet ne Àb-ı rÿyum var 

Dem-i èaşúdan àayrı benim zamÀnım yoú (20/1-5) 

5.2.Aczî’nin Şiirle Eleştiride Bulunduğu Şahıslar 

Aczî, gazetede yazmış olduğu yazılara yönelik birtakım şahısların eleştirilerine maruz 

kalmıştır. Bu eleştirilere kimi zaman Basın Kanunu’nun gereği olarak ilgili gazetede cevap 

vermiş; kimi zaman ise söz konusu şahısları eleştirmek ve duygularını ifade etmek amacıyla 

Dîvân’ında onlara yönelik şiirler kaleme almıştır. Eleştirdiği şahısların bazen adını zikretmiş, 

bazen ise ilgili gazete yazısına atıfta bulunmuştur. Bu kısımda Aczî’nin eleştirdiği ilgili 

şahıslardan tespit edilen Abdülbâki Gölpınarlı (ö. 1982),  Cahit Öztelli (ö. 1978), Feridun Nâfiz 
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Uzluk (ö. 1974)  ve Mustafa Necati Elgin’in (ö. 1977)  hayatlarına yer verilmiş ve Aczî’nin 

onlara yazdığı şiirler değerlendirilmiştir.  

5.2.1. Abdülbâki Gölpınarlı 

Abdülbâki Gölpınarlı, 12 Ocak 1900 tarihinde dünyaya gelmiş olup asıl adı Mustafa 

İzzet’tir. Babası Kıyâmî Mustafa İzzet Efendizâde Ahmed Âgâh Efendi’dir. Ahmed Âgâh 

Efendi, çocuklarının küçük yaşta vefat etmesinden ötürü Mustafa İzzet’e daha sonra Abdülbâki 

ismini vermiştir. Zamanla Mustafa İzzet’in asıl ismi unutulmuş ve Abdülbâki diye anılmaya 

başlamıştır. İdadide okurken babasını kaybeden Abdülbâki, okulu bırakmak durumunda kalmış 

ve devlet kademesinde memurluk, öğretmenlik gibi çeşitli vazifelerde bulunmuştur. İstanbul 

Vezneciler’de bir dükkân açarak burada kitap satışı dahi yapmıştır. Açmış olduğu dükkândan 

yeterli kazanç elde edemeyen Abdülbâki, Çorum Alaca’ya gitmiş ve burada baş muavin ve 

başöğretmenlik yapmıştır. Abdülbâki, 1924 yılında İstanbul’a dönmüş ve eğitimini Muallim 

Mektebi, İstiklâl Lisesi, Darü’l-Fünûn Edebiyat Fakültesinde tamamlayarak Konya Lisesine 

öğretmen olarak atanmıştır. Abdülbâki Soyadı Kanunu ile Gölpınarlı soyadını almıştır. Bir 

müddet sonra üniversiteye muallim olarak geçen Abdülbâki, Dil ve Tarih, Coğrafya 

Fakültesinde Farsça okutmanlığı; Türk Dili ve Edebiyatı’nda öğretim görevliliği; İstanbul 

Edebiyat’ta İslam-Türk Tarihi alanında öğretim üyeliği yaparak 1949 yılında emekli olmuştur. 

Edebiyat, tasavvuf vb. alanlarda yayımlanmış birçok eseri mevcut olan Gölpınarlı, 25 Ağustos 

1982 tarihinde vefat etmiştir.348  

İbrahim Aczî’nin Yeni Konya Gazetesi’nde “Mevlâna ve Divan-ı Kebir” adı ile 

yayımlanan yazısına Abdülbâki Gölpınarlı eleştiride bulunmuştur. Aczî, bu eleştirilere gazetede 

                                                           
348 İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri (Kemâlü’ş-Şuarâ), Haz. Müjgân Cunbur, AKM 

Yayınları 203, 1. Baskı, 1. cilt, Ankara, 1999, s. 240-242; Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Varlık 

Yayınları, 12. Baskı, İstanbul, 1985, s. 148-149. 
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cevap vermiş; ayrıca Dîvânı’nda kıta nazım şekli ile yazdığı 482. manzumede ele almıştır. Aczî, 

ilmin yürekte olduğunu ve Abdülbâki’nin türlü oyunlarına maruz kaldığını belirtmektedir: 

Çeñede degil èilim yürekde 

èÁrifler yazıú ãuãmuş kürekde 

CÀn-bÀzlar, dürlü oyun üstünde 

Oynarlar ipde gÀhí direkde (482/1) 

5.2.2. Cahit Öztelli 

Hüseyin Cahit Öztelli, Erzincan’da 1910 yılında dünyaya gelmiştir. Doktor Ali Vasfi 

Bey ve Zehra Hanım’ın üç oğlundan (Haşmet Öztelli, Nadir Öztelli) en büyüğü olup eğitim 

hayatını yurdun çeşitli yerlerinde sürdürmüştür. 1924 yılında Tokat Yeşilırmak İlkokulunu, 

1928 yılında Gümüşhane Ortaokulunu, 1936 yılında Trabzon Lisesini bitiren Cahit Öztelli, Dil 

ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatından mezun olmuş ve Denizli Lisesine 

öğretmen olarak atanmıştır. 1941-1944 yılları arasında askerlik görevini yerine getiren Cahit 

Öztelli; Samsun, Konya, Ankara gibi yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik mesleğini ifa etmiş; 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ansiklopediler Şubesinde redaktörlük, Milli Folklor 

Enstitüsünde müdürlük de yapmıştır. 1972 yılında emekliye ayrılan Cahit Öztelli, Dil ve Tarih, 

Coğrafya Fakültesinde halk edebiyatı dersleri de vermiştir. Kansere yakalanan Cahit Öztelli, 24 

Şubat 1978 tarihinde vefat etmiş; cenazesi iki gün sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığına 

defnedilmiştir. Cahit Öztelli’nin yaptığı araştırmalar ve yayımlarıyla halk edebiyatı alanına çok 

önemli katkıları bulunmaktadır.349 

                                                           
349 İhsan Hınçer, “Öztelli’nin Hayatı, Çalışmaları, Yapıtları”, Türk Folklor Araştırmaları, Şubat 1979, sayı 355, 

yıl 30, cilt 18, s. 8562. (Dergide bu kısmı yazan kişinin adına yer verilmediği için dergi sahibi İhsan Hınçer yazar 

olarak verilmiştir.) Türk Folklor Araştırmaları’nın 355. sayısı Cahit Öztelli Özel Sayısı olarak yayımlanmıştır. 
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Aczî, Dîvân’ında Cahit Öztelli’ye ismen yer vermemiştir. Ancak “Âşık Şem‘î 

Konuşuyor”350 adı ile yayımlanan kitabına bazı kişilerin ve özellikle F. Nâfiz Uzluk’un 

eleştirilerine maruz kaldığını belirtmiştir.351 Bazı kişilerden kastın Yeni Konya Gazetesi’nde söz 

konusu kitabı eleştiren Cahit Öztelli olduğu söylenebilir. Aczî Dîvân’ında “ èÁşıú Şemèí 

Úonuşuyor isimli kitÀbım üzerine aşaàı yuúarı çıúan bir sürü lÀf üzerine”352 şeklindeki 

ifadesinden anlaşılacağı üzerine söz konusu manzumeyi (390. şiir) Cahit Öztelli ve F. Nâfiz 

Uzluk’a yönelik kaleme aldığı söylenebilir. Ancak Aczî, söz konusu kitaba yönelik eleştirilerde 

F. Nâfiz Uzluk’un ismini vererek belirtmiştir. Bu manzumede ise herhangi bir isme yer 

vermemiştir.  

Aczî, 12’li hece ölçüsü ile yazdığı şiirde kendisine yöneltilen sözlerin değersiz 

olduğunu; eleştirenlerin usul, erkân bilmediğini; şöhret kazanmak için böyle yaptıklarını; 

kendisinin de tüm bunlar karşısında sessiz kaldığını belirtmektedir: 

DeryÀyı güzÀf ùalàalandı ùaşdı yine 

FeãÀóat mevci òızlanaraú çoşdu yine 

BelÀàat úuşu úanad açıp uçdu yine 

HavÀdan nice Àyín erkÀn gösterir (390/1) 

 

Cilveler àaríb döner ùurur felekde 

KibÀrlıú úaba eleniyor elekde 

Nükteli şiddet böyle gerek dilekde 

Yamandır óased, òınçlıèirfÀn gösterir (390/4) 

 

 

                                                           
350 Söz konusu eser, “Âşık Şem‘i Konuşuyor” adı ile Yeni Konya Gazetesi’nde 19 Şubat 1951-13 Ekim 1951 (113 

Tefrika) tarihleri arasında yayımlanmıştır. İlgili eser daha sonra, “Konyalı Âşık Şem‘î Konuşuyor” adlı ile Konya 

Yeni Kitap Basımevi’nde 1951 yılında basılmıştır. 
351 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 509. 
352 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 523. 
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Meyilde varsa gizli şöhret eåeri 

Añlayan bilen ùursun uzaú hem geri 

DÀhí-i edeb varken geçme ileri 

Güneşli havÀ ãoñra ùÿfÀn gösterir (390/8) 

 

Úorúaraú èAczí çekilmişdir bucaàına 

Ùutuldu dili yatdı èuzlet úucaàına 

Bir òançer deger belki deyü bacaàına 

Kimi úılınç kimi úalúan gösterir (390/10) 

5.2.3. Feridun Nâfiz Uzluk 

Yemen şehitlerinden Ahmet Hamdi Bey’in ve Mevlânâ soyundan gelen Ayşe Sıdıka 

Hanım’ın oğlu olan Feridun Nâfiz Uzluk, 1902 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Uzluk, 

eğitim hayatına Konya’da başlamış ve 1911 yılında ilkokulu bitirmiştir. 1918 yılında İttihat 

Terakkî Lisesini bitirerek, 1919 yılında Haydarpaşa’da bulunan Tıp Fakültesinde eğitimine 

devam etmiştir. Mevlevî muhitlerinde bulunan ve o çevre ile sürekli iletişim içerisinde olan 

Uzluk, Arapça ve Farsça gibi çeşitli dillerde kendisini geliştirmiştir. 1924 yılında mezun olan 

Uzluk, yurdun çeşitli yerlerinde doktorluk mesleğini icrâ etmiş; kendisini geliştirmek amacıyla 

Almanya’da da bulunmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Tarihi alanında da hoca 

olarak görev yapan Uzluk, Tıp Tarihi alanının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Eserlerinde 

Hekim Şifâî ve Bay Sungur rumuzlarını kullanan Uzluk, Ankara’da 27 Eylül 1974 tarihinde 

vefat etmiş ve cenazesi Konya Üçler Mezarlığına defnedilmiştir.353  

Aczî, Dîvân’ında F. Nâfiz Uzluk’u çok sert bir şekilde eleştirmiştir. Dîvân’da onu 

eleştirmek için 16 müstakil şiir (376, 377, 378, 379, 381, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 

                                                           
353 Ayten Altıntaş, “Feridun Nafiz Uzluk ve Tıp Tarihi”, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, güz 

2018, sayı 9, s. 282-283; Hasan Özönder, “Uzluk, Feridun Nafiz”, DİA, İstanbul, 2012, 42. cilt, s. 257-258. 
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392, 393, 394, 480) kaleme alınmıştır. Aczî ile Uzluk arasındaki yazışmalar, gazetelerde 

birbirleri aleyhine yazdığı yazılar çerçevesinde de devam etmiştir.354 

Aczî’nin “Âşık Şem‘î Konuşuyor” adlı eseri yayımlandığı zaman birtakım insanların ve 

Uzluk’un eleştirilerine maruz kaldığını Dîvân’da şu şekilde belirtmektedir: “ SÀz şÀèirlerinden 

“ èÁşıú Şemèí Úonuşuyor” isimli eåeri[miz] yayınlandıàı zamÀn baèøı kişileriñ ve bi’l-óaããa ùıb 

fakültesinde pro[fesörlük] yapan Úonyalı aslını faãlını çoú iyi bilmedigimiz ve naãıl yardımlarla 

oúuyaraú oralara giren ... Uzluú adında biriniñ yazılarına úarşı.”355 Aczî, bu eleştirilere 

Dîvân’ında 15’li hece ölçüsü ile kaleme aldığı 376. şiir ile cevap vermiştir. Kendisinin baykuş 

gibi viranelerde yaşadığını, şöhret elde etmek için münakaşaya girmek istemediğini, kendisinin 

ayna olmadığını ama kişilerin kendisinde yansımalarını gördüğünü, Uzluk’tan da ders 

almayacağını, şiirde ölçüyü tam olarak bilmediğini ve içine doğduğu şekilde şiirler kaleme 

aldığını belirtmektedir: 

Bayúuş gibiyim vírÀnelerde sessiz yaşarım 

Öküz gibiyim cehÀletde ben óissiz yaşarım 

Çeñe çalamam dÀnÀlıàım yoú şöhret için híç 

ÒÀne òarÀbım degilim maèmÿr eşsiz yaşarım (376/1) 

Aczî, koşma nazım şekli ile kaleme aldığı 377. şiirde eleştirinin bir ölçüsü olması 

gerektiğini; ilmin insanı bu şekilde yücelteceğini; kişilerin birbirine kinle yaklaşmasının doğru 

olmadığını; yazının bir silah gibi kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir: 

 

 

                                                           
354 Bu yazılar Aczî’nin eserlerinin tanıtıldığı bölümde “Gazetelerde Yayımlanan Yazıları” kısmında belirtilmiştir. 

Uzluk’un eleştirilerine Aczî’nin vermiş olduğu cevap yazılarının künye bilgileri de verilmiştir. Bundan dolayı bu 

kısma ilgili bilgiler tekrar alınmamıştır. 
355 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 509. 
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Úalem nezíh, tenúíd faùín olursa 

èİlim artar şeref gelir şÀn gelir 

Úalem sivri elfÀô çetin olursa 

äoàuú fikir rÿóa sisli úan gelir (377/1) 

Aczî, koşma nazım şekli ile kaleme aldığı 378. şiirde kendisinin küçük birtakım 

hatalarının olabileceğini; ancak Uzluk gibilerin bunları büyüterek insanlara sunduğunu; kemâl 

düzeyine ulaşan insanların bu gibi davranışlarda bulunmayarak güzel bir şekilde bunları 

belirtmesi gerektiğini vurgulamaktadır: 

El yanında biçme gömlek ey göñül 

Kimi uzun kimi úıãa söz atar 

Ufaú óaùÀ külünk olur ey göñül 

NÀ-kes olan böyle işe göz atar (378/1) 

14’lü hece ölçüsü ile yazılan 379. şiirde Aczî, Uzluk’un herkes tarafından sözde takdir 

edilip yüceltildiğini; güzel sözün insanı yücelttiğini ve insanların Uzluk’un sözlerinin değersiz 

olduğunu söylediğini; kendisinin rekabete açık olduğunu; kemâl sahiplerinin gurura 

kapılmama, akl-ı selîm davranma gibi öğütlerine kulak vermek gerektiğini; kendisinin selamet 

limanı olan suskunluğa sığındığını belirtmektedir: 

Áferín ey õÀt-ı pür-cevher-ãıfÀt Àferín 

Nuùú-ı èÀlí-tebÀrıñ herkes taúdír etdiler 

Áferín ey edíb-i nev-güher-tÀb Àferín 

Òoş dÀnÀyı süòan deyü cümle tevúír etdiler (379/1) 

Eleştirilere öfkelenen Aczî, 12’li hece ölçüsü ile yazdığı 381. şiirde Uzluk’un üst bir dil 

kullanarak kendisini küçük gördüğünü; kendisinin onun gibi şöhret sevdalısı olmadığını; 

Uzluk’un usul erkân bilmediğini; hırs ve gurur ile kendisine saldırdığını belirtmektedir. Aczî, 
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tüm bunlara rağmen kendisine öğüt vererek herkesin bildiği işi icrâa edeceğini ve kendisinin 

çoban olmadığı için bu gibi insanları güdemeyeceğini belirtmektedir: 

Úulaàıñ çevir arúaya el ne söyler 

Bülbülü diñle göresiñ gül ne söyler 

èİrfÀnıñ ùopla gözüñ aç ey sersem 

Tırmanma ãarpa yere in çöl ne söyler (381/1) 

Aczî “Konya Halk Şairleri”356 adı ile yayımlanan tefrikalardaki yazısını “Edebiyat, 

Gerçeğe Uymıyanları Sırlamak Değildir” yazıları ile eleştiren Nâfiz Uzluk’a gazel nazım şekli 

ile kaleme aldığı 383. şiirde âdeta cevap vermiştir. Aczî, Râsih’in hayatının insanları âdeta 

birbirine düşürdüğünü; Rasih’in birtakım kastının insanlar tarafından tam anlamıyla 

anlaşılamadığını; kendisinin insanlar tarafından bunun üzerine taşlandığını; Uzluk’un cevap 

yazmak için tezkirelerde Râsih’i aradığını ve kendisini hedefe koyduğunu belirtmektedir:  

İlÀhí RÀsiò yıàdıñ lisÀn, lisÀn üstüne 

Düşürdüñ dilleri Àh, beyÀn beyÀn üstüne (383/1)357 

Úaãdıñ ne idi maóviyyetde gelip geçdiñ sen 

Çıúardıñ bir çoú fikir ùuàyÀn ùuàyÀn üstüne (383/3) 

 

Teõkirelerde arıyor Uzluú seni yoúsuñ 

Ùonlarla söz yazdı duman duman üstüne (383/7) 

  

Ey RÀsiò seniñ de öyle bir nÀmıñ varmış ki 

Úoyduñ èAczí’yi mízÀn mízÀn üstüne (383/10) 

                                                           
356 İlgili yazı Yeni Konya Gazetesi’nde 23 Aralık 1951-30 Aralık 1951 tarihleri arasında yayımlanmıştır. 
357 Aczî söz konusu şiirin Konyalı Rasih’e ait olduğunu belirttiğinden dolayı Feridun Nâfiz Uzluk Aczî aleyhine 

Yeni Konya Gazetesi’nde yazılar kaleme almıştır. Üstüne redifli şiir, Balıkesirli Rasih’e aittir. Rasih Ahmed Bey 

olarak maruf olan bu kişi Sinan Paşa’nın oğludur. Ömrünü Balıkesir’de sürdürdüğü belirtilen Rasih, mezar taşı 

kitabesine göre 14 Rebîü’l-evvel 1144/16 Eylül 1731tarihinde vefat etmiştir.  Bahattin Kahraman, “Balıkesirli 

Râsih”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 6, sayı 10, yıl 2003, s. 63, 65.  
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Aczî’nin 12’li hece ölçüsü ile kaleme aldığı 385. şiirle harfler üzerinden birtakım 

mesajlar vermek istediği söylenebilir. Aczî,  her dörtlüğün sonunda bir harfe ( ش-س-ه-ب-ا ) işaret 

etmiştir. Uzluk’un insanlar nazarında makul olmayan “ebes”358 ve her şeyi bildiğini iddia eden, 

yaşına uygun davranmayan kimse anlamına gelen “ebeş”359 olduğunu belirtmektedir. Aczî, 

profesör isminin sözlükte öğretmen anlamına geldiğini; ancak Uzluk’un mesleği ile 

davranışlarının birbirine uyumlu olmadığını dile getirmektedir: 

Úorúaraú açdım F[ı]ransızca lüàÀtı 

P[u]rofesör ismin aradım ne imiş  

Buldum yerini bildim maènÀsını ben 

Meger maènÀ muèallim, elíf be imiş (385/1) 

12’li hece ölçüsü ile yazılan 386. şiirde Aczî, ilmin yerinin gül bahçesi olduğunu; 

âlimlerin güzel konuşma becerisine sahip olup insanları kırmaması gerektiğini; Uzluk’un âlim 

gibi davranmadığını belirtmektedir: 

èİlim herze degil her Àn dil-şÀdedir 

èİlmiñ yeri gül gülistÀn ÀbÀdedir 

Faøíletdir anıñ aãlı hem nezÀhet 

DÀnÀ ãanan kendin yazıú nÀ-şÀdedir (386/1) 

Aczî, gazel nazım şekliyle kaleme aldığı 387. manzumede esas suçun Uzluk’a cevap 

vermek olduğunu; insanın ayarının söz olduğunu ve ona göre hitap etmesi gerektiğini; sözlerin 

seçilerek güzel bir şekilde ifade edildiğinde daha değerli olduğunu; ilmin bazı kişilerin elinde 

değersizleştiğini; kendisini eleştiren Uzluk’a karşı susarak kendisini yıpratmaması gerektiğini 

ifade etmektedir: 

                                                           
358 Ebes, “Herkes tarafından hoş görülmeyen, boş saçma sapan.” Ömer Asım Aksoy vd., Türkiye’de Halk 

Ağzından Derleme Sözlüğü III, TDK Yayınları, 4. Baskı, Ankara, 2019, s. 1656. 
359 Ebeş, “Yaşı ile uygun söz söylemeyen ve her şeyi bilirim diyen.” Ömer Asım Aksoy vd., Türkiye’de Halk 

Ağzından Derleme Sözlüğü III, s. 1656. 
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Bir söz ki eger diñlese úÀbil-i òiùÀb 

At bir ùarafa, òaùÀ ona vermek cevÀb (387/1) 

Aczî Uzluk’un ölçüsüz eleştirilerinin bulunduğunu şu şekilde belirtmektedir: 

“...Yuúarıda biraz [ba]óåi geçen şÀèir RÀsiò óaúúında çıúan eåerimize úarşı küplere binen Uzluú 

úaraktersiz yazdıàı yazılarla kendiniñ ne olduàunu ortaya atmış verdigim cevÀblarla kepÀze 

olmuşdur...”360 Buna binaen yazmış olduğu koşmada (391. şiir) Aczî, Uzluk’un âdeta bildiğini 

okuyup başkalarının sözüne önem vermediğini ve böylelerinden vefa gelmeyeceğini; 

söylediklerinin farkında olmadığını ve öğüt almadığını; ancak Uzluk gibi insanların 

karakterinin bu şekilde olduğunu belirtmektedir: 

Ehl-i óased belli olur sözünden 

Ne ederse kendi eder demişler 

VefÀ gelmez böylesiniñ özünden 

Burnunuñ oúuna gider demişler (391/1) 

Aczî, koşma nazım şekli ile kaleme aldığı 392. manzumede Uzluk gibilerin bilgisizce 

kendisi aleyhine konuştuğunu, insanın kendi işi ile ilgilenmesi gerektiğini; ancak devranın 

böyle olduğunu vurgulanmaktadır: 

Pişmiş aşa ãoàuú su dökenler 

İnsÀn degil maòlÿú nÀ-dÀn demişler 

Miónet biçer fitne fesÀd ekenler 

Dipsiz kile boş bir òarman demişler (392/1) 

Koşma nazım şekliyle Uzluk için kaleme alınan 393. şiirde köpeğe taş atarak onun 

havlamasına sebep olduğu için suçun kendisinde olduğunu belirten Aczî, sözlerin düşünülerek 

söylenmesi ve benliğin bir kenara bırakılması gerektiğini belirtmektedir: 

                                                           
360 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 526. 
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Köpege ùaş atma ürür demişler 

Úof  èavèave başa øarar demişler    

èÁúil olan ùutar óikmet yolunu 

Kem söyleyen dÀra girer demişler (393/1) 

Koşma nazım şekliyle Uzluk için kaleme alınan 394. şiirde, Uzluk’un yangına körükle 

gittiği ve ne söylediğini bilmediği; kendini düşünen bencil biri olduğu; Aczî’nin Uzluk’un bu 

bencil hâlini görerek ders alması gerektiği belirtilmektedir: 

Paùlaú olur çatlaú diliñ sözleri 

Her yanàına körük çeker demişler 

Úulaú ãaàır şaşı görür gözleri 

Egri bügrü dikiş diker demişler (394/1) 

 “Maèhÿd Köpege” adını taşıyan ve 12’li hece ölçüsü ile yazılan 480. şiirin, Aczî’yi çok 

fazla eleştiren F. Nâfiz Uzluk’a yönelik kaleme alındığı söylenebilir. Aczî, ilgili kişinin 

insanların huzurunu bozmaktan başka bir şey yapmadığını; ona taş attıkça sinsi bir şekilde 

zamanını bekleyip saldırıya geçmek için fırsat kolladığını; insanın latif bir yapıya sahip olup 

ona göre hayatını düzenlemesi gerektiğini ve kendisinin de köpek gibilere uymayacağını 

belirtmektedir:  

Yıàlış köpek ùÀm üstünde ürür ùurur 

Akşam ãabÀó her ùarafa hav hav ãaçar 

Tilki gibi kümesleri üner ùurur 

Óuøÿr bozar denÀ´eti ùav ùav ãaçar (480/1) 

 

Köpeklere uyan elbet köpek olur 

İpeklere uyan elbet ipek olur 

Köpege yal hemen ancaú kepek olur 

Geç ey èAczí onlar öyle hay hay ãaçar (480/4) 
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5.2.4. Mustafa Necati Elgin 

Ahmet Tevfik Bey ve Munise Hanım’ın oğlu olan Mustafa Necati, Kiğı’da 1907 yılında 

dünyaya gelmiştir. Babasının ordu mensubu olması nedeniyle eğitimini yurdun çeşitli 

yerlerinde sürdüren Mustafa Necati, babasının Sarıkamış’ta şehit olması ile yetim kalmıştır. 

Ailesi Ermeni ve Rusların saldırılarından dolayı Tokat’a taşınmıştır. Mustafa Necati eğitim 

hayatına Tokat İdadisi ve Askerî Lisesinde devam etmiş; öğretmen olmak için sınavlara girmiş 

ve öğretmen olarak Niksar’a tayin edilmiştir. Aile, Soyadı Kanunu ile Elgin soyadını almıştır. 

Mustafa Necati Elgin, halk edebiyatı alanında araştırmalarda bulunmuş ve alana katkılar 

sunmuştur. Elgin, 27 Nisan 1977 tarihinde ahirete irtihâl etmiş ve cenazesi İstanbul Zincirlikuyu 

Mezarlığına defnedilmiştir.361 

İbrahim Aczî, Mustafa Necati Elgin’e ismen Dîvân’ında yer vermemiş; ancak şair Rasih 

ile ilgili yazmış olduğu yazıya eleştiri mahiyetinde yazı kaleme alanları eleştirmiştir. Bu 

şahıslardan biri olan F. Nâfiz Uzluk’u bundan dolayı şiddetli bir şekilde eleştiren Aczî, 

Dîvân’ının fihrist kısmında362 Uzluk’a yönelik kaleme aldığı şiirleri belirtmiştir. Uzluk’u 

eleştirirken 517 sayfa numaralı kısımda “Tahlil Başlıklı Yazana” başlığı ile belirttiği ve 

Dîvân’da 13’lü hece ölçüsü ile yazdığı 384. şiirde “Bunuñ üzerine díger bir der-be-deriñ 

yazısına yazdıàım manôÿm cevÀb” şeklinde zikrettiği kişinin kendisine şair Rasih ile ilgili 

eleştiri yazısı363 kaleme alan M. Necati Elgin olduğu tahmin edilmektedir. Bundan dolayı 

Aczî’nin de ilgili şiiri M. Necati Elgin’e yönelik kaleme aldığı düşünülmektedir. 

                                                           
361 Mehmet Ali Uz, “Mustafa Necati Elgin (1907-1977) I. Hayatı”, Merhaba Gazetesi Akademik Sayfalar M. 

Necati Elgin Özel Sayısı, cilt 8, sayı 14, yıl 2008, s. 228-230. 
362 İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. IV. 
363 İlgili yazının künye bilgisi şu şekilddir: Necati Elgin, “Şair Rasih Hakkında”, Yeni Meram Gazetesi, 6 Şubat 

1952, s. 3. 
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Aczî, kendisine yönelik tahlillerin kaleme alındığını; birçok tezkire karıştırılıp Rasih 

hakkında bilgi toplandığını; kendisinin bunları sükûnetle dinleyip bu şiiri kaleme aldığını ve 

tüm bunların hasetle yapıldığını vurgulamaktadır: 

Nice teõkire yüzlerce sicil aramışlar 

RÀsiò kimdir deyü amÀn amÀn üstüne (384/3) 

 

Taólíl ederek diñledik sükÿn ile biz 

Neler yazdılar Àh, dívÀn dívÀn üstüne (384/6) 

 

Yazdıú bunlara böyle cevÀb biz de te´òírle 

èAczí ne oldu deyü ãoran ãoran üstüne (384/8) 

5.3.Tarihî-Efsanevi Şahıslar 

Tarihî- Efsanevi şahıslar başlığı altında Alparslan, Barbaros, Cengiz, Dârâ, Firavun, 

Hızır, Hüseyin Kazım Kadri Bey, Keyhüsrev, Keykubad, Kılıç Ali, Kılıçarslan, Kızıl Buga, 

Köroğlu, Leyla, Mecnun, Lokman, Mehmet İhsan Hınçer, Mevlânâ, Mustafa Kemal Atatürk, 

Nefîse Sultan, Nemrud, Ömer Hayyâm, Süleyman Şah, Şehâde Süleyman, Yâfes ve Züleyhâ 

incelenecektir. 

5.3.1. Alparslan-Keyhüsrev-Keykubad 

Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğlu olan Alparslan’ın doğum tarihi ile ilgili farklı bilgiler 

bulunmakla birlikte İbn-i Esîr’e göre Alparslan, 1 Muharrem 420/20 Ocak 1029 tarihinde 

dünyaya gelmiştir. Devlet sınırlarının genişletilmesinde önemli rol oynayan Alparslan, 

Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun Türklere yurt olması yönünde büyük bir başarıya imza 
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atmıştır. Alparslan, Barzem Kalesi kuşatmasından sonra kale kumandanı Yusuf Hârizmî 

tarafından yaralanmış ve 10 Rebîü’l-evvel 465/24 Kasım 1072 tarihinde vefat etmiştir.364 

Dîvân’da Keyhüsrevler ve Keykubadlar ile Anadolu Selçuklular Dönemi’nde (1075-

1308) sultanlık yapan yöneticilerin ifade edildiği söylenebilir. Keyhüsrevler ile I. Keyhüsrev 

(ö. 607/1211)365, II.  Keyhüsrev (ö. 643/1246)366 ve III. Keyhüsrev (ö. 682/1284);367 

Keykubadlar ile de I. Keykubad (ö. 634/1237),368 II. Keykubad (ö. 652/1254)369 ve III. 

Keykubad’ın (ö. 702/1302?)370 kastedildiği söylenebilir.  

Alparslan, Dîvân’da 2 yerde (401/5, 434/3); Keyhüsrev ve Keykubad ise Alparslan 

adının zikredildiği destan nazım şekli ile yazılan şiirde kullanılmıştır. Aczî, Konya’yı 

methetmek için yazdığı şiirde Konya’nın yaylalarla çevrili olduğunu; Toros Dağı’nın Konya’yı 

çevrelediğini; Anadolu Selçuklu sultanlarından olan Keyhüsrevlerin ve Keykubadların 

Konya’yı imar edip hayat verdiğini; Konya’nın fethinde Anadolu’nun yurt edinmesinde önemli 

yeri olan Alparslan’ın büyük bir rolünün bulunduğunu; bundan dolayı da Alparslan’ın 

Konya’nın hükümdarı olarak ifade edilebileceğini belirtmiştir: 

Bir yayladır uçdan uca serilmiş 

Ùoros Ùaàı çevresine gerilmiş 

Keyòüsrevler, KeyúubÀdlar dirilmiş  

Alparslan òÀnlar òÀn-ı Úonya’nıñ (401/5) 

 

                                                           
364 İbrahim Kafesoğlu, “Alparslan”, DİA, İstanbul, 1989, 2. cilt, s. 526-530. 
365 Sultanların hayatları ile ilgili bilgi için bakınız: Ali Sevim, “Keyhüsrev I”, DİA, Ankara, 2002, 25. cilt, s. 347-

349. 
366 I. Keyhüsrev için bakınız: Ali Sevim, “Keyhüsrev II”, DİA, Ankara, 2002, 25. cilt, s. 349-350. 
367 III. Keyhüsrev için bakınız: Ali Sevim, “Keyhüsrev III”, DİA, Ankara, 2002, 25. cilt, s. 351-352. 
368 I. Keykubad için bakınız: Faruk Sümer, “Keykubad I”, DİA, Ankara, 2002, 25. cilt, s. 358-359.   
369 II. Keykubad bakınız: Faruk Sümer, “Keykubad II”, DİA, Ankara, 2002, 25. cilt, s. 359-360.   
370 III. Keykubad için bakınız: Faruk Sümer, “Keykubad III”, DİA, Ankara, 2002, 25. cilt, s. 360-361.   
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Alparsalan’ın Hasan Dağı’nda çadır kurduğu ve çok yiğit bir insan olduğu; ancak 

ölümün onun gibi yiğitleri dünya hayatından kopardığı vurgulanmaktadır: 

 

Alparslanlar otaú úurmuş oùurmuş 

Bir vaúitler böyle arslan yaùırmış 

Şimdi nerde felek alıp götürmüş 

VírÀn olmuş yigidleriñ otaàı (434/3) 

5.3.2. Barbaros-Kılıç Ali- Şehzade Süleyman 

Asıl adı Hızır olan Barbaros, Yakup adındaki bir sipâhînin oğludur. Doğum tarihi net 

olarak bilinmemekle birlikte 1478 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Ağabeyi Oruç Reis’e 

sakalının kırmızıya dönük renginden dolayı Batılılar Barbaros lakabını vermiştir. Bu lakap 

Hızır için de kullanılmış; ayrıca Yavuz Sultan Selim tarafından Hızır’a Hayreddin lakabı da 

verilmiştir. Ağabeyi Oruç Reis ile birlikte Osmanlı himayesine giren Barbaros Hayreddin, 

Yavuz Sultan Selim’in iltifatına mazhar olmuş ve kendisine birtakım imtiyazlar verilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin denizlere olan hâkimiyetinin artmasında Barbaros Hayreddin Paşa’nın ve 

onun eğittiği insanların önemli bir yeri bulunmaktadır. Barbaros Hayreddin, 6 Cemâziyye’l-

evvel 953/5 Temmuz 1546 tarihinde vefat etmiştir. Kabri Beşiktaş’ta bulunmaktadır.371 

Kılıç Ali, Uluç lakabıyla da anılan ve doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen; ancak 

1500’lü yılların başında doğduğu tahmin edilen; Cezayirli Ali Ahmed Reis’e esir düşen mühtedi 

bir denizcidir. Kılıç Ali, Osmanlı donanmasında önemli görevleri başarı ile yerine getirmiş ve 

kaptan-ı derya olarak Osmalı Devleti’ne hizmet etmiştir. Koca kaptan olarak da zikredilen Kılıç 

Ali, 19 Receb 995/25 Haziran1587 tarihinde vefat etmiştir.372  

                                                           
371 Şerafettin Turan, “Barbaros Hayreddin Paşa”, DİA, İstanbul, 1992, 5. cilt, s. 65-67. 
372 İdris Bostan, “Kılıç Ali Paşa”, DİA, Ankara, 2002, 25. cilt, s. 411-412. 
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Aczî’nin Şehzade Süleyman ile Süleyman Paşa’yı (ö. 758/1357?) mı, Süleyman 

Çelebi’yi (ö. 813/1414) mi, yoksa I. Süleyman’ı (ö. 974/1566) mı kastettiği net olarak 

bilinmemektedir. Ancak Aczî’nin şiirinde verdiği bilgiden hareketle bu kişinin Gelibolu’ya 

fethin ilk hareketini başlatan Süleyman Paşa olduğu söylenebilir. Orhan Gazi’nin oğlu olan 

Süleyman Paşa’nın doğum tarihi net olarak bilinmemektedir. Süleyman Paşa, Rumeli fatihi 

olarak anılmakta; onun Gelibolu yarımadası ve çevresinin fethedilmesinde önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Süleyman Paşa’nın ölüm tarihi de tam olarak bilinmemekle birlikte genel 

kanaate göre 758/1357 yılında vefat ettiği belirtilmektedir.373  

I. Dünya Savaşı’nda Gelibolu’da Yunan işgali altında olan topraklar için üzülen Aczî, 

Osmanlı Devleti’nde kaptan-ı derya olarak görev alan ve başarılı işler üstlenen Barbaros 

Hayrettin Paşa ve Kılıç Ali gibi yiğit ve kudretli insanlara ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde önemli başarılara imza atan, Gelibolu Yarımadası’nın 

Osmanlı’ya katılmasında büyük rol üstlenen Şehzade Süleyman’ın bu işgal dolayısıyla büyük 

üzüntü duyduğu vurgulanmaktadır: 

Gelibolu Tekfÿr Ùaàı’na indi YÿnÀn 

Bolayır’da çaàırdı rÿó-ı KemÀl el-amÀn 

Nerededir Barbaros hem Úılınç èAli 

Aàlıyor úabrinde Şeh-zÀde SüleymÀn (161/1) 

5.3.3. Cengiz-Dârâ 

Dârâ, Keyâniyân soyundan gelen; Keyâniyânların bazı kaynaklara göre 9. bazılarına 

göre ise 10. hükümdarı olan; yüceliği ve azâmeti vurgulamak için kullanılan; İskender’in hilesi 

                                                           
373 Feridun Emecen, “Süleyman Paşa”, DİA, İstanbul, 2010, 38. cilt, s. 94-96. 
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sonucu öldürülen kişidir.374 Cengiz ise, edebiyatta daha çok zalimliği ile tanınan Moğol 

kumandan ve hükümdarıdır.375 

Aczî, II. Abdülhamit Dönemi’ndeki zulmün tıpkı korku saçan bir rüzgâra benzediğini 

ve bu rüzgârın estiği yerleri harâp ettiğini belirtmektedir. Bu dönemin azâmeti ile nâm salan 

Dârâ ve zalimliği ile bilinen Cengiz dönemlerini mumla arattığını; korku ve zulüm ikliminin 

hâkim olduğunu belirtmektedir:  

Her-cÀ ôulüm bir ãarãar-ı hevl-engíz 

Geçdigi yerde ùurulmaz felÀketden 

Nere gitdi DÀrÀ, nerdedir Cengíz 

MeòÀfet ùoàar her dem meòÀfetden (33/1) 

5.3.4. Firavun-Nemrud 

Firavun, önceleri Mısır krallık sarayını ve orada ikâmet edenleri belirten bir kelime iken 

daha sonraları Mısır krallarını ifade etmek için kullanılmıştır. Mısırlıların inancına göre 

Firavunlar tanrının oğlu olan krallardır.376 Klasik Türk şiirinde firavun daha çok 

merhametsizlik, kibir, inatçılık ve gurur gibi kelimeler ile birlikte vurgulanmakta olup Hz. 

Mûsâ ile olan ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmektedir.377 Nemrud ise, Yahûdî kaynakları ve 

inancına göre, Hz. Nûh’un oğlu olan Hâm’ın torunu ve Kuş’un oğlu olup kurnazlığı, 

putperetsliği ve zalimliği ile bilinmektedir.378 Klasik Türk şiirinde Nemrud, Hz. İbrahim ile 

                                                           
374 İskender Pala 9. hükümdarı, Erman Artun ise 10. hükümdarı olduğunu belirtmektedir. İskender Pala, 

Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 106; Erman Artun, Ansiklopedik Halkbilimi/Halk Edebiyatı Sözlüğü Terimler-

Motifler-Kavramlar, Karahan Kitabevi, 1. Baskı, Adana, 2014, s. 128.  
375 Ahmet Talât Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Haz. Cemal 

Kurnaz, Kurgan Edebiyat, Ankara, 2016, s. 106.  
376 Ömer Faruk Harman, “Firavun”, DİA, İstanbul, 1996, 13. cilt, s. 118. 
377 Mustafa İsmet Uzun, “Firavun (Edebiyat)”, DİA, İstanbul, 1996, 13. cilt, s. 121. 
378 Cengiz Batuk, “Nemrud”, DİA, İstanbul, 2006, 32. cilt, s. 554. 
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olan ilişkisi bağlamında kullanılmaktadır. Hz. İbrahim’in ateşe atılması, sevgiliye cefâ 

çektirilmesi gibi hususlar Nemrud’la bağlantılı olarak ele alınmakatdır.379 

Dîvân’da 1 yerde (90/5) Firavun, 3 yerde Nemrud (90/5, 429/8, 430/9) kullanılmıştır. 

Bu kelimelerle hükümdarların geçiciliği ve zalimliği vurgulanmıştır. Aczî, zaman ve zulmün 

geçiciliğini vurgulamak için Nemrud ve Firavun’u örnek göstermiştir. Onların zalimliklerinin 

bâki kalmadığını anımsatan Aczî, dünyadaki hiçbir şeyin de bâkî olmadığını belirtmiştir: 

Nerde hani benim deyip gezenler 

Hani Nemrÿd Firèavn gibi azanlar 

Baş úaldırıp àurÿr ile gezenler 

Bu zemínde nice úanlar ùolaşmış (90/5) 

Aczî, Türk milletinin diğer milletlere örnek teşkil ettiğini; Nemrud gibi zalim 

hükümdarların saltanatına son verdiğini ve Türk’ün izinin tarihin birçok döneminde var 

olduğunu belirtmektedir: 

Güneş olduñ ışıú verdiñ 

Bu èÀlemde neler gördüñ 

Nemrÿdları ilden sürdüñ 

Nice devlet refÀh úurduñ 

Ünüñ vardır her yerlerde  

TÀríòlerde devirlerde (430/9) 

5.3.5. Hızır 

Hızır, İlyas ile arkadaş olup karanlıklar ülkesinde ab-ı hayatı arayan; ölümsüz olduğu 

düşünülen efsanevi bir şahıstır. Ab-ı hayatı içtikten sonra ölümsüzlüğe ulaştığı rivayet edilen 

bu kişilerden Hızır’ın denizlerde, İlyas’ın ise karada dünya hayatında sıkıntıya duçâr olanların 

                                                           
379 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 356. 
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yardımına koştuğuna inanılmaktadır.380 Aczî, tek bir yerde Hızır’a yer vermiştir. Hızır ve İlyas 

gibi insanların yardımına koşanlar bulunmakta; ancak bu kişiler başkaları tarafından tek el ve 

göze sahip yarı insan olan efsanevi bir yaratığa benzetilmektedir:381 

Óıøır İlyÀs da olsañ eger 

İnsÀn degil nesnÀs ãayarlar (456/4) 

5.3.6. Hüseyin Kazım Kadri Bey 

Hüseyin Kazım Kadri, 1870 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş olup babası Trabzon 

valisi Kadri Bey’dir. Kazım Kadri, sırası ile Beylerbeyi Sıbyan Mektebi ve Soğukçeşme Askeri 

Rüştiyesini bitirmiştir. Mülkiye Mektebine kayıt yaptırmış; ancak babasının Aydın’a tayin 

edilmesi ile birlikte Mülkiye’ye başlamamıştır. Aydın Vilayeti Muhasebe Kalemi, Maliye 

Nezâreti Mektûbî Kalemi,  Hariciye Kalemi Umûr-ı Şehbenderî Kalemi vb. gibi devlet 

yönetiminde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Hak ve Hakikat; Felâha Doğru, İslamiyet’in 

Avrupa’ya Son Sözü; Türk Lugatı; Ziya Gökalp’in Tenkidi müellifin eserlerinden bazılarıdır. 

17 Ocak 1934 yılında Tarsus’ta ölen Kazım Kadri’nin cenazesi, Beylerbeyi Küplüce 

Mezarlığına defnedilmiştir.382  

Müellifin şöhret bulan ve en önemli eserlerinden biri Türk Lugatı’dır. Bu eser, 

kelimelerin kökenini açıklayan bir sözlük olup geniş bir ön söze sahiptir. Kâzım Kazım Kadri 

amacını eserinin ön sözünde şu şekilde belirtmektedir: “ Otuz beş senelik mütemâdî bir sa’yin 

hâsılası olan bu kitâbı Türk dillerinin bir asıldan türediğini göstermek ve âtiyen bir “ vahdet-i 

                                                           
380 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 204. 
381 Nesnâs, koğuculuk ve dilencilik eden; maymuna benzetilen bir canlıdır. Hindistân’ın Serendîb yakınlarında 

bulunan bir dağda bu türün çokça yaşadığı rivayet edilmektedir. Bu canlı türünün boylarının uzun, gövdelerinin 

kıllı, gök renkli ve kıllarının kızıl olduğu; başlarının iki yanında gözleri bulunduğu, aynı anda iki cinsiyet 

özelliklerini barındırıp hamile kalıp doğurdukları, çok yedikleri ve insana benzedikleri nakledilmektedir. Bir başka 

rivayete göre ise peygamberlerine asi olan milleti Allah’ın cezalandırdığı nesnâsa dönüştürdüğü ifade 

edilmektedir. Ahterî Mustafa Efendi, Ahterî-i Kebîr, s. 1079. 
382 Nurettin Albayrak, “Hüseyin Kâzım Kadri”, DİA, İstanbul, 1998, 18. cilt, s. 554-555. 
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lisâniyye”ye doğru gidilebilmek imkânını hazırlamak için yazdım.”383 Ayrıca Türk Lugatı’nın 

iç kapak sayfasında  “Türk dillerinin iştikâkı ve edebî lugatleri. Uygur, Çağatay, Kazan, Azerî 

ve Garp Türkçeleriyle Koybal, Yakut, Altay, Çuvaş ve Kırgız lehçelerinin lugatlerini ve Garp 

Türkçesinde kullanılan Arap ve Acem kelimelerini şevâhidi ve emsâliyle hâvîdir.” bilgisi yer 

almaktadır. Dört ciltten müteşekkil olan eserin ilk iki cildi Arap harfleri ile diğer iki cildi ise 

Latin alfabesi ile basılmıştır.384   

Aczî, insanın dünyada başına gelen şeylere şikâyet etmemesi gerektiğini; Batılıları taklit 

etmekten uzak durup tıpkı Kâzım Kadri gibi millî bir ruha sahip olunması gerektiğini 

belirtmektedir: 

Dönüşünde dehriñ insÀn hÀøım gerek 

MaènÀ sende laùíf şièr-i KÀôım gerek   

Taúlídine àarbıñ heves bí-behrelik 

KÀôım gibi millí lisÀn nÀôım gerek (399/1) 

5.3.7. Kılıçarslan 

Aczî, soy itibariyle Türk milletinin Kılıçarslan’dan geldiğini belirttiğinden dolayı ilgili 

kişiden kastının I. Kılıçarslan olduğu söylenebilir. I. Kılıçarslan’ın babası Süleyman Şah’tır. 

1085 ya da daha önceki bir tarihte doğduğu tahmin edilmektedir.  Kılıçarslan, Melikşah’ın 

vefatıyla birlikte devletin birliğini sağlamak için çaba göstermiştir. Zilkade 500/Temmuz 1107 

yılında vefat etmiştir.385 

                                                           
383 Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lugatı, Devlet Matbaası, 1. cilt, İstanbul, 1927, s. I.  
384 Ciltlerin künye bilgisi şu şekildedir: 

Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lugatı, Devlet Matbaası, 1. cilt, İstanbul, 1927. 

Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lugatı, Devlet Matbaası, 2. cilt, İstanbul, 1928. 

Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lugatı, Maarif Matbaası, 3. cilt, İstanbul, 1943. 

Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lugatı, Cumhuriyet Matbaası, 4. cilt, İstanbul, 1945. 
385 Işın Demirkent, “Kılıçarslan I”, DİA, Ankara, 2002, 25. cilt, s. 396, 398.  
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Anadolu Selçuklu hükümdarı olan Kılıçarslan’ın Türk milleti için önem arz ettiği ve 

Türk milletinin Kayı boyundan, Kılıçarslan’a kadar köklü bir soya sahip olduğu 

belirtilmektedir:    

Bunuñ için ÚayòÀn derler bizlere 

äoyda Úılınçarslan derler bizlere (429/9) 

5.3.8. Kızıl Buga 

Kızıl Buga ismine, Halil İnalcık’ın Behcetü’t-Tevârîh’ten aktardığı bilgilere göre 

Osman Beg’in soy kütüğünde rastlanmaktadır. Kızıl Buga, Türk milletinin atalarından Gök 

Alp’in oğlu; Kaya Alp’in babasıdır.386 Dîvân’da tek bir yerde kullanılmıştır. Anadolu’nun 

Türklere yurt hâline gelmesinde Kızıl Buga’nın önemli bir yere sahip olduğu ve Anadolu’nun 

her bir köşesinde bu uğurda can vermiş cesur ve kahraman insanların bulunduğu 

vurgulanmaktadır:  

Nere varãaú yigidleriñ yataàı 

Yeşil yayla göñlümüzüñ ùutaàı  

Úızıl Buàa úursun bayram otaàı   

Yaàız atlar kişner nÀzlı yurd deyü (244/5) 

5.3.9. Köroğlu 

Babasının Muradiyeli olduğu ifade edilen Köroğlu’nun nerede doğduğu net olarak 

bilinmemektedir. Türk Dünyası’nda ve Batı’da hayatı ile ilgili birçok çalışma yapılan 

Köroğlu’nun kişiliği ile ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 

Köroğlu ile ilgili mevcut kaynaklar ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi ışığında Köroğlu Ruşen 

                                                           
386 Halil İnalcık, “Osmanlı Beyliği’nin Kurucusu Osman Beg”, Belleten, cilt 71, sayı 261, yıl 2007, s. 487. 
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adındaki kişinin Bolu Gerede’nin Soyuk/Sayık köyünden olduğu, XVI. yüzyılın sonu ve XVII. 

yüzyılın başlarında eşkıyalık ettiği ve Anadolu’da eşkıyalıkla nâm saldığı ifade edilmektedir.387  

Köroğlu’na Dîvân’da 12’li hece ölçüsü ile yazılan şiirde yer verilmiştir. Aczî, “Âşık 

Şem‘î Konuşuyor” isimli kitabına yönelik eleştirilere binaen kaleme almış olduğu bu şiirde, 

yöneltilen eleştirilerin lüzumsuz olduğunu ve insanların Köroğlu gibi hâlâ eski usullerle 

kendisine yüklendiğini ama bunu da tam anlamıyla beceremediklerini belirtmektedir:  

Elinde keşmír parlaú úılınç ãatıyor 

Ùurmayıp òaãma úuru ãıúı atıyor 

Köroàlu óÀlÀ eski úalúan ùutuyor 

Arada bir güdük ùırpan gösterir (390/7) 

5.3.10. Leyla ve Mecnun 

Leyla ile Mecnun (Kays) edebiyatta birçok versiyonu bulunan ve anlatılagelen bir 

hikâye olup birbirine âşık olan iki halk kahramanını ifade etmektedir.  Kays ailesi tarafından 

Leyla istenmiş; ancak Leyla’nın babası buna müsade etmediği gibi başka bir beldeye 

taşınmıştır. Leyla’nın aşkı ile kendisinden geçen Kays bu ayrılığa çok üzülmüştür. Kays’ın bu 

aşktan vazgeçmesi için ailesi tarafından Ka’be’ye götürüldüğü; ancak Kays’ın burada Allah’a 

bu aşkı daha da kök salması için dua ettiği rivayet edilmektedir. Bir müddet sonra Leyla’nın 

evlendirildiği haberi kendisine ulaşan Kays kendinden geçer, aklını kaybedip mecnuna döner 

ve kendisini çöle atar. Leyla, Mecnun’un durumundan haberdâr olunca çölde onu aramaya 

başlamış; fakat bu amacına ulaşamadan ölmüştür. Mecnun da çölde ölü bulunmuştur. Mecnun 

edebiyatta bu hikâye kullanımı dışında kelime anlamı itibariyle de ele alınmıştır. Ayrıca hakiki 

aşka ulaşan, gönlü Allah aşkı ile yanıp tutuşan kişilere de mecnun denmiştir.388   

                                                           
387 Faruk Sümer, Nurettin Albayrak, “Köroğlu”, DİA, Ankara, 2002, 26. cilt, s. 268-270. 
388 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 365-366. 
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Dîvân’da birçok yerde Leyla ve Mecnun kavramlarına yer verilmiştir. Leyla ile genel 

olarak sevgili kastedilmiş; bunun yanı sıra hakiki aşk, Leyla üzerinden ifade edilmiştir. Mecnun 

ise kelime anlamı ve Aczî’nin hikâyedeki Mecnun gibi sıkıntı, zorluk çekmesi yönü ile ele 

alınmıştır.  Ayrıca Dîvân’da Leyla ve Mecnun hikâyesine bizâtihi atıfta bulunulmuştur. 

Leyla ve Mecnun hikâyesine atıfta bulunan Aczî, Mecnun’un deliye dönmesine ve bu 

zavallı insanın çöllere düşmesine sebep olan olayı sorgulamaktadır: 

Mecnÿn’u, Mecnÿn eden ne şeydir ÀyÀ 

Düşüren kim bí-çÀreyi ãaórÀlara (14/8) 

Aczî, gönlün gece gündüz beşerî aşkı mı; yoksa Mecnun gibi beşerî aşktan hareketle 

ilahi aşkı mı aradığını düşünmektedir:  

ŞÀm u seóer ey dil LeylÀ mı ararsıñ 

Bu óÀl ile yoúsa MevlÀ mı ararsıñ (96/1) 

Aczî, Leyla ve Mecnun hikâyesinin toplumda şöhret bulduğunu; Mecnun’un Leyla’ya 

kavuşma uğruna çektiği o hâlin yürekleri dağladığını; sevgiliyi güzelliği dillere destan olan 

Leyla’ya bile değişmeyeceğini belirtmektedir: 

Gerçi nÀm almış LeylÀ’yı zamÀn bir vaúitler 

Mecnÿn’a acır seni ben LeylÀ’ya degişmem (222/6)  

 Aczî, bülbülden ilhamla divan nazım şekli ile kaleme aldığı şiirde âşığın sevgiliye 

ulaşmak için feryat ettiğini ve bu feryadının onu tıpkı Mecnun gibi deliye döndürdüğünü; 

sevgiliye ulaşmasına mani olan engellerin bile hoş olduğunu belirtmektedir: 

Mecnÿn’a döner bir dem èaşúla feryÀda düşerse 

Dikenler içinde gül ona LeylÀ’dır neylesin (234/6) 
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Aczî, yanında bulunan sevgiliden ilham alarak 13’lü hece ölçüsü ile kaleme aldığı şiirde, 

Mecnun’un sevdasına şahit olmasını;  Mecnun’un içinde bulunduğu hâl ile yıprandığını ve 

Leyla’yı karanlık çöllerde aramayıp kendi yanındaki güzel sevgiliyi görmesi gerektiğini 

belirtmektedir: 

Mecnÿn nerede hÀle-i sevdÀmı görsün 

Gül sínede bu dem şÿò dil LeylÀmı görsün 

Eger ararsa Mecnÿn LeylÀ ãaórÀlarda 

Yazıúdır gelsin LeylÀlı ãaórÀmı görsün (246/1)  

Âciz olan ve çok fazla acı çeken Aczî, Mecnun’un bile bu kadar acı çekmediğini; hiç 

kimsenin hâlinden memnun olmadığını; dış görünüş itibariyle gamsız gibi görünmesine rağmen 

aslında öyle biri olmadığını belirtmektedir: 

èAczí’mi bir bir beyÀn etsem füzÿn  

Çekdigim óüznü çekmemişdir Mecnÿn 

Görmedim bir kişi óÀlinden memnÿn 

Herkes ãanıyor beni àamgÀh degil (475/3) 

5.3.11. Lokman 

Lokman (a.s), Allah tarafından kendisine hikmet verilen bir kişidir. Ayrıca Kur’ân-ı 

Kerîm’in 31. suresinin de adıdır. İlgili surede Lokman (a.s)’ın oğluna çeşitli öğütleri yer 

almaktadır.389 Lokman (a.s), edebiyatta daha çok hekimliği ve bilgeliği yönünden ele 

alınmaktadır.390 

                                                           
389 Mevlüt Güngör, “Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Lokman”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1978, 35. 

cilt, s. 167-169. 
390 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 290. 
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Dîvân’da biri Âşık Dercî’nin cevabında (6/1) ve 2’si Aczî’nin kendi şiirinde (130/5, 

287/3)  olmak üzere toplam 3 yerde Lokman (a.s)’a yer verilmiştir. Âşık Dercî, derdinin çok 

büyük olduğunu ve bu derdin ancak hekimliği ile tanınan Lokman (a.s) tarafından 

çözülebileceğini belirtmektedir: 

Seyr-i cÀnÀna çeşmimde bir cÀn gerek 

Bí-nevÀyım derde lÀyıú dermÀn gerek 

Çoú ùabíbe eyledim èarø-ı iótiyÀç 

Dediler derdiñ büyükdür LoúmÀn gerek (6/1)  

Aczî, yaylada gördüğü güzel kızın içinde bulunduğu ortamdan ziynet aldığını ve bu 

güzelliğin Lokman (a.s) gibi dertlilere şifa sunduğunu belirtmektedir:   

Laùíf ãu havÀ cismine zínet vermişdir 

Çiçekler rÿóuna neş´e olup girmişdir 

Kökeninden tÀm kemÀle yetip ermişdir 

EndÀmı ùolàun devÀ-yı LoúmÀn’dır LoúmÀn (130/5) 

Aczî, gönlünde nedâmet hisleri yoğunlaştığı esnada 13’lü hece ölçüsü ile kaleme 

aldığını belirttiği şiirde, bazen ilahi aşk ile kendisinden geçtiğini; artık amacının hakiki aşka 

ulaşmak olduğunu; Allah’ın kendisine merhamet etmesini ve Lokman (a.s) gibi hikmet 

vermesini dile getirmektedir: 

Dem olur artar sínemde sevdÀ-yı cünÿn 

Raóm eyle baña beni LoúmÀn’a erişdir (287/3) 

5.3.12. Mehmet İhsan Hınçer 

Mehmet İhsan Hınçer, 14 Mart 1916 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. Celil 

Ağa’nın oğlu Mehmet Hulusi Bey ve Hacı Hasan Efendi’nin kızı Miyase Hanım’ın üç 

çoçuğundan (Müşerref, İsmail)  en küçüğüdür. 6 yaşında iken babasını kaybeden İhsan Hınçer, 
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ilkokulu Konya ve Kayseri’de okumuştur. 1933’te dedesinin dükkânında çıkan yangında 

vücudunun bir kısmı yanmış ve sağ bacağının büyük kısmı kesilmiştir. Hayatında üst üste gelen 

zor durumlar karşısında bir de 1935 yılında annesini kaybeden İhsan Hınçer, bu zorlu günleri 

ailesinin desteği ile atlatmıştır. Şiir ve edebiyata olan ilgisi her geçen gün artan İhsan Hınçer, 

öğretmen olan ablası Müşerref’in, İstanbul’a tayin edilmesi ile birlikte İstanbul’a gitmiş; lise 

sınavlarını dışarıdan tamamlamış ve 10 Mayıs 1940 tarihinde İstanbul Belediyesi Beşiktaş 

Şubesinde kâtip olarak çalışmaya başlamıştır. İhsan Hınçer, 2 Ağustos 1942’de Kebire Hanım 

ile evlenmiştir. Halk edebiyatına büyük ilgi duyan İhsan Hınçer, Kemal Akça ile “Folklor 

Postası” adıyla bir dergi çıkarmaya başlamış; ancak derginin ömrü iki yıl bile sürmemiştir. 

İhsan Hınçer, daha sonra çıkardığı “Türk Folklor Araştırmaları”391 dergisi ile halk edebiyatına 

katkı sağlamaya devam etmiştir. İhsan Hınçer diyabet, katarakt gibi çeşitli hastalıklarla 

mücadele etmiş; en son ise kansere yakalanarak 11 Kasım 1979 tarihinde vefat etmiştir.392 

Aczî, Âşık Dertli’nin hayatı ve eserleri üzerine yazdığı eseri yayımlanmak üzere Folklor 

Araştırmaları Dergisi sahibi İhsan Hınçer’e göndermiş; ancak ondan bu konu ile ilgili uzun bir 

süre haber alamamıştır. Aczî bu durumdan rahatsızlığını şu şekilde dile getirmiştir: 

Óaúíúatde bÀkir idi bu eåer 

Bozulduysa yazıú bikri beş biter 

Ne yapalım başa gelen bir úader 

Óürmetle ãor İósÀn Beg’e amÀn hey (462/3)  

                                                           
391 İhsan Hınçer tarafından folklor alanında çıkan dergileri bir çatı altında toplayıp bu alana katkı sağlama amacıyla 

kurulan Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Ağustos 1949’da yayım faaliyetlerine başlamıştır. Kesintisiz bir 

şekilde yayımlanan dergi İhsan Hınçer’in vefatından sonra oğlu Bora Hınçer (3 sayı) tarafından Ocak 1980’e kadar 

(366. sayı) yayımlanmıştır. Nurettin Albayrak, “Türk Folklor Araştırmaları”, DİA, İstanbul, 2012, 41. cilt, s. 540. 
392 Bora Hınçer, “İhsan Hınçer’in Yaşam Öyküsü”, Türk Folklor Araştırmaları,  Kasım 1979, sayı 364, yıl 31, cilt 

19, s. 8814-8821. Türk Folklor Araştırmaları’nın 364. ve 365. sayıları İhsan Hınçer Özel Sayısı olarak 

yayımlanmıştır. 
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5.3.13. Mevlânâ 

Sultânü’l-ulema olarak nitelendirilen Muhammed Bahâeddin Veled’in oğlu olan 

Mevlânâ Celâleddin Muhammed, 6 Rebîü’l-evvel 604/30 Eylül 1207 tarihinde Belh şehrinde 

dünyaya gelmiştir. Hâce Lâlâ-yı Semerkandî’nin kızı Gevher Hatun’la evlenen Mevlânâ’nın bu 

evlilikten Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi olmak üzere iki oğlu dünyaya gelmiştir. Babasının 

vefatıyla birlikte pîr olarak tanınan Mevlânâ, çeşitli ilimlerde eğitim alarak kendisini 

geliştirmiştir. Mevlânâ, 5 Cemâziye’l-Ahir 672/17 Aralık 1273 tarihinde Konya’da vefat 

etmiştir. 393 

Aczî Mevlânâ’ya (ö. 1273) büyük önem verip saygı duyduğunu belirtmektedir. Hatta 

Mevlânâ’nın fikirlerinin yanlış anlaşıldığını ve insanların onun üzerinden kendi değerlerini 

arttırmak için birtakım girişimlerde bulunduğunu belirtmektedir. Dîvân’da Mevlânâ için 

müstakil şiirler de kaleme alınmıştır: Mevlânâ’ya yapılan anma töreni (445. şiir, 448. şiir), 

Mevlânâ üzerinden çıkar çatışmasına düşenlerin durumu (444. şiir), Mevlânâ’yı övme (449. 

şiir). 

Mevlânâ’nın Konya için önemli bir değer olduğu ve yeşil kubbesinin uzaktan 

görüldüğü, Aczî’nin de nefsini temizleyip Mevlânâ yoluna ulaştığı belirtilmiştir:  

TÀ uzaúlardan görünür yeşil úubbesi anıñ 

Şehr-i Úonya’ya luùf-ı ezelísidir ÒudÀ’nıñ 

Óaúú’a şükür ki bendesiyim ol úuùb-ı zamÀnıñ 

Yıúıp emmÀre úapısın ben o SulùÀn’a erişdim (269/3) 

                                                           
393 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Eserlerinden Seçmeler, İnkılâp Kitabevi, 

İstanbul, 1951, s. 42-44, 121. Mevlânâ’nın hayatı ile ilgili yukarıda verilen bilgiler sınırlı tutulmuştur. Mevlânâ’nın 

hayatı ve eserleri ile ilgili müstakil olarak yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları şu 

şekildedir: Şefik Can, Mevlânâ’nın Hayatı Şahsiyeti Fikirleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1995; Âsaf Hâlet Çelebi, 

Mevlânâ Hayatı-Şahsiyeti-Eserlerinden Parçalar, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939; Âmil Çelebioğlu, Mesnevî-i 

Şerîf Manzum Nahifî Tercümesi, 3 cilt, Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1967; Bedîüz-Zaman Fürûzanfer, Mevlânâ 

Celâleddin, çeviren F. Nafiz Uzluk, MEB Yayınları, İstanbul, 1963; Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra 

Mevlevîlik, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2018. 
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Mevlânâ Dergâhı’nda ve etrafında insanı mutlu eden bir iklimin hâkim olduğu, 

dervişlerin âdeta melek tabiatlı olduğu; emekli olup Konya’ya gelen Aczî’nin de tekrar Mevlânâ 

Dergâhı’nı ziyaret ettiği belirtilmektedir: 

Şemm-i rıêvÀndır çevre yanında tüten bÿy òoş 

RÿóÀniyetle Àb-ı zülÀli cÿş u òurÿş 

DervíşÀnında rÿ-nümÀdır hep ãít-ı sürÿş 

Bir èAczí ki şükür yine bu ÀsitÀna erişdim (269/4) 

Konya’nın kadim bir tarihi olduğu, her yanında makamı yüce ârif insanların bulunduğu 

ve bunlardan biri olan Mevlânâ’nın da Konya’ya âdeta ruh verdiği ifade edilmektedir: 

èİrfÀn yeri tÀríòleriñ yoludur 

Çayır bÀàdan ãuyu gelir ãuludur 

èAzízlerle her kÿşesi ùoludur 

MevlÀnÀ’dır èazíz cÀn-ı Úonya’nıñ (401/8) 

Aczî, şeb-i arûs olarak nitelendirilen Mevlânâ’nın vefat ettiği gecenin yıl dönümünde 

Mevlânâ’nın huzurunda hazır bulunduğunu; bu törende gösterişten uzak durduğunu; kendisinin 

hakikat yolu üzere olan Mevlânâ’yı her zaman andığını belirtmektedir:   

Dostlara dost ol ey èAczí çekil ùur uzaúda 

Şeb-i èarÿs’da semt-i dildÀra ùur ùuraúda 

ÁlÀyiş merdÿd işiñe baú olma merÀúda 

Biz her dem bezm-i MevlÀnÀ’da iótifÀldeyiz 

ÓaúíúÀt rÀhı yolumuzdur bu minvÀldeyiz (445/4) 
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Aczî, Mevlânâ’nın makamının yüce olduğunu; ancak bunun insanlar tarafından iyi idrak 

edilmediğini belirtmektedir:  

Söz nerede sen nerdesiñ ey MevlÀnÀ 

Yeriñ yüksek ey hümÀmız eùrÀf nerde 

Başúa söyler seniñ vaãfıñ çoú idrÀú 

Bir gevhersiñ kimse bilmez ãarrÀf nerde (449/1) 

Aczî, Mevlânâ’yı övecek her sözün eksik kaldığını; onun güneş gibi insanlığı 

aydınlattığını; makamının ilahî aşk olduğunu ve sözlerinin dünyayı süslediğini belirtmektedir:   

Her sözleriñ fevúindedir MevlÀnÀ 

O bir güneş maèneviyyÀt o günde 

MiórÀb-ı èaşú maúÀmıdır hüveydÀ 

CihÀn-ÀrÀ óikmet ùolu sözünde (449/3) 

5.3.14. Mustafa Kemal Atatürk 

Mustafa Kemal Atatürk, Ali Rıza Bey ve Zübeyde Hanım’ın oğlu olup Selânik’te 1881 

yılında dünyaya gelmiştir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda (1919-1922) millete önderlik etmiş; 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında aktif rol almış olup Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 

cumhurbaşkanıdır. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etmiştir.394 Aczî, 

devletin kurtuluşunda önemli bir yere sahip olan Mustafa Kemal Atatürk’e ayrı bir önem 

vermektedir. Askere esin kaynağı olan Atatürk’ün Yunan işgali sırasında yardım çağrısında 

bulunduğunu belirtmektedir: 

 

 

                                                           
394 Şerafettin Turan, “Mustafa Kemal Atatürk”, DİA, Ankara, 2020, 31. cilt, s. 310-311, 329. 
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Gelibolu Tekfÿr Ùaàı’na indi YÿnÀn 

Bolayır’da çaàırdı rÿó-ı KemÀl el-amÀn 

Nerededir Barbaros hem Úılınç èAli 

Aàlıyor úabrinde ŞehzÀde SüleymÀn (161/1) 

Aczî, Türk milletinin tarihinin çok köklü olduğunu; milletin kalbindeki iman ve 

mücadele ruhu ile birçok felaketi geride bıraktığını; bu felaketlerle başa çıkılmasında Mustafa 

Kemal Atatürk’ün tıpkı bir mürşit gibi topluma rehber ve önder olduğunu belirtmiştir: 

Türküz bizler tÀríòlerde yerimiz var 

Her acıyı yener geçer serimiz var 

Úalbde ímÀn elde silÀó erimiz var 

KemÀl gibi bize mürşid insÀn ister (280/6) 

5.3.15. Nefîse Sultan 

M. Çağatay Uluçay kaynaklarda Nefîse ya da Sultan Hatun olarak yanlış şekilde 

zikredilegelen kişinin asıl adının Melek Hatun olduğunu belirtmektedir. I. Murad’ın kızı olan 

Melek Hatun, Karamanoğlu Alâedin Ali Bey ile evlenmiştir. Melek Hatun’un bu evlilikten 

Alâeddin Ali, Mehmet ve Oğuz isminde üç çocuğu dünyaya gelmiştir. Alâeddin Ali Bey, 

saldırganca tutumundan dolayı Yıldırım Bayezid (ö. 805/1403) tarafından öldürülmüş ve 

kardeşi Melek Hatun ve çocukları Bursa’ya gönderilmiştir. Timur’un saldırılarından sonra 

Karaman’a gelen Melek Hatun, Karaman’da vefat etmiştir. Melek Hatun, 783/1381 yılında 

Karaman’da yaptırmış olduğu Sultan Hatun Medresesinde395 medfûndur.396  

Aczî, Nefîse Sultan Türbesinde Melek Hatun için destan nazım şekli ile yazılan bir şiir 

(110. şiir) kaleme almıştır. Fânî dünyada Nefîse Sultan’ın nazik vücudunun artık toprak olduğu 

                                                           
395 Söz konusu medrese Hatuniye Medresesi olarak da anılmakta olup 783/1381 yılında Nûman b. Hoca Ahmed’e 

yaptırılmıştır. Açık bir medrese olan yapı, iki eyvanlı ve tek katlıdır. Şebnem Akalın (Eryavuz), “Hatuniye 

Medresesi”, DİA, İstanbul, 1997, 16. cilt, s. 503. 
396 M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, TTK Basımevi, Ankara, 1980, s. 6-7. 
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(110/1, 110/2), hayatta iken çok hürmet görüp nice görevlilerin hizmet ettiği bu kişinin, şu anda 

ıssız bir diyarda olduğu ve ihtişamlı günlerinin geride kaldığı (110/3) vurgulanmıştır. 

FÀní cihÀn yoúdur bunuñ emÀnı 

CÀnlar alır ùopraú eder cÀnÀnı 

Ùopraú olmuş cevher ùaúan gerdÀnı 

Bir sulùÀndır nÀzlı teni çürümüş (110/2) 

 

BeyÀø eller olmuş ùoprak dökülmüş 

NÀzlı dili ãuãmuş geri çekilmiş 

İşte èAczí gelip bunda ùıúılmış 

Şu kemikler sulùÀnlardan biriymiş (110/5) 

5.3.16. Ömer Hayyâm 

Asıl adı Gıyâsü’d-din Ebu’l-feht Ömer b. İbrahim el-Hayyâmî olup babasının mesleği 

olan çadırcılıktan ötürü bu anlama gelen Hayyâm adıyla anılmaktadır. Nişâbur’da doğan Ömer 

Hayyâm’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Âsaf Hâlet Çelebi, onun doğumunun 

1025-1050 yılları arasında olduğunu belirtmektedir. Daha sonra yapılan çalışmalardan birini 

kaleme alan Ali Güzelyüz ise doğumunun 1048 olarak kabul edildiğini ifade etmektedir. Ömer 

Hayyâm Kur’ân, hadis, felsefe, tıp, fizik, mantık, astronomi ve matematik gibi birçok alanda 

kendisini çok iyi bir şekilde geliştirmiş; Sultan Melikşah ve veziri Nizâmülmülk zamanında 

Celâlî takvimi hazırlanmış; Melikşah tarafından yaptırılan rasathanenin başına getirilmiştir. 

Ömer Hayyâm, Ali Güzelyüz’ün aktardığı bilgilere göre 23 Mart 1122 tarihinde vefat 

etmiştir.397 

                                                           
397 Âsaf Hâlet Çelebi, Ömer Hayyâm, Varlık Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1963, s. 10-11; Ali Güzelyüz, Ömer 

Hayyâm Rubâiler, Kabalcı Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2012, s. 9-11. 
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Dîvân’da Ömer Hayyâm’a 2 yerde (321/2, 456/2) yer verilmiştir. Aczî, muhitin insan 

üzerindeki etkisinin sözlerine bile yansıdığını belirttikten sonra, Ömer Hayyâm’ı konuşturanın 

da yetiştiği muhit olduğunu belirtmektedir:  

Söyleden kim gelince dem ÓayyÀm’ı  

İlhÀm verip açan kim o eyyÀmı 

Be-hey àÀfil ãanma dünyÀ ãÀbitdir  

Degişdiren kimdir bunca ecsÀmı (321/2) 

Aczî, kaba davranışlar içerisinde bulunan insanların cesur; sözlerine önem 

vermeyenlerin ise cömert olarak değerlendirildiğini; söz ve davranışların ifadesinin bir 

ölçüsünün bulunması gerektiğini; bu ölçünün ise düşünen insanlar tarafından ortaya konacağını 

belirtmektedir (456/1). İlgili ölçünün Ömer Hayyâm tarafından güzel bir şekilde ifade edildiği 

belirtilmektedir. Ömer Hayyam, bir insanın şöhretten bıktığında kötü bir insan olarak 

addedildiğini; insanlardan uzaklaştığında ise bozgunculuk çıkaran biri olarak 

değerlendirildiğini belirtmektedir (456/3). 

èÖmer ÓayyÀm ilk devirde demişdir 

Bu èayÀrı minehgine úomuşdur 

Baúıñ naãıl taãvír etmiş sezgisin 

Gül ãuyuyla bu baóåini yumuşdur (456/2) 

5.3.17. Süleyman 

Aczî Dîvân’ında Süleyman ismine yer vermiştir. Bu kişinin şiirlerin içeriğindeki 

Türklük ve milliyetçilik duygusundan hareketle Süleyman Şah olduğu tahmin edilmektedir. 

Kutalmış’ın oğullarından biri olan Süleyman Şah, babasının savaşta Alparslan’a karşı 

kaybetmesi sonucu kardeşleriyle beraber bir müddet sürgün edilmiştir. Daha sonra Süleyman 

Şah’ın kardeşleri ve amcası Fâtımîlere katılmış ise de Süleyman Şah Atsız b. Uvak tarafından 

yeniden esir alınmıştır. Melikşah’a tâbî olduğu belirtilen Süleyman Şah, Bizans ve Anadolu’da 
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fetih hareketlerine yoğunlaşmıştır. Süleyman Şah, 18 Safer 479/4 Haziran 1086 tarihinde intihar 

etmiş ve cenazesi Halep Kapısı’na defnedilmiştir.398 

Süleyman Şah olduğu tahmin edilen kişiye Dîvân’da 3 yerde (151/2, 263/10, 423/4) yer 

verilmiştir. Aczî Türk milletinin tarihî bir kökeni olduğunu ve Süleyman Şah’a kadar dayanan 

bu köklü gelenek ile Türk milletinin çeşitli yerleri imar ettiğini belirtmektedir: 

Nice demler nice günler gördük biz 

SüleymÀn’ıñ dívÀnını úurduú biz 

Medeniyyet ãofrasını serdik biz 

Her ùuraúda óayÀt verdik bÀàlara (151/2)   

Aczî, Türk milletinin Süleyman Şah’la çeşitli milletlere galebe çaldığını belirtmektedir:  

Bir dizeye de meydÀn oúuduú 

SüleymÀn’la birlik silÀó çatdıú (263/10)  

Süleyman Şah’ın verdiği mücadelelerle Türk adının birçok diyara yayıldığı ifade 

edilmektedir:  

Türk adını yalçınlardan alaraú 

Bu adı biz ùaàa ùaşa yazmışız 

RüzgÀr gibi at başını ãalaraú 

SüleymÀn’la nice demler gezmişiz (423/4)  

5.3.18. Yâfes 

Tükçe’de Yâfes olarak yer verilen bu kişi,  Arapça’da Yâfis, Yâfit, Ebu’r-Rûm; İbranice 

Yefet olarak zikredilmektedir. Kelimenin aslının İbranice patahtan (genişlemek, yayılmak) ya 

da yafahtan (güzel olmak) türetildiği düşünülmektedir. Yahudî kaynaklarına göre Yâfes ve Hz. 

                                                           
398 Ali Sevim, “Süleyman Şah I”, DİA, İstanbul, 2010, 38. cilt, s. 103-105.  
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Nuh’un diğer iki oğlu (Sâm ve Hâm) tufândan gemiye binerek kurtulmuş ve insanoğlunun nesli 

böylece devam etmiştir. Türklerin, Hazarların Yâfes’in soyundan geldiği rivayet 

edilmektedir.399 

Aczî, Türk milletinin aslının Yâfes’ten geldiğini; adâletle hükmeden bu milletin 

soyunda iman ve yiğitlik bulunduğunu belirtmektedir: 

Aãlıñ YÀfeå nesliñ Türk’dür 

èIrúıñ óaúla gezen èırúdır 

MÀyeñ ímÀn hem erlikdir 

èAzmiñ çünki òoş dirlikdir  

Yedi iúlím kürelerde 

Deñizlerde úaralarda (430/4) 

5.3.19. Züleyhâ 

Züleyha, Mısır hazinesinden sorumlu olan Kıtfîr adında birinin eşi olup hakkındaki 

bilgiler sınırlıdır.400 Edebiyatımızda daha çok güzelliği ile marûf olan Hz. Yûsuf ile arasındaki 

etkileşim bağlamında ele alınmaktadır.401 Bu etkileşim Kur’ân-ı Kerîm’in 12. suresi olan Yûsuf 

Suresi’nde ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.402 

Aczî, sevgilinin güzelliğini mübalağalı bir anlatımla ifade etmektedir. Aczî, sevgilinin 

güzelliğine Hz. Yûsuf’u bile imreneceğini; onun Züleyhâ’dan daha güzel ve etkileyici olduğunu 

belirtmektedir:  

Yÿsuf-ı KenèÀn imrenirdi görseydi seni  

Yücedir óüsnüñ vech-i ZüleyóÀ’ya degişmem (222/5) 

                                                           
399 Ömer Faruk Harman, “Yâfes”, DİA, İstanbul, 2013, 43. cilt, s. 174-175. 
400 Soner Akdağ, “Klasik Türk Edebiyatı’nda Adına Mesnevîler Yazılan Kadın: “Züleyhâ””, Atatürk Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, yıl 2009, cil 16, sayı 40, s. 62-63. 
401 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 490. 
402 Yusuf Suresi 12/1-111. 
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6. Coğrafya 

6.1.Ülkeler ve Şehirler 

Aczî, Dîvân’ında Hindistan, Tahran, Şam, Halep ve Konya’ya yer vermiş; Konya için 

ise müstakil şiir kaleme almıştır. 

Aczî, köy kızlarının güzelliğinin Hindistan ve Tahran’ın güzel kokusu gibi kendisini 

çektiğini; onların güzelliğinin Şam ve Halep’in değerli şallarına benzediğini belirtmiştir: 

Gördüm yine şírín bir köy dil-beri 

Pek tÀzedir oldu sevdÀm reh-beri 

Bilmem ÙahrÀn bilmem Hind’iñ èanberi 

Gözler siyÀh beyÀø tendir bal gibi (38/1) 

 

Dayan deli göñül dayan şaşırma 

Ùopla èaúlıñ ãaúın başdan úaçırma 

Úolda gezen yavru şÀhín uçurma 

Óaleb ŞÀm’dan gelen aàır şÀl gibi (38/5) 

Ayrıca Aczî, Konya şehri için destan nazım şekli ile kaleme aldığı şiirde (401.şiir) 

Konya’nın temelinin çok önce kahramanlar tarafından atıldığını ve mazisinin çok eskiye 

dayandığını; bereketli bir yer ve her mevsiminin güzel olduğunu; Meram Bağları’nın Konya’ya 

hayat verdiğini; ilim ve irfan merkezi olup her yanında değerli şahsiyetlerin bulunduğunu ve 

bunların en önemlilerinden birinin de Mevlânâ olduğunu belirtmektedir: 

Temelini ùunçbilekler atmışdır 

Çatısını kahramÀnlar çatmışdır 

Nice sulùÀn gelip bunda yatmışdır 

Eåerler var süslü şÀn-ı Úonya’nıñ (401/1) 
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6.2.Diğer Yerler 

Aczî, söz konusu ülke ve şehirlerin yanı sıra Barla, Ermenek,403 Ilgın,404 Sille405 

Taşeli,406 Yalvaç,407 Yarımca Mevkii408 gibi hayatında iz bırakan bazı yerleri tasvir etmek için 

çeşitli şiirler kaleme almıştır. 

Barla için yazılan koşmada (248. şiir) Aczî, Barla’nın havasının çok güzel olduğunu; 

Allah’ın burayı çok güzel yarattığını; tatlı su kaynağının çok olduğunu; beldenin bu 

özelliklerinden dolayı burada insanı âşık edecek bir iklimin bulunduğunu ifade etmektedir. 

Ayrıca Barla halkının gönül ehli olup vefa sahibi olduğu, bu beldenin güzelliklerini akıldan 

çıkarmanın mümkün olmadığı ve Barla’dan ayrılınca buranın özleneceği, beldenin tek kötü 

sayılabilecek özelliğinin ise burada Rumların bulunması olduğu vurgulanmaktadır: 

Laùíf havÀ òoş bahÀrı BÀrla’nıñ 

Öter bülbül, var gülzÀrı BÀrla’nıñ 

èÁşıúları meftÿn eder dil-beri 

Derde dermÀn gülèizÀrı BÀrla’nıñ (248/1) 

                                                           
403Taşeli bölgesinde yer alan Ermenek, Osmanlı Devleti’nde İçel Sancağı’nın kazası olup günümüzde Karaman’a 

bağlı bir ilçedir. Mehmet Mertcan, “Ermenek Kazasının İdari Yapısı (1864-1920)”, Ermenek Araştırmaları I, Ed. 

Hüseyin Muşmal vd., Palet Yayınları, Konya, 2018, s. 503. 
404 Ilgın, Konya vilayetinin kuzey batısında; Çavuşçu Gölü’nün batı sahilinde yer almaktadır. Ilgın’ın dört tarafında 

durgun sular bulunmakta olup kıyı ve çeşme suları genellikle acıdır. Ali Cevâd, Memâlik-i Osmâniyye’nin Târîh 

ve Coğrâfya Lugâtı, Kısm-ı Evvel Lugât-ı Coğrâfya, s. 136. 
405 Sille, Konya Su Dirhemi Nahiyesi’nin merkezidir. Havası güzel ve suyu lezzetli olan Sille, Konya’nın batısında 

yer alıp iki dağ arasında bulunmaktadır. Ali Cevâd, Memâlik-i Osmâniyye’nin Târîh ve Coğrâfya Lugâtı, Kısm-ı 

Evvel Lugât-ı Coğrâfya, Cild-i Sânî,  Kasbâr Matbaası, İstanbul, 1314, s. 448. 
406 İçel Sancağı’nın eski adı olan Taşeli, Adana vilayetinin beş sancağından biri olup sancaklar arasında en batıda 

kalandır. Konya tarafından bakıldığında dağ içerisinde kalmasından dolayı İçel ismi verilmiştir. İçel’in kuzey ve 

batısında Konya; doğusunda merkez sancağı; güneyinde Akdeniz yer almaktadır. İçel’in Silifke, Anamur, Mut, 

Gülnar, Ermenek olmak üzere beş kazası bulunmaktadır. Ali Cevâd, Memâlik-i Osmâniyye’nin Târîh ve Coğrâfya 

Lugâtı, Kısm-ı Evvel Lugât-ı Coğrâfya, Cild-i Sânî, s. 507; Ali Cevâd, Memâlik-i Osmâniyye’nin Târîh ve 

Coğrâfya Lugâtı, Kısm-ı Evvel Lugât-ı Coğrâfya, s. 133, 134. 
407 Yalvaç, Isparta’nın kuzey doğusunda yer alan; Konya’nın Hamîd Sancağı’na bağlı kaza merkezidir. Havası 

güzel olan Yalvaç, sulak bir yer olup bağlık ve bahçelik birçok alana sahiptir. Şemseddîn Sâmî, Kâmûsu’l-Aʿlâm, 

Mihrân Matbaası, İstanbul, 1316, 6. cilt, s. 4806. 
408 Yarımca Mevkii, Akviran’a bağlı olup eski bir ören yeridir. İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 401. 
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Ermenek ve Taşeli’den ayrılığın etkisi ile yazılmış olan koşmada (117. şiir), buranın hoş 

yaylalara sahip yemyeşil bir yer olduğu; kızlarının güzel ve Aczî’nin de bu beldeye hayran 

olduğu ifade edilmektedir: 

Ùalàalanma deli göñül tek yürü 

Òoş yayladır Ermenek bu Ùaşeli 

Çoú eglenme göñül sen de pek yürü 

Òoş yayladır Ermenek bu Ùaşeli (117/1) 

Ilgın’ın içinde bulunduğu durumu tasvir ettiği destan nazım şekli ile kaleme alınan 

manzumede (344. şiir) Aczî, Ilgın’ın gelişmeyip geri kaldığını; bozgunculuk, kargaşa ve 

fitnenin burada kol gezdiğini; burada dini istismar eden softaların çoğaldığını belirtmektedir. 

Aczî’ye göre Ilgın çok güzel bir yer olup biraz bakım ile daha da güzel bir duruma gelecektir. 

Bu bakımla Ilgın’ın cennet gibi güzel olacağı ve emsalindeki yerlerden üstün bir konuma 

geleceği vurgulanmaktadır: 

Aydaş çoçuú gibi öyle ùurursuñ 

Herkes yürür sen ne olduñ hey Ilàın 

Ne vaúit sen, èaceb úalúar yürürsüñ 

Ne öldüñ, ne devÀ bulduñ hey Ilàın (344/1) 

Gezmek için Sille’ye giden Aczî, buranın durumunu tasvir etmek için koşma nazım şekli 

ile kaleme aldığı manzumede (484.şiir) Sille’nin gamlı bir yer olduğunu ve bu Sille’nin neden 

bu durumda olduğunu sorgulamaktadır: 

AmÀn Sille pek àamlısıñ neyiñ var 

BahÀr geldi yine yüzüñ gülmüyor 

Óazín óazín àaríb aúan ãuyuñ var 

Faúaù neden bilmem yüzüñ gülmüyor (484/1) 
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Yalvaç için yazılan destanda (260. şiir) Aczî, Yalvaç’ın güzelliğinin dillere destan ve 

dilberlerinin etkileyici olduğunu belirtmektedir: 

Öter bülbül elvÀn çiçek açılır 

BÀàçe bÀàdır bÿstÀn Yalavaç 

èAşú yeridir ùatlı ilhÀm ãaçılır 

Her kÿşesi èaşúa cesbÀn Yalavaç (260/1) 

Aczî’nin Yarımca Mevkii’nden ayrılığın vermiş olduğu hüzün ile yazmış olduğu 

koşmada (302. şiir), Yarımca’dan zorla ayrıldığını; kendisini koruyup kollayanlar olmadığı için 

buradan ayrılmak durumunda kaldığını ve evinden uzak düştüğünü vurgulamaktadır: 

Size vedÀè òoşçaúalıñ Yarımca 

Yuvam uzaú geri úaldı neyleyim 

Ey vírÀne seni böyle görünce 

ÒayÀlime óÀliñ ùaldı neyleyim (302/1) 

6.3.Dağlar 

Aczî, Allah’ın heybetli bir şekilde yarattığı (139/2) ve türlü canlılara yuva olan (139/3) 

dağ kelimesini Dîvân’ında çeşitli şekilde vurgulamıştır. Ayrıca Aczî, Akdağ;409 Hasan Dağı;410 

Toros Dağı411 gibi bazı yerleri betimlemek için müstakil şiirler de kaleme almıştır.  

                                                           
409 Akdağ, adında Anadolu’da birçok dağ bulunmaktadır. Bu dağlardan ikisi Bursa’da, biri Ankara ve Sivas 

arasında yer almaktadır. Aczî’nin bahsettiği Akdağ ise Teke Sancağı ile Aydın vilayeti sınırında yer alan ve koca 

Akdağ adı ile de bilinen yerdir. Ali Cevâd, Memâlik-i Osmâniyye’nin Târîh ve Coğrâfya Lugâti, Kısm-ı Evvel 

Lugât-ı Coğrâfya, s. 22-23. 
410 İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Hasan Dağı, 3268 metre yüksekliğe sahip olup Aksaray ve Niğde arasında 

bulunmaktadır. Hasan Dağı, Erciyes Dağı’ndan sonra bölgenin en yüksek dağıdır. Güven Eken vd., Türkiye’nin 

Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, 2. cilt, Ankara, 2006, s. 98. 
411 Toros Dağları; Anadolu’nun doğu, güney ve güneydoğu kısmında yer alan sıra dağların genel adıdır. “Toroslar”, 

Temel Biritannica Temel Eğitim ve Kültür Ansiklopedisi, 17. Cilt, Ana Yayıncılık, İstanbul, 1993, s. 255 



 

200 

Memleket özlemi artan 11’li hece ölçüsü ile kaleme aldığı şiirde (308. şiir) Aczî, 

Akdağ’dan özlem duyduğu diyarlara selam göndererek Akdağ’ın çok heybetli bir dağ 

olduğunu; ömrünün gurbet ilde geçtiğini; dağlardan ilham aldığını ifade etmektedir: 

Aúùaà’dan àaríb ãılaya selÀm ãaldım 

áurbet selÀmıdır amÀn alıñ ùaàlar 

Uzaú yerde pek de maózÿn àaríb úaldım 

Sizler olsun benim óÀlim biliñ ùaàlar (308/1) 

Hasan Dağı için yazdığı koşmada (434. şiir) Aczî, Hasan Dağı’nın kökü maziye dayanan 

tarihî bir yer ve bereketli bir iklim olduğunu; bu dağın herkes tarafından bilindiğini ve 

güzellerinin çok olduğunu vurgulamaktadır: 

Óasan Ùaàı etekleriñ bÀà bÿstÀn 

Yamaçlarıñ nÀzlı dil-ber yataàı 

Úayalarıñ tÀríò görmüş bir destÀn 

Oba yeri cevriñ yigid oymaàı (434/1) 

Toros Dağı için yazılmış 11’li hece ölçüsü ile kaleme alınan dörtlüde (435. şiir) Aczî, 

birçok savaş ve zafer görmüş olan Toros Dağı’nın neden bu şekilde sükûnet içinde bulunduğunu 

sorgulamakta; ayrıca Toros Dağı’nda ecdadın izinin bulunduğunu ve bu özellikleri ile burayı 

hatırladığını belirtmektedir: 

Ùoros Ùaàı niçin ãuãmuş ùurursuñ 

Ne ôaferler ne şÀnları gördüñ hey 

Şu óÀliñle biñ bir ímÀ verirsiñ 

Gögüsüñü yigidlere gerdiñ hey (435/1) 
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6.4.Dereler ve Pınarlar 

Dîvân’da zikredilen diğer bir husus da dereler ve pınarlardır. Aczî Altınoluk Pınarı,412 

Çamlı Pınar,413 Kaplan Dere,414 Kız Pınarı415 gibi bazı dere ve pınarlar için müstakil şiirler 

kaleme almıştır. 

Altınoluk Pınarı için kaleme alınan koşmada (253. şiir) Aczî, Altınoluk’un büyük bir 

pınar olduğunu; fakat kimsenin buraya uğramadığını ve bu durumun da ülkenin fiilen I. Dünya 

Savaşı’na katılmasından kaynaklı olduğunu belirtmektedir: 

Altınoluú pıñarlarıñ başısıñ 

Aàaçlarıñ óazín àaríb düşünür 

Obalarıñ nere gitdi görünmez 

Úuşlar ãuãmuş çimen àaríb düşünür (253/1) 

Çamlı Pınar için yazılan koşmada (144. şiir) Aczî, Çamlı Pınar’ın büyük çam ağaçlarıyla 

kaplı olduğunu; hastalara şifa sunan bir yer ve manzarasının etkileyici olduğunu dile 

getirmektedir: 

Çamlı Pıñar gögerciniñ úoàurur 

áaríb àaríb nÀzlı ãuyuñ çaàlar hey 

Ulu çamlar şerefiñi ùoàurur 

Çevirmişdir çürük yeşil ùaàlar hey (144/1) 

Kaplan Dere için kaleme aldığı koşmada (119. şiir) Aczî, Kaplan Dere’nin birçok olaya 

şahit olduğunu belirterek insanoğlunun bu olaylardan ders alması gerektiğini belirtmektedir: 

                                                           
412 Suyu güzel ve lezzetli olan Altınoluk Pınarı, Afşâr Nahiyesi’nin Eğir Gölüne bakan tarafında yer almaktadır. 

İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 319. Aczî’nin çizdiği Altınoluk Pınarı’na ait resim için bakınız: EK-4.  
413 Çamlı Pınar, Aladağ Nahiyesi’nin Akçaalan Köyü’nün Çoban Uçdu Yaylası’nda yer almaktadır. İbrahim Aczî 

Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 170; İbrahim Aczî Kendi, Hayatım ve Hayal Bahçesi, 2. cilt, s. 150. 
414 Kaplan Dere, Kazancı Yaylası’nın Gülnâr sınırında yer almaktadır. İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 145. 
415 Kız Pınarı, Aladağ’ın Otluk Yaylası’nda bulunmaktadır. Bu pınar, aşiret kızının katledilmesi üzerine yapılmış 

olup kızın mezarı da pınarın yanında bulunmaktadır. İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 152. 
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Úaplan Dere neler gördüñ amÀn hey 

Naãıl ãaóne olduñ èaceb çaàlara 

 Ne yapmışdır o demleriñ zamÀn hey 

Sermiş felek bir çoú èibret ùaàlara (119/1) 

Kız Pınarı’nın bekâr bir aşiret kızının cânî bir şekilde katledilmesi üzerine yapıldığı 

bilgisine yer verilip kaleme alınan destanda (126. şiir) Aczî, bu pınarı intak sanatı ile 

konuşturmaktadır. Kız Pınarı’nın boynu bükük olmasını yapılış hikâyesine bağlamakta ve bu 

hissiyat ile pınarın zavallı genç kızın öldürülmesine hüzünlendiğini ve yas tuttuğunu 

belirtmektedir: 

Úız Pıñarı ùurmaz melÿl aúarsıñ 

Nedir aãlıñ bilmem nerden çıúarsıñ 

Çifte beñli çoú güzele baúarsıñ 

AynÀ gibi bu óÀl belli gölüñden (126/1) 

6.5.Yaylalar 

Aczî, yaylaların gönle neşe verdiğini (135/1); dünya hayatını süslediğini (135/2); çeşitli 

çiçek ve hayvanlara yurt olduğunu (135/3); insanların bu manzara karşısındaki şaşkınlığından 

dolayı yaylaları betimlemenin güç olduğunu belirtmektedir. Dîvân’da, Ata Yaylası,416 Barçın 

Yaylası,417 Civlese Yaylası418 ve Söbüçimen Yaylası419 gibi yaylalar için müstakil şiirler 

kaleme alınmıştır. 

                                                           
416 Aladağ’da bulunan Ata Yaylası, geniş bir çayırlık alana sahip olup düz ve yüksek bir vadidir. Çam ve ladin 

ağaçları ile bulunan yaylasın muhtelif yerlerinde piramit şeklinde kayalar bulunmaktadır. İbrahim Aczî Kendi, 

Dîvân-ı ‘Aczî, s. 156. Aczî’nin çizdiği Ata Yaylası’na ait resim için bakınız: EK-5. 
417 Orta Toroslarda bulunan Barçın Yaylası, Karaman’ın Sarıveliler İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Tahsin 

Tapur, “Barcın Yaylası (Karaman/Sarıveliler)”, Türk Coğrafya Dergisi, sayı 51, yıl 2008, s. 34-35. 
418 Civlese Yaylası, Aladağ Nahiyesi’nin Yağcı Köyü’nde bulunmakatadır. İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî, s. 

448-449. Aczî’nin çizdiği Civlese Yaylası’na ait resim için bakınız: EK-6. 
419 Ormanlar arasında bulunan Söbüçimen Yaylası, Aladağ Nahiyesi’nde yer almaktadır. İbrahim Aczî Kendi, 

Dîvân-ı ‘Aczî, s. 316. 
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Ata Yaylası için yazılan koşmada (129. şiir) Aczî, Ata Yaylası’nın çimenlerle kaplı 

yemyeşil, süslü bir yer ve türlü kuşlara mesken olduğunu; kendisinin de bu güzelliğe hayran 

olduğunu ifade etmektedir: 

Aùa yayla, çayır çimen yataàıñ 

ElvÀn çiçek ile süslü ùuraàıñ 

Gürbüz dil-ber ile ùolu otaàıñ 

Bu úudrete ben óayrÀnım ezelden (129/1) 

Barçın Yaylası’ndan bahsedilen koşmada (118. şiir) Aczî, buranın yaylalar içinde 

değerli bir yerinin olduğunu; Allah tarafından süslendiğini; kuşların bile burayı methetmek için 

öttüğünü; insana esenlik veren bir yanının olduğunu ve kendisinin de buradan ilham aldığını 

belirtmektedir: 

Barçın Yayla yaylalarıñ başısıñ 

èAnber ùopraú çimenleriñ kímyÀ mı 

Ùaàlar başı sen bir hümÀ úuşusuñ 

Ùuraàıñ òoş ismiñ zümrüd èanúÀ mı (118/1) 

 Uzun zaman önce görev yaptığı yerlerden geçen Aczî, Civlese Yaylası’ndan ilhamla 

kaleme aldığı koşmada (338. şiir), bu yerlerin âdeta kendisini tanıyarak hâlini hatırını 

sorduğunu; kendisinin burada çok zaman geçirdiğini; I. Dünya Savaşı’ndan dolayı buranın da 

mahzun olduğunu belirtmektedir: 

Obaları yine öyle ùuruyor 

ÁşinÀlıú verip óÀlim ãoruyor 

Çimenlerde parça úarlar eriyor 

Dil-berleriñ nerde yayla göçdü mü (338/1) 
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Söbüçimen Yaylası’ndan ilham ile kaleme alınan destanda (250. şiir) Aczî, I. Dünya 

Savaşı yüzünden bu yaylanın hüzünlü olduğunu; kuşların bundan dolayı sesini kestiğini ve 

insanların yüzlerinin gülmediğini ifade etmektedir: 

Söbüçimen neden maózÿn ùurursuñ 

Bilmem sen de èaceb neler görürsüñ 

Şu óÀliñle biñ bir òayÀl verirsiñ  

ÔÀlim óarb mi bükdü yoòsa beliñi (250/1) 

7. Dünya/Felek 

Aczî Dîvân’ında dünya, üzerinde çokça durulan bir kelimedir. Dünya/felek kelimeleri 

yerine Dîvân’da “cihân, âlem, devrân, çarh, kâinât, dehr” kelimeleri de kullanılmıştır. Kimi 

zaman söz konusu kelimeler, “ garip, fânî, nâ-kes, gaddâr, hasta” vb. kelimelerle nitelenmiş; 

kimi zaman ise “ dershane, kitap, ihtiyar, terazi” vb.ne benzetilmiştir.  Dîvân’da bazen dünya 

ve ilgili kelimelere, “aman, ey, hey” vb. ünlemlerle seslenilmiştir. Dîvân’da dünya/felek ve 

ilgili kelimeler, genel olarak dünyanın geçiciliğine; dünyanın bozulmasına ve insan üzerindeki 

etkisine; dünyanın dert ve elem yüklü bir yer olduğuna; dünyada meydana gelen olaylardan 

ders alınması gerektiğine vb. şeklinde kullanılmıştır.  

Dünya ve ilgili kavramlar Dîvân’da kullanıldığı anlam göz önünde bulundurularak 

belirli kategorilere ayrılarak incelenmiştir: 

1- Geçici Bir Yer Olarak Dünya 

Aczî Dîvân’ında dünyanın geçici, fânî bir yer olduğu (11/1, 11/5, 24/1, 24/5, 25/1, 25/4, 

26/1, 26/4, 30/7, 36/7, 49/3, 68/1, 70/1, 79/3, 80/2, 83/4, 86/3, 90/3, 98/2, 104/3, 109/4, 109/5, 

110/2, 119/2, 120/4, 152/5, 175/1-4, 176/2, 176/6, 177/12, 180/5, 243/4, 332/2, 463/4, 490/4, 

492/1, 492/5) vurgulamaktadır.  
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Aczî, gelip geçici cihânın bu hâline güvenilmeyeceğini; insan hayatına dair ne varsa 

burada yok olacağını ve insanın talihinin de zamanla değişeceğini belirtmektedir: 

İnanılmaz demi fÀní cihÀnıñ 

ÓayÀt ümíd, õevú ü ãafÀ söner hey 

Degil baòtı bir úarÀrda insÀnıñ 

Bir dem var ki, baòt hem ùÀliè döner hey (11/1) 

İnsanların ölüm ile bu dünyadan ayrıldığı; insanın değer verdiği makam, mansıp, 

yöneticilik gibi pâyelerin bir öneminin olmadığı ve her insanın ölümü tadacağı ifade 

edilmektedir: 

Bu dünyÀdır nice başlar kemirmiş 

Göñül sen de bir gün gelir göçersiñ 

Ecel gelir demez bu şÀh vezírmiş 

O şerbetden bir gün sen de içersiñ (24/1) 

Aczî, gönül dünyasının her daim Hakk’a dönük olduğunu; insanın kafesi olan dünya 

hayatının geçici olduğuna inandığını; bu dünyada dinî ve ahlaki olarak sakıncalı görülen 

şeylerden uzak durulması gerektiğini vurgulamaktadır: 

İsmim èAczí özüm Óaúú’a dayanmış 

FÀní dünyÀ göñül buna inanmış 

Bir úafesdir dürlü çeşid boyanmış 

Çek kendiñi, göñül yañlış seferden (25/4) 

2- Bozulmuş, Karışmış Bir Yer Olarak Dünya 

Dîvân’da dünya hayatının insanın etkisi ile bozulduğu, karıştığı ve insanların durumu 

(50/7, 174/1, 188/1, 189/1, 192/4,  200. şiir,  201/1, 203/12, 212/1, 214/1, 214/4, 214/6, 256/7, 

267/1, 271/3, 274/1, 285. şiir, 307/3, 314/5, 360/3, 413/1, 414/1, 491/1, 494/2, 513/1, 522/2) 

vurgulanmaktadır. 
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Dünyanın hâline nazar edip insanların durumunu tefekkür eden Aczî, insanlar arasında 

iyilik duygusunun yok olduğunu; insanlara kötülüğün eşlik ettiğini ve insanların bu durumun 

farkında olmayarak hayatını sürdürdüğünü dile getirmektedir: 

Baúdıúça şöyle bu dehr-i ekvÀna 

İylik yoú aãlÀ fenÀlıú güm-rÀh 

Ùalıyor fikrim derin èummÀna 

Arıyor híç yoú õerre intibÀh (188/1) 

Aczî, I. Dünya Savaşı’nın başlamasına binaen kaleme almış olduğu koşmada (189. şiir) 

dünya hayatındaki bozulmayı insanın ihtiyarlamasına benzetmektedir. Dünyanın her yerinde 

bozulmanın var olduğunu, insanların arzularının da tıpkı dünya hayatı gibi bir rüyaya 

benzediğini belirterek bu durumun da genele şâmil olduğunu ifade etmektedir: 

İòtiyarlamış titriyor dünyÀ 

Her yanı delik deşik ellenmiş 

Bütün emeller ãanki bir rü´yÀ 

Her dilde söze gelmiş dillenmiş (189/1) 

İnsanların düşünce dünyasının bozulduğu ve bundan dolayı gökyüzünün dahi solgun bir 

hâlde olduğu ve dünyanın her tarafının harap olduğu belirtilmektedir: 

Şuèurlar hem, degişmişdir símÀlar 

EfkÀr bozuú egri bütün ímÀlar 

Bunuñ için gülmüyor híç semÀlar 

Her yanlarıñ olmuş vírÀn hey dünyÀ (200/6) 

Aczî, dünya hayatının tersine döndüğünü; insanın sevda duygusu ile sersem bir hâlde 

olduğunu ve bu duruma dur demenin mümkün olmadığını belirterek hayâ duygusunun da yok 

olduğunu vurgulamaktadır: 
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Dönmüş dünyÀ tersine ters 

Başlar sersem sevdÀlanmış 

Bu gidişe denir mi pes 

Çökmüş óayÀ fenÀlanmış (413/1) 

3- Öğüt Alınan Bir Yer Olarak Dünya 

Aczî, Dîvân’ında dünya öğüt alınması gereken bir yer olarak tasvir ederek insanlara 

uyarılarda bulunmuştur. Aczî, insan hayatına ışık tutan (374/3); ibret yeri olan dünyanın (90/6, 

119/1, 278/2, 329/1) işleyişinin bir hikmet dâhilinde olduğunu (50/1) ve her şeyden ilham 

aldığını (200/8, 189/5); kendisi üzerinden mesaj vererek insanlığın bu hayattan ders alması 

gerektiğini (50/5, 60/4, 79/1, 79/4, 176/5, 176/17, 292/16, 320/4, 389/4) ifade etmektedir.  

Keşfettikçe, öğrendikçe daha iyi anlaşılan ve içerisinde birçok hikmeti ve öğüdü 

barındıran dünyanın ibret yeri olduğu açıkça görülmektedir: 

DünyÀ bir kitÀb oúur iseñ 

Yapraúları hep óikmet ùolu 

Gezdigiñ yerde baúar iseñ 

Her kÿşesinde èibret ùolu (329/1) 

Allah’ın hikmetleri ile dolu olan, insanı bir dershane gibi eğiten dünyadan her isteyenin 

kendisine dair bir şeyler bulacağı, önemli olanın insanın etrafında cereyan eden olaylara ibret 

nazarı ile bakarak ders alması gerektiği dile getirilmektedir: 

DünyÀ yüzü bir ders-òÀnedir bilene 

Açıú kitÀb òoşça dersler alana 

Baúılırsa gidenlere gelene 

Büyük varlıú gizli óikmet èummÀndır (50/5) 
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4- Dert, Sıkıntı, Elem Yeri Olarak Dünya 

Dîvân’da dünya dert, sıkıntı, elem vermesi yönünden betimlenmiş ve insan hayatını 

zorlaştıran bir unsur olarak vurgulanmıştır. Aczî, insanın zindanı (176/1) ve hasta olan (203/7); 

insana sıkıntı veren gam yüklü dünyanın (47/5, 57/6, 58/5, 60/1, 70/5, 90/3, 113/4, 201/14, 

203/4, 230/1, 257/2, 303/4, 303/5, 325/1, 327/2, 337/2, 338/4, 505/1, 512/3) ümitleri, zevkleri 

hemen söndürdüğünü (70/2, 176/18); ancak bunlara sırt çevirerek (179/3), göğüs gererek 

(297/5) yılmamak gerektiğini (120/1) belirtmektedir. 

Aczî, elem dolu olan bu dünyanın sıkıntısından dolayı kendi canından bile bıktığını, bu 

dünyanın değersiz bir yer olduğunu ifade etmektedir: 

Elem yeri bu cihÀndan uãandım 

ÓayÀt bu mu, ben bu cÀndan uãandım 

Göñül gezer híçden híçe düşüyor 

Naãıl yerdir bu zamÀndan uãandım (230/1) 

Aczî, dünyanın sıkıntısından, kederinden yılmamak gerektiğini; tüm bunların Allah’ın 

emri ile meydana geldiğini ve bunlara sabretmek gerektiğini vurgulamaktadır: 

Yılma ãaúın deli göñül elemden 

Böyle olur bu cihÀnıñ óÀlleri 

Ne var ise gelir ezel úalemden 

Açıú çünki Óaú emriniñ yolları (120/1) 

5- Şikâyet Edilen Bir Yer Olarak Dünya 

İnsan hayatını etkileyen çoğu durumlar Dîvân’da felek kavramına atfedilmiştir. Bundan 

dolayı Aczî muradına ulaşmasını engelleyen, kendisini çeşitli zevklerden mahrum bırakan 

felekten şikâyet etmektedir. 
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 Aczî, ayrılık tohumu saçan (261/2); insan hayatını yok eden (452/4) ve dilediğini yapan 

(368/3) feleğin kendisini diyar diyar gezdirdiğini (194/3, 333/2, 340/1); feleğin kendisini 

kıskanarak zevkten mahrum ettiğini (178/3) ve muradına ulaştırmadığını (292/2, 443/1, 471/4) 

belirtmektedir. Aczî, feleğin kendisini güldürmediğini (37/2, 303/2); meşgul ettiğini (90/4); 

suçsuz yere kendisini yıprattığını (303/3); ânî durumlarla hayatını değiştirdiğini (178/7) 

belirterek ondan şikâyet etmektedir. Ayrıca o, dünyayı ayarsız bir teraziye benzeterek (442/4) 

bu durumdan da yakınmaktadır. 

Aczî, feleğin kendisini güldürmediğini; gurbet hayatının kendisine açılması ile daha da 

yaralandığını; ancak bu duruma karşı elinden herhangi bir şey de gelmediğini dile 

getirmektedir: 

Güldürmedi felek baña güler mi 

Aàladırken gözyaşımı siler mi 

áurbet elde ezer baàrım deler mi 

Herkes gibi biz de iúrÀr verelim (37/2) 

Dünyanın bozuk bir teraziye benzediğini belirten Aczî, işini hakkı ile yerine getiren 

kemâl ehline itibar edilmediğini; birtakım becerilerden ve bilgilerden eksik olanların ise daha 

değerli görüldüğünü; ancak ansızın bu durumun da değişebileceğini belirtmektedir: 

Bu dünyÀ bir terÀzídir èayÀrsız 

KÀmili úor nÀúıãları tÀm ùarùar 

Bir küheylÀn gibi úoşar kayarsız     

Ansız düşer yuvarlanır yan yatar (442/4) 

6- İnsanı Aldatan, Hile Yapan Bir Yer Olarak Dünya 

Dîvân’da dünya hayatının insanı aldattığı, çeşitli hilelerle yoldan çıkarttığı 

belirtilmektedir. Aczî dönek (246/3, 249/1, 333/1) ve hile yeri olan (104/2) dünyanın 
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güvenilmez bir yer olduğunu (123/1) ifade etmektedir. Dünya, peşinden koşanları (109/3) 

aldatarak (54/1) yoldan çıkarmaktadır. (103/3, 223/4) Aczî, bunlara aldanmamak gerektiğini 

vurgulamaktadır (225/1). 

Aczî, inişli çıkışlı dünya hayatında insanın hayallerinin bir sonunun olmadığını; ayrılık 

acısının aşılması zor bir dağ gibi olduğunu ve hayatın bu şekilde devam ettiğini belirtmektedir: 

Dönek dünyÀ òulyÀlarıñ tükenmez 

İner çıúar sevdÀlarıñ tükenmez 

HicrÀn ùaàıñ, yüksek yalçın aşılmaz 

Böyle çetin cefÀlarıñ tükenmez (333/1) 

İnsanı hayrette bırakan cihanın görünüşüne aldanmamak gerektiği dile getirilmektedir:  

Felek derler dönen devr-i zamÀna 

Úanma göñül sen bu naúş-ı cihÀna 

Neler olmuş neler geçdi bilirseñ 

Bir levóadır baúan düşer gümÀna (225/1) 

8. Yıldızlar 

Aczî Dîvân’ında tek başına yıldız kelimesi 5 şiirde (92/1, 202/1, 265/3, 325/2, 351/2); 

Farsça yıldız anlamına gelen “ahter” ise sevgiliye benzetilerek 2 yerde (56/4, 224/3) 

kullanılmıştır. Aczî, yıldızı sevgiliye (265/3, 351/2); onun parlayan küpesine (92/1); 

bağımsızlığa (202/1) ve kendisine (325/2) benzetmiştir.  

Aczî, savaş hâlinde olan ülkenin durumuna üzülmekte; insanların ülkenin içinde 

bulunduğu durumu kendi gücü nispetinde desteklediğini ve yakında dünyayı aydınlatan 

bağımsızlık yıldızının parlayacağını belirtmektedir: 
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Sen de óarbe yardımcısıñ Türk úızı   

Melÿl olma şenlendirir bir gün sizi 

Yaúın ùoàar istiúlÀliñ yıldızı 

NÀzlı çobÀn yaúın öter úavalıñ (202/1) 

Aczî, güzel sevgiliye herkesin hayran olduğunu ve ondan etkilendiğini; sevgilinin seher 

vakti gökyüzünde parlayan ve ışık saçan bir yıldız gibi olduğunu ifade etmektedir: 

ÓayrÀn olur herkes bir ben degil saña 

Yoúsa seóerlerde çıúan aòter misiñ (224/3) 

Aczî, yolda karşılaştığı ve etkilendiği Rum dilberlerinin gözlerinin etkileyici olduğunu; 

gözlerinin tıpkı bir yıldız gibi parladığını ve bu parıltının gönlünü yay gibi gerdiğini dile 

getirmektedir: 

Áhÿ gözler penbe yanaú üstünde 

Kiraz bitmiş ãanki ùudaú üstünde 

Dört yıldızdır ùoàmuş yolaú üstünde 

Işıúları işler cÀnÀ yay gibi (265/3) 

8.1.Ülker 

Ülker; Pervîn, Süreyyâ gibi isimlerle de anılan yıldız kümesidir. Edebiyatımızda 

sevgilinin benlerine, yüzüne, gözyaşlarına benzetilmektedir.420 Dîvân’da Ülker yıldızı 2 yerde 

(224/2, 472/2) kullanılmıştır.  Sevgilinin latif bir vücuda sahip olup gökyüzünde ışık saçan 

Ülker yıldızı gibi etkileyici olduğu belirtilmiştir: 

LeùÀfetdir ser-À-pÀ cism-i laùífiñ 

èAceb feøÀlarda ùoàan Ülker misiñ (224/2) 

                                                           
420 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 370, 467. 
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Güneş sisteminde Zühre (Venüs), diğer bütün yıldız ve gezenlerin aksi yönünde hareket 

etmektedir. Bu ters istikamete rağmen bu iki yıldız 8 yılda bir denk gelmekte ve bu zaman 

dilimi bahar mevsiminin başlangıcı olan nisan ayına tesadüf etmektedir.421 Aczî, bu söz konusu 

bilgiye vâkıf olarak Ülker ve Zühre yıldızlarının buluşmasının bahar mevsiminin işareti 

olduğunu vurgulamaktadır: 

Güller ãoldu lÀleler de buruşdu 

Çayır çimen birbirine úarışdı 

Ülker Zühre ile yine görüşdü 

BahÀr ãoñu úurtuldular hicrÀndan (472/2) 

8.2.Zühre (Venüs) 

Zühre; Çobanyıldızı, Nâhid ve Venüs gibi isimlerle zikredilmektedir. Zührenin 

etkilediği zaman diliminde doğan çocukların güzel, sanatkâr, becerikli ve duygusal olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca zühre yıldızını seyretmenin gönlü rahatlattığına ve gönle neşe verdiğine 

inanılmaktadır.422 Dîvân’da bu yıldız, Zühre adıyla 2 yerde (174/7, 472/2);  Venüs ismiyle 1 

yerde (224/7) zikredilmiştir. Aczî, sevgilinin bakışının insanı derinden etkilediğini; sevgilinin 

Venüs yıldızından daha etkileyici ve güzel olduğunu belirtmektedir: 

Baúışıñdan úalır Àhÿlar óayretde 

Taãvíriñ Venüs’den üstün evfer misiñ (224/7) 

Aczî, Edirne’nin geri alınmasına binaen yazmış olduğu şiirde, devletin gücünü ve 

iradesini toplayınca tıpkı Zühre yıldızı gibi sabahı aydınlatacağını; tekrar güçlü ve etkili bir 

duruma geleceğini belirtmektedir:  

 

                                                           
421 Tuğba Akkoyun Koç, “Bamsı Beyrek Boyundaki Kişi Adlarının N. Hartmann’ın Ontolojisine Göre Yeniden 

Yorumlanması”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 69, yıl 2020, s. 219. 
422 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 494. 
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Bildigimiz óaú, óaú ise úalmaz yerde 

Ùoàunca bulur yerin yıldız-ı Zühre (174/7) 

9. Zaman 

Dîvân’da zaman, tıpkı dünya kelimesi gibi üzerinde çokça durulan konulardan biridir. 

Aczî, zaman kelimesi ile ilgili olarak “ân, dem, devrân, devir, dehr, eyyâm, vakit, saat, gün, 

bugün, yarın, sabah, akşam, hafta, yıl, çağ, yüzyıl” vb. kelimelere de yer vermiştir. Bu kelimeler 

genel olarak gerçek anlamı ile kullanılmıştır. Gerçek anlamı dışında ise zaman, kendisine 

minnet edilmeyen; kendisinden usanılan; bildiğini okuyan; garip; sersem vb. şekillerde 

nitelendirilmiştir. Bu kısımda Aczî’nin zaman kavramını nasıl ele aldığı ayrıntıya girilmeden 

genel bir çerçeve dâhilinde sunulacaktır. 

Geçip giden zamanın bazı olayları unutturabileceği; ancak insanın sarf ettiği sözlerin 

gönlü yaraladığı ifade edilmiştir:  

ZamÀn zebÿn lÀkin sözler yamandır 

èÁşıú ãuãup gözlerde òor olalı (15/3) 

Aczî, yaşadığı dönemde garip birtakım işler olduğunu; yeni neslin davranışlarının 

değiştiğini; âcizlerin kendisi gibi âciz olanlardan medet umduğunu ve bu gidişe dur diyecek 

olanın da zaman olduğunu belirtmektedir: 

Gidiyor böyle àaríb efèÀl 

Naãıl gidişdir bu naãıl ensÀl 

Eder èÀciz, èÀcize iúbÀl 

Úalmış iş dehriñ èirfÀnına (29/4) 

Sürgün edilen Aczî, bir müddet geçtikten sonra kendisini sürgün edenlerin sahip 

oldukları makam ve mansıbın ellerinden gideceğini ifade etmektedir: 
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Gün geçer aylar geçer ey òaşmet-penÀh 

Bildirir eyyÀm saña kendin ùanıtır (36/6) 

Aczî, zamanın değişmesi ile hükümlerin de değiştiğini; âlemin sabit olmadığını 

vurgulamaktadır: 

DevrÀn döner zemín zamÀn degişir 

AókÀm döner èilim èirfÀn degişir 

ZamÀn åÀbit degil óocam èÀlemde 

Geçer yüzyıl döner cihÀn degişir (75/1) 

Sürekli değişim içinde ve kadim bir geçmişi olan dünyanın geçici bir yer olduğu dile 

getirilmiştir: 

AmÀn dünyÀ úaç ùolduñ sen boşaldıñ 

Òaber de yoú, ne vaúitden berisiñ 

Bilmem sen de yorulduñ hem bunaldıñ 

Bir òaber ver ne vaúitden berisiñ (175/1) 

Aczî, zamanın geçiciliğini sıkça vurgulamaktadır: 

èAcziyÀ günler hem zamÀn geçer 

DevrÀn bu deme eyyÀm eyledi (181/6) 

Aczî, âşıkların zamandan ve bulunduğu muhitten ilhâm alarak şiirler kaleme aldığını 

dile getirmektedir: 

èÁşıú söyler zamÀnınıñ óÀlini 

Zemín verir ona öyle ilhÀmı 

äatışlara kendi verir mÀlını 

BeyÀn eder şÀèir èaynı aókÀmı (321/1) 
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Dünya hayatında Allah dışında hiçbir şeyin bâkî olmadığı, zamanın geçici olduğu 

vurgulanmaktadır: 

Çaàlar geçer çarò-ı felek dönmede 

Bunca èaãır güneş ùoàup inmede 

Nice şehir nice ocaú sönmede 

Bütün fÀní beúÀ yoúdur birinde (341/2) 

10. Mevsimler    

Dîvân’da mevsim yerine Arapça fasl kelimesi kullanılmış ve bütün mevsim adlarına yer 

verilmiştir. Kullanılan bu mevsimler kimi zaman özellikleri itibariyle doğadaki değişimleri 

ifade etmeleri yönünden,  kimi zaman ise mecaz anlamları itibariyle kullanılmıştır.  Dîvân’da 

en çok ilkbahar/bahar mevsimine yer verilirken en az sonbahar kullanılmıştır. 

10.1. İlkbahar 

İlkbahar ya da bahar, nevruz ile başlayıp 20 Haziran’da sona eren mevsimdir. Aczî, 

Dîvân’ında bu mevsimi “ilkbahar, bahar, fasl-ı nevruz, nevruz” olarak ifade etmiştir. Bu 

mevsim tabiatın canlandığı, süslendiği; insanın neşelendiği ve aşk duygusunu yoğun hissettiği; 

suların, yağışların arttığı ve hava sıcaklıklarının yükseldiği bir dönemdir. Aczî, genel olarak 

ilkbaharı yukarıdaki anlamlara uygun bir şekilde kullanmıştır. Bu anlamlarının dışında ise kimi 

zaman sevgili bahar mevsimine benzetilmiş; kimi zaman ise çeşme gibi cansız varlıkların 

bahara ulaşması konu edilmiştir.   

İlkbahar ya da bahar kavramı için Dîvân’da müstakil 10 şiir (12. şiir, 13. şiir, 40. şiir, 

44. şiir, 128. şiir, 283. şiir, 345. şiir, 424. şiir, 461. şiir, 472. şiir) kaleme alınmıştır. Bunların 

dışında Dîvân’da birçok yerde bahar ve ilgili kelimeler kullanılmıştır. 
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Bahar mevsimi ile ağaçlar, çiçekler canlanmakta; böcekler baharı muştulamakta; âşıklar 

bu mevsimle yeni hasletler kazanmakta ve insanoğlu gibi tabiat da neşe saçmaktadır: 

BahÀr demi çıúar yerden çiçekler 

Müjde verir ãanki küçük böcekler 

Neş´e ile şenlenir her bucaúlar 

èÁşıúlara yeñi óaãlet getirir (12/3) 

Aczî, günlerinin sevgili uğrunda feryat ile geçmesine razı olduğunu; sevgilinin gamı çok 

olsa da ondan ayrılmamayı arzu ettiğini; aşk sultanı olan sevgilinin himayesine girmek 

istediğini; gönlünün sevgiliye kavuşunca yeniden hayat bulup tıpkı bahar mevsimine 

döneceğini belirtmektedir: 

Her günüm dil-ber uàruñda Àh u zÀr olsun 

Olmayasın firúat isterse àamıñ hezÀr olsun (142/1) 

 

SÀye ãalsın şÀò-ı èaşúıñ síne-i ÀvÀreme 

Vaãlıñdır maúãad bÀà-ı óüsnüñ bahÀr olsun (142/2) 

Aczî, baharın her sabahının insana hoş geldiğini; kâinattaki bütün varlıkların Allah’ı 

takdisinin bu mevsimle daha iyi anlaşılacağını; bunun bir lutuf ve Allah’ın birliğinin tezahürü 

olduğunu belirtmektedir: 

èAczí òoşdur her ãabÀóı bahÀrıñ 

Taúdísini diñle cümle ezhÀrıñ 

Luùfudur bu Óaøret-i KirdigÀr’ıñ 

Sırr-ı vaódet yeşil çarşaf gerilmiş (283/3) 
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10.2. Yaz 

Yaz, 21 Haziran’da başlayıp 22 Eylül’de son bulan yılın en sıcak mevsimidir. Söz 

konusu mevsim Dîvân’da farklı adlarla yer almamaktadır. Dîvân’da 18 yerde ( 68/1, 78/3, 

89/12, 115/2, 158/28, 210/10, 294/8, 294/17, 310/3, 319/4, 321/4, 418/2, 450/2, 483/3, 484/4, 

484/5, 485/3, 503/1) yaz kelimesi kullanılmıştır. İlgili mevsim bu kullanımlardan 3’ünde 

(158/28, 210/10, 484/4) tek başına; 5’inde (115/2, 310/3, 418/2, 483/3, 484/5) bahar mevsimi 

ile; 7’sinde (89/12, 450/2, 485/3, 68/1, 78/3, 294/8, 319/4, 321/4) kış ile; 1’inde (294/17) 

sonbahar ve kış ile; 1’inde (503/1) bahar ve kış ile ve 1’inde (89/12) diğer bütün mevsimlerle 

beraber kullanılmıştır. Bu kullanımların 4’ü (450/2, 484/4, 484/5, 485/3) dışında yaz mevsimi 

gerçek anlamında kullanılmıştır.   

Kemal sahiplerinin kendi hâlinde yaşadığı, gezip gördüğü her şeyden ders aldığı, insanın 

gönül dünyasının farklı yönlerinin bulunduğu belirtilmektedir. Yunus Emre’nin (ö. 720/1320?) 

de belirttiği gibi Aczî de gönlün bazen kış gibi soğuk ve huzursuz, bazen de yaz gibi neşeli 

olduğunu vurgulamaktadır:  

KÀmil olan sessiz yaşar devrÀnda 

Heder alır maènÀ alır seyrÀnda 

Bir degildir bütün göñül cihÀnda 

Göñül var ki gÀhí bir úış yaz olur (450/2) 

İnsanın hayatını idâme ettirmesi için çalışması gerektiği ve bolluk bereket dönemi olan 

yaz mevsiminden sonra kış mevsiminin geleceğinin düşünülmesi ve buna göre hazırlanmanın 

önemi ifade edildikten sonra insana da çalıştığının karşılığını yemek için sağlık gerektiği şöyle 

ifade edilmektedir: 
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ÓayÀt için elzem olan iş gerek 

Yazı vardır encÀmında úış gerek 

İnsÀn saèyin yemek için diş gerek 

Döner ùurur bunlar èAczí iõèÀnda (78/3) 

10.3. Sonbahar 

23 Eylül’de başlayıp 20 Aralık’ta sona eren ve güz olarak da isimlendirilen mevsimdir. 

Dîvân’da sonbahar mevsimi “ hazan, fasl-ı hazan, güz” olarak da zikredilmektedir. Bu mevsim, 

sonbahar olarak 4 yerde (277/3, 350/1, 350/2, 315/4); güz olarak 5 yerde (89/12, 294/17, 370/1, 

462/1, 483/1); hazan olarak 4 yerde (22/2, 215/1, 366/1, 511/1); fasl-ı hazan olarak ise 1 yerde 

(315/4) kullanılmıştır. Ayrıca koşma nazım şekli ile kaleme alınan 370. şiir, sonbahar mevsimi 

ile ilgili olarak yazılmıştır. Hazan olarak geçen yerler dışında sonbahar ve ilgili kelimeler 

gerçek anlamında kullanılmıştır. Hazan olarak ifade edilen yerlerde ise ilgili mevsim üzüntü ve 

keder duygusu ile birlikte ele alınmıştır. 

Gönlüne söz geçiremeyen Aczî, sevdiği kişinin hayalinin gözünün önünden gitmediğini 

ve onu hatırladığı zamanlarda sevgiliden ayrılığın vermiş olduğu üzüntü ile gönlünün âdeta 

sonbahar mevsimindeki gibi canlılığını yitirdiğini ve gönül dünyasına hüznün hâkim olduğunu 

belirtmektedir: 

Dedim göñle ferÀàat et ey dívÀne 

Dedi geçdi òayÀli naúşı eyvÀna 

Gelince yÀdı döner göñül òazÀna 

Bu firúat ki neler yapdı, naãıl dil-sÿz (22/2) 

Aczî, sonbahar mevsimi ile doğadaki bitkilerin ve ağaçların renk değiştirdiğini ifade 

etmektedir:  
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Ùaàlar ùurur yönünde 

Úuş sesleri önünde 

äoñbahÀrıñ deminde 

Her şey rengin döküyor (277/3) 

Aczî’nin sonhabar mevsimi ile ilgili kaleme aldığı koşmada ise hindibaların açılmasının 

sonbaharın habercisi olduğunu ve bahar mevsiminin çok çabuk bir şekilde geçtiğini (370/1); 

ayrılık mevsimi olan sonbaharda çiçeklerin, otların rengini değiştirerek tıpkı ölü gibi olduğunu 

(370/2); ömründe birçok mevsimleri geride bıraktığı hâlde tabiattaki bu olaylara hayret ettiğini 

ve gönlünün Allah aşkı ile olgunlaştığını dile getirmektedir. 

HindibÀlar mÀví rengin açdı yine 

Güz faãlınıñ yaúlaşdıàın bildirir 

NÀzlı bahÀr bilmem naãıl úaçdı yine 

Felek ùurmaz çaròın tez tez yeldirir (370/1) 

10.4. Kış 

21 Aralık’ta başlayan ve 20 Mart’ta son bulan kış mevsimi, yılın en soğuk zaman 

dilimidir. Dîvân’da kış kelimesi “kara, şedîd, zalim, amansız” sıfatlarıyla nitelendirilmiştir. Kış 

ile ilgili olarak  “boran, fırtına, hamsîn, kar, tipi, zemheri” kelimeleri de kullanılmıştır.  

Dîvân’da kış ile ilgili 2 müstakil manzume [294. şiir (Kar Destanı) ve 305. şiir (Kış Ayları)] 

kaleme alınmıştır. Bu manzumeler dışında ise kış kelimesi 26 yerde (12/1, 40/3, 44/3, 68/1, 

78/3, 192/4, 236/4, 277/4, 307/1, 308/8, 309/1, 309/3, 309/4, 318/1, 319/1, 319/3, 319/4, 321/4, 

397/2, 410/1, 450/2, 458/4, 462/1, 483/1, 485/3, 503/1) kullanılmıştır. Bu kullanımların 3’ü 

dışında (236/4, 450/2, 485/3) kış kelimesi mecaz olarak sıkıntıyı, üzüntü durumunu ve insanın 

gönül dünyasının değişimini ifade etmek için kullanılmıştır.  
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Kış aylarının ikinci dönemini ifade eden hamsîn423 1 yerde (294/6), 22 Ocak 31 Aralık 

dönemindeki kışın en soğuk günlerini ifade eden zemherî424 kelimesi ise 3 yerde (294/4, 294/17, 

319/2) kullanılmıştır.  

Kış ve ilgili kavramlar şiirlerde genel olarak kış günlerinin soğukluğu, kötü şöhreti ve 

insana sıkıntı verdiği; kış aylarında şiir söyleme arzusunun olmadığı; mevsimin kar, fırtına ve 

tipi gibi doğa olayları ile insan hayatını zorlaştırdığı vb. şeklinde kullanılmıştır.  

Aczî, kış günlerinin soğuğunun doğayı tıpkı ölü gibi cansız bir hâle getirdiğini; bu 

durumdan insanın da etkilendiğini ve bu hâlin gönüllere sıkıntı verdiğini belirtmektedir: 

Úış günleri òortlaú gibi òomurdar 

Fırùınası cÀna úasvet getirir 

Aàaç uyur çimen úurur yer ùoñar 

Göñüllere dürlü åıúlet getirir (12/1) 

Aczî, turnalara seslenerek gönlünü peri gibi güzel birine kaptırdığını; bundan dolayı 

aklının başında olmadığını; gönlünün onun aşkı ile yanıp tutuştuğunu ve aklının onun aşkı ile 

meşgul olduğunu dile getirmektedir:  

Áh ùurnalar yitirdim ben yerimi 

Bir güzele verdim yine serimi 

Bilmem insÀn bilmem èaceb perí mi 

Göñlüm külòÀn başım úışdır ùurnalar (236/4)  

 

 

                                                           
423 Hamsîn, erbaîn olarak adlandırılan karakış döneminden sonra, elli günlük kış dönemidir. Ferit Devellioğlu, 

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, 30. Baskı, Ankara, 2013, s. 371. 
424 Zemherî ya da zemherîr, 22 Aralık-31 Ocak arasında şiddetli soğukların olduğu karakış dönemidir. Ferit 

Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 1372. 
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11. Tabiat 

İnsan hayatının vazgeçilmez bir boyutu kuşkusuz doğa ile olan ilişkisidir. İnsanın 

doğadan bağımsız bir hayat sürdürmesinin imkân dâhilinde olmadığı açıktır. Aczî, doğa ile iç 

içe bir hayat sürdürmüş; gezdiği, gördüğü yerlerde karşılaştığı canlılara Dîvân’ında yer vermiş 

ve onların çeşitli durumlarını betimlemiştir. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, hayvanlar onun 

Dîvân’ında yer verdiği unsurlardandır. Aczî, Dîvân’ında ağaçlara ve meyvelere daha az 

değinmiş; ancak çiçeklere ve hayvanlara ayrı bir önem vermiştir. Hatta Dîvân’da çiçeklerin 

intak sanatı ile konuşturulduğu şiirler dikkat çekmektedir.  Bu kısımda Aczî’nin Dîvân’ında yer 

verdiği bu kavramlar incelenecektir.  

11.1. Ağaçlar 

Ağaçlar, şairler tarafından değişik şekillerde ele alınan unsurlardandır. Şairler, ağaçları 

kimi zaman boyu, yaprakları, gövdesi, gölgesi vb. gibi şeklî özellikleri; mevsimlere göre 

geçirdikleri değişim ve dönüşümleri çerçevesinde betimlemiş; kimi zaman ise ağaçları çeşitli 

şeylere benzeterek ele almışlardır.  

Dîvân’da 1 yerde (13/2) Arapça şecer kelimesinin çoğulu olan ve ağaçlar anlamına gelen 

eşcâr, 21 yerde ise (12/1, 44/3, 55/4, 108/1, 128/1, 144/2, 158/16, 169/1, 201/6, 211/2, 253/1, 

253/1, 261/3, 294/10, 315/2, 322/3, 355/10, 451/2, 461/3, 492/10, 512/1) ağaç kelimesi 

kullanılmıştır. Aczî, ağacı daha çok gerçek anlamında kullanmıştır. Mecaz olarak ise ağaçların 

Hakk’ın buyruğu önünde hayran hayran durması (169/1), devletin ağaca benzemesi (158/16), 

ağaçların açmasının Hû ismi ile olması (355/10) vb. şekillerde ele alınmıştır. Dîvân’da ağaç 

çeşitlerinden ardıç, çam, meşe ve serviye yer verilmiştir. 
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Aczî, insanın bahtının döndüğünde düzenli bir şekilde devam eden hayatının yok 

olduğunu; ağaç gibi toprağa sımsıkı kök salsa bile bir anda talihinin değişebileceğini ve 

zorluklarla başbaşa kalacağını belirtmektedir: 

KemÀl gider zevÀl gelir çevirir 

Göñlü aàaç daòi olsañ devirir 

Elem eli başıñda ip egirir 

ÙÀliè èAczí, yan çizerek gocunma (261/3) 

Bahar mevsimi ile ağaçların çiçek açması onların tıpkı beyaz bir tül giymesine 

benzetilmiş; kâinattaki her şeyin Allah’ı zikrettiği ve âşıkların da bu durumdan ilham aldığı 

ifade edilmiştir: 

Açılır òoş bütün ezhÀr 

BeyÀø bir tül giyer eşcÀr 

Her şey Óaúú’ı eder eõkÀr 

Coşar èuşşÀú bu óikmetden (13/2)  

11.1.1. Ardıç 

Ardıç; güzel kokusu bulunan, kozalaklı; çeşitli hastalıkların tedavisinde ilaç olarak da 

kullanılan bir ağaçtır. Kızların nazlı bir edâ ile yürüyüşü, zülüfler ardıca benzetilmektedir.425 

Ardıç ağacı, Dîvân’da tek bir yerde kullanılmıştır. Çekirge afetinden bahsedilen destanda 

çekirgelerin ağaçlara çok fazla zarar verdiği ve bu durumdan ardıç ağaçlarının da etkilendiği 

vurgulanmaktadır: 

 

 

                                                           
425 Pervin Ergun, Türk Kültüründe Ağaç Kültü, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2012, s. 281-

282. 
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Maàmÿm düşünür, àaríb aàaçlar 

Òazín yer imiş, yeşil yamaçlar 

Ùaàlar me´yÿsdur úuşlar ötmüyor 

Bütün yaralı zümrüd ardıçlar (201/6) 

11.1.2. Çam 

Çam; dört mevsim yeşil kalması, yaşlılığı, meyve vermemesi vb. yönünden Allah’ın 

sıfatlarına bir işaret olarak nitelendirilen ağaçtır. Efsanelerde çamın yeniden dirilişi ifade 

ettiğine de inanılmaktadır.426 8 manzumede  (123/2, 131/1, 138/1, 144/1, 252/3, 253/2, 311/4, 

345/1) ele alınmıştır. Aczî, genellikle çam ağaçlarının şeklî özellikleri itibariyle büyüklüğüne 

değinmiş ve onları “ulu” sıfatı ile nitelemiştir.  

Dîvân’da çam ağacı, eskiden birtakım olaylar meydana gelen yerlerde ve obalarda çam 

ağaçlarının bittiği (123/2, 131/1); seher vakti çam ağaçlarının vakur ve sessizce salınarak 

Allah’ı takdis ettiği (138/1); Çamlı Pınar Mevkii’nde ve Söbüçimen Yaylası’nda çam 

ağaçlarının çok olduğu (144/1, 252/3); Altınoluk Yaylası’nda harbin kasvetinden dolayı çam 

ağaçlarının bile hüzünlendiği (253/2); bahar mevsiminin gelişi ile çam ağaçlarının bile 

sevindiği (345/1) şeklinde kullanılmıştır. 

Aczî, yağmur sıkıntısından dolayı çam ağaçlarının Hakk’a niyaz ettiğini; bütün 

bitkilerin susuzluktan kuruduğunu; insanın sıkıntı çektiğini ve susuz kalan hayvanların 

durumunun insanı çok etkilediğini dile getirmektedir: 

Ulu çamlar dergÀhıña ùutmuş yüzün 

Otlar úırda úurudu cümlesi óazín 

Naãıl olur èaceb insÀn gelin görün 

ÓayvÀnlarıñ óÀli ciger deler yÀ Rab (311/4) 

                                                           
426 Pervin Ergun, Türk Kültüründe Ağaç Kültü, s. 264-265. 
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11.1.3. Meşe 

Meşe; büyüklükleri ile bilinen, kutsal olduğuna inanılan, efsanelerde yiğitlere hayat 

veren bir ağaçtır.427 2 yerde (128/2, 169/4) kullanılmıştır. Bahar mevsimi ile meşelerin 

süslendiği (128/2) belirtilmiştir. Aczî, tabiattaki her şeyin Allah’ın birliğine delil teşkil ettiğini 

ve meşe ağacının da âdeta sallanarak kendi lisân-ı hâliyle Allah’ı takdis ettiğini ifade 

etmektedir:  

İlhÀm verir her bucaúlar kÿşeler 

Iàrandıúça àaríb àaríb meşeler 

Bir èAczí’yim bunlar baàrım deşeler 

Sırr-ı vaódet boş degil bu işler hey (169/4) 

11.1.4. Servi 

Servi, edebiyatımızda çokça zikredilen bir ağaç olup benzetmelerde genellikle kendisine 

benzetilen olarak yer verilmektedir. Servinin düzgün ve uzun oluşu, sevgilinin boyuna; 

rüzgârda yavaş bir şekilde sallanması, sevgilinin salınarak yürümesine; tüm hava şartlarında 

dik duruşu, âşığın sevgiliye ulaşma yolundaki kararlılığına benzetilmektedir. Buna ek olarak 

servi, gökyüzüne doğru uzanması yönünden Allah’a yakınlığa; boyunun düz olması itibariyle 

doğruluk ve dürüstlüğe işaret olarak algılanmıştır. Ayrıca yapraklarının yeşil kalması 

vechesinden ise hayat ağacına benzetilmiştir.428 

Dîvân’da salınarak yürüyen sevgili ve onun uzun boyunu ifade etmek için 12 yerde 

(53/16, 56/1, 56/2, 101/3, 125/2, 130/2, 251/3, 259/4, 265/5, 305/4, 323/4, 335/2) servi 

kullanılmıştır.  

                                                           
427 Pervin Ergun, Türk Kültüründe Ağaç Kültü, s. 295-296. 
428 Gülümser Özerden, Divan Şiirinde Servi (15. ve 16. Yüzyıllar), Yüksek Lisan Tezi, Çukurova Üniversitesi SBE, 

Adana, 2015, s. 3, 5. 
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Aczî, sevgilinin boyunun uzun olduğunu ve salınarak yürüdüğünü; tıpkı bir peri gibi 

etkileyici olduğunu ve onu görenlerin aklını başından aldığını belirtmektedir: 

Úaddi úÀmet, mevzÿn servi revÀndır 

Bir perí ki belli èaşúa nişÀndır 

äıçrar èaúıl endÀmına óayrÀndır 

Bilmem hangi kÀşÀneniñ èanberi (56/2) 

11.2. Çiçekler 

Çiçekler, doğayı süsleyen; kokusu ile genellikle insana keyif veren bitkilerdir. Çiçeğe 

duyulan sevgi ve merak insanların farklı tutkularından biridir. Kimi insanlar yalnızca çiçek 

yetiştiriciliği yaparak âdeta hayatını bu tutkuya adamış ve çevresini bu şekilde düzenlemiştir. 

Bundan dolayı bu insanlar, yetiştirdikleri çiçeklerle dahi anılmıştır.429 Divan edebiyatında 

çiçeğe ve çiçek adlarına birçok şair eserlerinde yer vermiş; hatta çiçek adlarıyla kasideler 

kaleme almış ve rediflerde çiçek isimlerini kullanmıştır.430 

Çiçek ve Arapça zehre kelimesinin çoğulu olan ezhâr kelimeleri Dîvân’da çok fazla 

kullanılmıştır. Daha çok gerçek anlamı ile kullanılan bu kelimelere bazen sevgiliyi ifade etmek 

için (3/1, 41/3, 101/3) yer verilmiştir. Söz konusu kelimeler “garip, elvan, mavi, güzel, sarı, 

nazlı” gibi sıfatlarla nitelendirilmiştir. Ayrıca 2 şiirde (23. şiir ve 53. şiir) çiçekler intak sanatı 

ile konuşturulmuştur. Dîvân’da 20 çeşit çiçeğin adına yer verilmiştir: Çiğdem, erguvan, gelin, 

gül, hindiba, ıtır, kadife, karanfil, lale, lavanta, leylak, menekşe, nergis, ortanca, papatya, 

reyhan, semen, susam, sümbül, zambak. Ayrıca Dîvân’da goncaya da yer verilmiştir. Gonca, 

genel olarak çiçeklerin açılmamış hâlini yani tomurcuğunu ifade etmektedir.431 Bu çerçevede 

                                                           
429 Orhan Şaik Gökyay, “Divan Edebiyatında Çiçekler I”, Güçlük Nerede? (Seçme Makaleler 3), İletişim Yayınları, 

1. Baskı, İstanbul, 2002,  s. 55. 
430 Orhan Şaik Gökyay, “Divan Edebiyatında Çiçekler III”, Güçlük Nerede? (Seçme Makaleler 3), İletişim 

Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2002,  s. 91. 
431 Şemseddîn Sâmî, Kâmûs-ı Türkî, İkdâm Matbaası, Dersaâdet, 1317, s. 970. 
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değerlendirildiğinde goncanın bağımsız bir çiçek olarak düşünülmesi mümkün olmayıp 

tezimizin bu bölümünde goncaya yer verilmemiştir. 

11.2.1. Çiğdem 

Çiğdem, Sûsengiller Familyası’nda yer alan; mor çiçekli bir bitkidir. Safran, za’ferân 

denilen bitki de çiğdemin bir türü olarak kabul edilmektedir. Çiğdem, Türk şiirinde daha çok 

rengi ve kokusu itibariyle ele alınmaktadır. Buna ek olarak şairler çiğdemin yetiştirilmesi ve 

tıbbî alanda ilaç olarak kullanılmasına da şiirlerinde yer vermişlerdir.432 Hayvanlar tarafından 

topraktan çıkar çıkmaz yendiği için Öksüzoğlan adıyla da anılan çiğdem, kimi zaman da baharın 

müjdeleyicisi olarak kullanılmıştır.433 

Dîvân’da çiğdemin 7 yerde (44/2, 53/17, 129/2, 135/3, 305/5, 340/4, 410/2)  adı 

zikredilmiş; 1 yerde (432. şiir) ise onun için müstakil şiir yazılmıştır. Çiğdem, sevgiliye ait 

unsurların betimlendiği destan nazım şekliyle kaleme alınan şiir (53/17) dışında gerçek 

anlamında kullanılmıştır. Aczî, çiğdemin bahar mevsiminde tabiatın canlanması ile açtığını ve 

pembe çiçeklerinin olduğunu (44/2, 129/2, 410/2); çiğdemin meskeninin yaylalar olduğunu 

(135/3); genç kızların onu topladığını (305/5) ve gençken gezdiği yerleri yaşlılığında tekrar 

ziyaret ettiğinde buralarda çiğdemlerin yok olduğunu (340/4) belirtmektedir.  

Çiğdem, kokusu ve narin yapısı itibariyle sevgilinin güzel konuşan diline benzediğini; 

sevgilinin göbeğini mesken edindiğini ve insanların aklını başından aldığını belirtmektedir: 

Çigdem der ki ben güzeliñ diliyim 

Yaylam göbek ben oranıñ gülüyüm 

Ehl-i èaşúıñ erkÀnıyım yoluyum 

Bu yayladır veren èaúla ziyÀn hey (53/17) 

                                                           
432 Ömür Ceylan, “Taşranın Altın Çiçeği Safran”, Osmanlı Araştırmaları, Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu’na 

Armağan-II, 26. cilt, sayı 26, yıl 2005, s. 149-150, 153. 
433 Beşir Ayvazoğlu, “Çiçek ve Renk Adlarına Dair”, Türk Yurdu, cilt 21, sayı 162-163, Ankara, 2001, s. 63. 
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“Sarı Çiçek Çiğdem” başlıklı koşmada (432. şiir) sarıçiğdemlerin, ilkbahar mevsiminin 

latif havasında yaylalarda tebellür ettiği; köy kızlarına bezek olduğu, âşıkların ondan ilham 

aldığı; renginin ve kokusunun etkileyici olduğu ve dilberlerin zülüflerinin sağ yanlarını bunlarla 

süsleyerek ayırdığı zikredilmiştir: 

äarı çiçek ilkbahÀrda bitersiñ 

NÀzlı yurduñ yaylasında ùaàında 

Göñüllere neş´e ãunar tütersiñ 

İlkbahÀrıñ nÀzlı ılıú çaàında (432/1) 

11.2.2. Erguvan 

Ülkemizde nisan-mayıs aylarında açan, önce eflatun-pembe renkte sonra kırmızımsı 

daha sonra ise yeşil tonlarında olan çiçektir.434 Ergavan, ergevan olarak da anılan erguvan, 

divan şiirinde rengi ile ilişkili olarak ele alınmıştır. Şairler hayallerini bu bağlamda açıklamış; 

sevgilinin yüzü, âşığın gözyaşı, şarap, ateş vb. şeyleri erguvanın rengine benzetmişlerdir.435  

Erguvana Dîvân’da yalnızca çiçeklerin intak sanatı ile konuşturulduğu destanda yer 

verilmiştir. Erguvan, kendisinin çiçeklerin şâhı;436 güzellerin yolunu aydınlatan ışığı; âşıkların 

sevgiliye özlemle kavuşmayı beklediği âhı olduğunu ve ela göze rengini verdiğini 

belirtmektedir:  

EràuvÀn der çiçekleriñ şÀhıyım 

Güzelleriñ begleriyim mÀhıyım 

èÁşıúlarıñ iştiyÀúla Àhıyım 

ElÀ gözüñ içindeyim mihmÀn hey (53/10)  

                                                           
434 Hasan Doğruyol, “Erguvan Üzerine”, Yedi İklim Aylık Dergi, Nisan 2005, 18. cilt, 181. sayı, s. 33. 
435 Şener Demirel, “Divan Şiirinde Erguvân”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/8 Fall 2009, s. 998, 1003. 
436 Divan şiirinde çiçeklerin şâhı, sultanı güldür. Aczî’nin neye istinaden erguvanı çiçeklerin şâhı olarak 

nitelendirdiği ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.  
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11.2.3. Gelin  

Gelin ile kastedilen çiçek, gelin gülü olarak da adlandırılan gelinciktir. Gelincik; çiçekli, 

otsu bir bitki olup gıda malzemesi olmasının yanı sıra tedavi amacıyla da kullanılmaktadır.437 

Gelincik, ilkbahar mevsiminin sonları ile yazın ilk zamanlarında ortaya çıkan kır çiçeğidir. 

Eskiden Anadolu’da gelin olan kızlar; ipek, kadife gibi değerli kumaştan yapılmış kırmızı renkli 

elbiseleri gelinlik olarak tercih ettiğiden dolayı bu çiçeğe böyle bir ad verilmiştir.  Gelinciğin, 

yeni gelin olan biri gibi nazlı ve narin bir duruşu bulunmaktadır.438  

Dîvân’da yalnızca tek bir yerde (53/15) zikredilen gelin, görünüşü itibariyle benzetme 

unsuru olarak kullanılmıştır. Gelin, kendisinin süslü olduğunu; görüntüsü ile insanlara mutluluk 

verdiğini; gelinlerin yanaklarını süslediğini ve insanların kendisine hayran olduğunu 

belirtmektedir: 

Gelin, der ki ben yosmaca açarım 

Açılınca neş´eleri ãaçarım 

Gelinleriñ alıyım ben uçarım 

Baúanlar hep olur baña óayrÀn hey (53/15) 

11.2.4. Gül 

Gül, klasik Türk şiirinde rengi, kokusu ve şekli itibariyle değerlendirilmiş; sevgili ve 

onun çeşitli uzuvlarına benzetilmiş; genellikle bülbülle bir arada kullanılmıştır. Bülbül sevgilisi 

olan güle ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır ve bu uğurda cefa çekmektedir. 

Gülün dikeni ise bülbülün sevgiliye ulaşmasını engelleyen bir rakip olarak görülmektedir.439   

                                                           
437 Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, TDK Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2007, s. 113. 
438 Ali F. Karamanlıoğlu, “Gelincik”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, sayı 57, yıl Temmuz 

1967, Ankara, s. 660-662. 
439 Zülfikar Güngör, “Edebiyatımızda Gül Sembolü ve Peygamberimiz”, Gül Kitabı Gül Kültürü Üzerine 

İncelemeler, Ed. Bilal Kemikli, Selami Turan, Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları: 1, 

Isparta, 2010, s. 29; İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 171-172. Edebiyatımızda gül ve bülbül 
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Yavuz Bayram; güle “gerçekçi, simgesel ve karma bakış” açısı ile yaklaşılması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Gerçekçi bakış açısında gül gerçek anlamı ile bir çiçek olarak 

değerlendirilmiş; simgesel bakışta sevgili ifade edilmiş ve karma yaklaşımda ise gerçekçi ve 

simgesel bakış iç içe değerlendirilmiştir.440 Bu çerçevede Aczî Dîvân’ında gülün daha çok 

simgesel bakış açısı ile ele alındığı söylenebilir.  

Gül, Dîvân’da üzerinde çokça durulan unsurlardan biridir. Aczî, gülü 4 yerde (135/3, 

198/2, 370/2, 438/3) gerçek anlamı ile bu kullanımlar dışında ise çeşitli şeylere benzeterek 

mecaz anlamıyla kullanmıştır. Gül, Dîvân’da genel olarak sevgiliye benzetilmiş; sevgilinin 

yanakları, çehresi, sinesi, saçları vb. gibi uzuvlarını ifade etmek için (21/2, 38/4, 53/2, 53/5, 

79/3, 145/1, 145/2, 193/2, 207/1, 222/7, 231/2, 234/5, 234/6, 238/1, 246/1, 323/7, 351/1, 381/1, 

397/1, 500/1, 500/2) kullanılmıştır. Ayrıca gül çeşitlerinden ak gül (135/3), beyaz gül (53/9), 

pembe gül (10/2, 259/2, 299/3) ve sarı güle (53/20, 150/2) yer verilmiştir. Beyaz gülün, sevgili 

için bir ölçü ve onun boyu posu olduğu; pembe gülün, sevgilinin yüzü ve yanakları olduğu; sarı 

gülün ise sevgilinin geçen gençliği olduğu ve sevgilinin sarı kıyafetlerinin güle benzediği 

belirtilmiştir. 

Gülün, güzelin/güzelliğin timsâli ve sevgilinin al yanağı olduğu ifade edilmiştir. 

Âşıkların sevgiliye iştiyakla kavuşmayı arzuladığı ve bundan dolayı âşığın figân ettiği ( gül ile 

bülbül hikâyelerinde olduğu gibi) belirtilmektedir:  

Gül der ki ben güzellerden biriyim 

èÁşıúlarıñ her seóer ben zÀrıyım 

Dil-berleriñ al yanaúlar yeriyim 

Yeryüzünde oldum böyle èayÀn hey (53/2) 

                                                           
ilişkisini ele alan birçok mesnevi kaleme alınmıştır. Konu ile ilgili bakınız: Gencay Zavotçu, Türk Edebiyatı’nda 

Gül ve Bülbül Mesnevileri (Mukayeseli Çalışma), Doktora Tezi, 2 cilt, Atatürk Üniversitesi SBE, Erzurum, 1997. 
440 Yavuz Bayram, Çiçekler ve Diğer Bitkilerin Dîvân Şiirine Yansımaları ile Anlam Çerçeveleri (I. cilt), Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, Samsun, 2001, s. 119-121. 
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Âşıkların feryadının nedeninin sevgiliye kavuşamamaktan kaynaklandığı,  bundan 

dolayı da ızdırap çektiği vurgulanmaktadır:   

Bülbül nedir bu feryÀdıñ ãabÀ mı 

 Yoúsa àonca bir gül için sevdÀ mı 

 Her seóerde nedir zÀr u fiàÀnıñ 

 èAceb èuşşÀú yoúsa faãl-ı nevÀ mı (145/1) 

Sevgilinin eziyeti onun nazından kaynaklanmaktadır. Bu durum âşığa bir sıkıntı 

değildir. Hatta sevgiliye kavuşmak uğrunda rakipler ile yapılan mücadele âşığa bir mutluluk 

vesilesidir:   

Cevr-i dil-ber nÀzdır õül degil èÀşıúa 

Gül için bülbüle var mı óÀrdan leõíõ (193/2) 

Aczî, gül kelimesini sevgili dışında da mecaz olarak kullanmıştır: İnsanın gül gibi cesur 

olması (281/7), vazifenin başlangıçta gül gibi olması ve insana hoş gelmesi (364/1), insanın gül 

gibi tebessüm etmesi (377/2), ilmin yerinin gül ve gül bahçesi olması (386/1), insanın gül gibi 

etrafına neşe saçması (480/3) gibi. 

11.2.5. Hindiba 

Mavi çiçekli otsu bir bitki olan hindiba, çiğ olarak da tüketilen bir sebzedir.441 Divan 

şiirinde çok fazla yer verilmeyen hindiba, çok eski zamnalardan beri tedâvi amacıyla 

kullanılmaktadır.442 

                                                           
441 Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, s.134. 
442 Bayram Ali Kaya, “Klâsik Türk Şiirinde Şifâlı Bitkiler Üzerine Bir Deneme”, Divan Edebiyatı Araştırmaları 

Dergisi, sayı 15, İstanbul 2015, s. 303. 
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Hindiba, Dîvân’da tek bir yerde (370/1) zikredilmiştir. Hindibaların çiçek açması, 

ilkbahar mevsiminin bitişinin habercisi ve sonbaharın başlangıcının nişânesidir:  

HindibÀlar mÀví rengin açdı yine 

Güz faãlınıñ yaúlaşdıàın bildirir 

NÀzlı bahÀr bilmem naãıl úaçdı yine 

Felek ùurmaz çaròın tez tez yeldirir (370/1) 

11.2.6. Itır 

Itır, yaprakları güzel kokan; çeşitli renkleri bulunan çiçektir.443 Dîvân’da 2 yerde (53/13, 

56/1) güzel kokusu itibariyle kullanılmıştır. Itır, kendisinin çok güzel koktuğunu ve kokusuyla 

insanları çok fazla etkilediğini, sevgilinin zülüflerini süslediğini belirtmektedir:   

èIùır der ki tüter benim her yanım 

Zülüflerde olur benim seyrÀnım 

Güzelleriñ úolùuàunda mihmÀnım 

Úoúladıúça şehvetim var yaman hey  (53/13) 

11.2.7. Kadife Çiçeği 

Kadife çiçeği, sıcak bölgelerde yetişen; top şeklinde değişik renklerde çiçeklere sahip 

olan; yoğun kokulu bir bitkidir.444 Osmanlı Devleti’ndeki bazı yerleri resmeden İngiliz mimar 

ve ressam Thomas Allom (ö. 1872) kadife çiçeğinin ümitsizlik ifade ettiğini belirtmektedir.445 

Dîvân’da tek bir yerde (53/18) kullanılan kadife çiçeği, kokusu ve görünüşü itibariyle ele 

alınarak sevgili ile arasında bağ kurulmuştur. Kadife çiçeği, kokusunun etkileyici olduğunu; 

                                                           
443 “Itır”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1986, 11. cilt, s. 5508. 
444 “Kadife Çiçeği”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1986, 12. cilt, 

s. 6167. 
445 Beşir Ayvazoğlu, Güller Kitabı: Türk Çiçek Kültürü Üzerine Bir Deneme, Kapı Yayınları, 10. Basım, İstanbul, 

2008, 221. 
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şeklinin ayvaya benzediği; yapraklarının sevgilinin zülüfleri gibi narin narin sarktığını ve 

görenlerin mest olduğunu belirtmektedir:  

Úadífe der, úoúum úızlar terinden 

Şeklim gelmiş ayva göbek yerinden 

Yapraúlarım dil-ber zülfü serinden 

Yalan degil sen de èÀşıú inan hey (53/18) 

11.2.8. Karanfil 

Karanfil, çiçekli çok yıllık otsu bir bitkidir.446 Güzel kokuya ve görünüşe sahip olan 

karanfilin birçok türü bulunmaktadır. Klasik şiirde karanfil, sevgiliye; âşığa; sevgilinin benine, 

zülfüne, yüzüne vb. uzuvlarına benzetilmiştir.447 Dîvân’da tek yerde (53/5) kullanılan karanfil, 

yapısı itibariyle ele alınmıştır. Karanfil, kendisinin görünüş itibariye göğüs uçlarına ve renk 

yönünden ela göze benzediğini dile getirmektedir:   

Úaranfil der, gül memeniñ başıyım 

ElÀ gözüñ kirpikleri úaşıyım 

NÀzlı dil-ber Àhÿlarıñ òoşuyum 

Güzelleriñ sínesiyim yaman hey (53/5) 

11.2.9. Lale 

Dîvân şiirinde lale, genel olarak rengi ve şekli itibariyle ele alınmış; sevgilinin yüzü, 

yanağı ve dudağına benzetilmiştir. Ayrıca lale kelimesi, Allah lafzı ile aynı ebced değerine 

                                                           
446 Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, s. 184. 
447 Fatih Sona, “Divan Şiirinde Karanfil”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 8, sayı 41, Aralık 2015, 

s. 308, 313. 
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sahip olması ve noktasız harflerle yazılması dolayısıyla bu kelimeye dinî anlamlar da 

yüklenmiştir.  Bundan dolayı lale saf aşkın timsali olarak yorumlanmıştır.448    

Dîvân’da lale kelimesi 15 yerde (40/1, 53/8, 56/1, 115/1, 117/2,  203/4, 248/2, 283/2,  

299/1, 310/1, 352/1, 352/3, 372/1, 373/2, 472/2) kullanılmıştır. Aczî, bu kelimeyi daha çok 

gerçek anlamı (40/1, 115/1, 117/2,  203/4, 248/2, 299/1, 310/1, 352/1, 372/1, 373/2, 472/2) ile 

yani bir çiçek olması yönünden ele almıştır. Bunun dışında Aczî, lalenin rengini semadan 

aldığını (283/2); sevgiliye ve ona ait unsurlara (53/8, 56/1, 352/3) benzeterek ele almıştır. 

Bahar mevsimi ile doğanın hoş ve latif bir yapıya büründüğü; lale, gül ve semenlerin 

açtığı; kırların süslendiği belirtilmektedir: 

Yeşerdi yine çayır çimenler 

Göründü bahÀrıñ raènÀlıàı 

Açıldı lÀle güller semenler 

Belirdi úırlarıñ zíbÀlıàı (40/1) 

Lale, kendisinin sevgilinin dudağına renk verdiğini; görünüşünün pembe yüzlü 

güzellere eş ve âşıkların bu güzellik karşısında hayran olduğunu ifade etmektedir:  

LÀle der ki al dudaàıñ rengiyim 

Penbe yüzlü güzelleriñ dengiyim 

Úızlarıñ ben òÀã yerleri bendiyim 

Beni gören èÀşıú ùurur dívÀn hey (53/8) 

                                                           
448 Sevda Önal, “Klasik Türk Edebiyatında Lâle ve Edebî Bir Tür Örneği Olarak Lâle Şiirleri”,  Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/2 Winter 

2009, s. 917-918. Lalenin özellikleri, Klasik Türk şiirine yansıması ve benzetildiği şeylerle ilgili ayrıntılı bilgi için 

bakınız: Ahmet Kartal, Klasik Türk Şiirinde Lâle, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998. 
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11.2.10. Lavanta 

Lavanta, koyu mor çiçekleri bulunan; çalı görünümlü; güzel kokan bir bitkidir.449 

Lavantanın gayret ve hamiyet ifade ettiği belirtilmektedir.450 Lavanta, Dîvân’da tek bir yerde 

(387/7) kokusu itibariyle kullanılmıştır. Aczî, Feridun Nâfiz Uzluk’a yazdığı tenkitte Uzluk’un 

gerçeği yansıtmayan sözlerinin petrol gibi kötü koktuğunu ve Uzluk’un kendisine iyi öğütte 

bulunacak lavanta gibi güzel kokan dostlar bulamayacağını belirtmektedir: 

Petrol gibidir èirfÀnsız söz nÀ-òoş úoúar 

LavÀnùa gibi bulamaz kendine aóbÀb (387/7) 

11.2.11. Leylak 

Leylak, pembeye yakın açık mor renkte bir süs bitkisi olup451 aşkın ilk heyecanını ifade 

etmek için gönderilen çiçektir.452 Dîvân’da 3 yerde (53/7, 56/1, 238/1) kullanılan leylak, kokusu 

yönünden ele alınmıştır. Leylak, kendisinin insanı etkileyen çekici kokusundan dolayı 

güzellerin vazgeçilmezi olduğunu ve güzellerin teninde böylece yer edindiğini belirtmektedir: 

LeylÀú der ki dil-ber úızıñ dostuyum 

Úoúum nÀzlı her úoúunuñ üstüyüm 

Güzelleriñ ùombul beliñ destiyim 

Her güzeliñ teni baña eyvÀn hey (53/7)  

                                                           
449 “Lavanta”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1986, 14. cilt, s. 7390. 
450 Avânzâde Mehmed Süleyman, Gizli Lisân (Lisân-ı Ezhâr), Haz. Yahya Hazini, Büyüyen Ay Yayınları, 

İstanbul, 2018, s. 71. 
451 “Leylak”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1986, 14. cilt, s. 7460. 
452 Avânzâde Mehmed Süleyman, Gizli Lisân (Lisân-ı Ezhâr), s. 71. 



 

235 

11.2.12. Menekşe 

Menekşe, genellikle çok yıllık; çalı görünümlü otsu bir bitkidir. Menekşe, tıptan gıda 

sektörüne kadar çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.453 Divan şiirinde genel olarak şeklî 

özellikleri, rengi ve kokusu itibariyle ele alınan menekşe; sevgilinin zayıf olmasına, saçlarına, 

zülüflerine ve benine benzetilmiştir.454 Aczî, Dîvân’ında menekşe gerçek anlamı, sevgiliye 

benzerliği, rengi ve kokusu yönünden ele alınmıştır.  

Aczî, Dîvân’ında menekşe için 1 koşma (347. şiir)  yazılmış ve bunun dışında 7 

manzumede (53/4, 128/2, 144/2, 238/4, 299/3, 305/2, 410/3) menekşeye yer vermiştir. Menekşe 

4 manzumede (128/2, 144/2, 305/2, 410/3) ve müstakil şiirde gerçek anlamı ile kullanılmıştır. 

Aczî, koşma nazım şekli ile kaleme aldığı 347. şiirde menekşelerin meskeninin dağlar olduğunu 

ve seher vakti açtıklarını; kokularının kendisini çok etkilediğini ve bundan ders aldığını 

belirtmektedir. Bunun dışında menekşe, sevgiliye (299/3); sevgilinin mis kokan zülüflerine 

(238/4) ve sevgilinin etkileyici kokusuna (53/4) benzetilmiştir. 

Sevgilinin kendine has kokusu ile kendinden geçtiğini belirten Aczî, sevgilinin mis 

kokan zülüflerinin etkisinde olduğunu vurgulamaktadır:  

Ne òoş tüter ıàrandıúça yelleri 

Serpildikçe òarÀb eder elleri 

èAnber gibi zülüfleriñ telleri 

Menekşe mi reyóÀn mıdır úıl mıdır (238/4) 

 

                                                           
453 Ayşe Çelebioğlu, “Klasik Türk Şiirinde Menekşe”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, sayı 

37, yıl 2016, s. 163-164. 
454 Berat Açıl, “Klasik Türk Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Çiçekler”,  Fatih Sultan Mehmet İlmî Araştırmalar 

İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sayı 5, yıl 2015/Bahar, s. 17-18. 
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Çiçeklerin intak sanatı ile konuşturulduğu destanda, menekşenin renginin ve kokusunun 

etkileyici olduğu; güzellerin sinesindeki kokunun menekşeden kaynaklandığı ifade edilmiştir: 

Menekşe der baúıñ benim rengime 

Úoúum nÀzlı kimse çıúmaz dengime 

Güzelleriñ úoynundayım ben yine 

TaòtıgÀhım bal memedir gerdÀn hey (53/4) 

11.2.13. Nergis 

Çiçekli otsu bir bitki olan nergis,455 Klasik Türk şiirinde kendisine çokça yer verilen ve 

benzetme unsuru olarak kullanılan bir çiçektir. Şairler, nergisi göze benzeterek kullanmışlardır. 

Sevgilinin etkileyici bakışları ve gözü nergis gibidir. Ayrıca nergis şeklî özellikleri ve zarifliği 

bağlamında da kullanılmaktadır.456 Dîvân’da nergis, 2 yerde (53/19, 117/2) kullanılmıştır. 

Nergis, bu kullanımlardan birinde (117/2) çiçek olması yönünden gerçek anlamı ile ele alınmış; 

diğerinde ise sevgiliye ilişkin özellikleri betimleme aracı olarak kullanılmıştır. Nergis, 

kendisinin sevgilinin yüzünü süsleyen beni; parmağının kınası olduğunu; çiçek kısmındaki 

küçük yaprakların ise sevgilinin göğüs ucunun çevresini süslediğini ve insanı etkilediğini 

belirtmektedir:  

Nergis der ki úızlarıñ ben òÀliyim 

Parmaàınıñ úınasıyım alıyım 

Memesiniñ çevresinde gülüyüm 

Şaşar èÀşıú yazıú olur óayrÀn hey  (53/19) 

                                                           
455 Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, s. 215. 
456 Hasan Doğan, “Klasik Türk Şiirinde Çiçekler”, Çiçek Kitabı, Haz. Emine Gürsoy Naskali, Dergâh Yayınları, 

1. Baskı, 2018, s. 428. 
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11.2.14. Ortanca 

Ortanca, genellikle ılıman bölgelerde yetişen; karşıt yapraklı; yuvarlak biçiminde toplu 

çiçekleri bulunan bitkidir.457 Ortanca, Dîvân’da tek bir yerde (53/14) rengi ve dış görünüşü 

itibariyle ele alınmış ve sevgiliyi vasfetmek için kullanılmıştır. Ortanca, kendisinin güzel bir 

çiçek ve renk çeşitliliğine sahip olduğunu; güzellerin niteliklerinin kendisi ile ifade edildiğini 

ve Allah’ın kendisini mükemmel bir şekilde yarattığını vurgulamaktadır:   

Ortanca der, ortancayım güzelim 

Her renklere girer ãolmaz àazelim 

Güzelleriñ vaãfında ben ezelim 

Beni böyle òalú eylemiş YezdÀn hey (53/14) 

11.2.15. Papatya 

Beyaz çiçekli otsu bir bitki olan papatya,458 masumiyet duygusunu ifade etmektedir.459 

Dîvân’da 2 yerde (15/5, 53/11) kullanılan papatya bir yerde (15/5) gerçek anlamı ile 

kullanılmış; 1 yerde (53/11) ise sevgilinin dişine ve göğsüne benzetilmiştir: 

Papatya der, dil-berleriñ dişiyim 

Memesiniñ dügmeleri başıyım  

NÀzlı úoúu veren meme eşiyim 

Unutmasın, beni èÀşıú amÀn hey (53/11) 

11.2.16. Reyhan 

Fesleğen olarak da adlandırılan reyhan, keskin bir kokuya sahiptir. Aynı zamanda 

baharat olarak da kullanılan çiçekli bir bitkidir.460 Klasik Türk şiirinde reyhan, kokusu ve 

                                                           
457 “Leylak”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1986, 17. cilt, s. 8910. 
458 Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, s. 222. 
459 Avânzâde Mehmed Süleyman, Gizli Lisân (Lisân-ı Ezhâr), s. 33. 
460 Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, s. 106. 
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görünüşü itibariye ele alınmış; sevgilinin saçı ve ayva tüyleri reyhana benzetilmiştir.461 Reyhan, 

Dîvân’da 4 yerde (53/12, 130/8, 222/3, 238/4) kullanılmıştır. Bu kullanımların 2’sinde (53/12, 

130/8) kokusu itibariyle 2’sinde ise (222/3, 238/4) sevgilinin saçına benzemesi yönünden ele 

alınmıştır.  

Reyhan, kendisinin çok etkili bir kokusunun bulunduğunu; kokusunun sevgilinin tenine 

eşlik ettiğini ve köklerinin nispeten derin olduğunu belirtmektedir: 

ReyóÀn der ki çoú nÀzlı bir úoúum var 

Dil-berleriñ göbeginde úoúum var 

Çayır çimen alt yanında yüküm var 

Anıñ için baña derler reyóÀn hey (53/12) 

Aczî, sevgilinin kaşlarının onun güzelliğinin bir nişânesi olduğunu; reyhan gibi 

etkileyici saçlarının da çok değerli olduğunu ifade etmektedir: 

Úaşlarıñ miórÀbı óüsnüñe tÀm seróaddir bir 

Zülf-i reyóÀnıñ biñ úaşı ùuàrÀya degişmem (222/3) 

11.2.17. Semen 

Yasemen, yasemin, yasem olarak da adlandırılan semen,462 çeşitli türleri bulunan; beyaz 

ya da sarı renkli; güzel kokan; çiçekli bir bitkidir.463 Güzel kokusu, rengi ve yaprağı itibariyle 

ele alınan bu çiçek, divan şiirinde genel olarak sevgilinin saçı; yüzü; yanağı ve tenine 

benzetilmiştir. 464 

                                                           
461 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 376. 
462 Hasan Doğan, “Klasik Türk Şiirinde Çiçekler”, s. 431. 
463 Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, s. 281. 
464 Yavuz Bayram, “Klasik Türk Şiirinde Duyguların Dili: Çiçekler”, Turkish Studies International Periodical For 

the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 2/4 Fall 2007, s. 214. 
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 Aczî Dîvân’ında semen olarak yer alan bu çiçek 8 yerde (40/1, 231/4, 238/2, 259/2, 

265/5, 349/5, 379/3, 406/2) kullanılmıştır. Semen, 2 yerde (40/1, 349/5) çiçek olması yönünden 

gerçek anlamı ile 1 yerde ise (379/3) sevgilinin güzel kokusuna benzetilerek kullanılmıştır. 

Ayrıca semen, 2 yerde (231/4, 259/2) sevgilinin saçına; 2 yerde (238/2, 265/5) sevgilinin 

vücuduna, tenine; 1 yerde (406/2) ise sevgilinin yanaklarına benzetilmiştir. 

Aczî, sevgilinin yanaklarının pembe gül renginde ve ipeksi bir yapıda olduğunu; teninin 

etkileyici; saçlarının ise gerdanına doğru salınan semen gibi olduğunu belirtmektedir: 

Yanaúlarıñ penbe gül mü seten mi  

Teniñ úaymaú ãırlı petek beden mi 

Aú gerdÀna inen zülf-i semen mi 

Yol ver dil-ber iliñizden geçeyim (259/2) 

Gönlü sevgilinin âteşi ile yanan Aczî, sevgiliyi görünce hemen ona meylettiğini; 

sevgilinin vücudunun tıpkı gül ve semen gibi narin, güzel olduğunu vurgulamaktadır: 

èAczí göñlüñ ùolu yelken dümendir  

Güzelleriñ cismi güldür semendir 

Göbek yayla, altı sünbül çimendir 

Boyları servílerden bir boy gibi (265/5) 

11.2.18. Susam 

Susam, yenilebilen; yağlı tohumları bulunan; tohumlarının kavrulup öğütülmesiyle 

tahin gibi gıdalar elde edilen bir bitkidir.465 Susamın, genellikle sûsen çiçeği ile karıştırıldığı 

belirtilmektedir.466 Dîvân’da tek bir yerde (53/16) kullanılan susam, şeklî özellikleri itibariyle 

sevgili ile arasında bağ kurularak ele alınmıştır. Susam, kendisinin sevgilinin boyunun 

                                                           
465 “Susam”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1986, 21. cilt, s. 10892-

10893. 
466 Yavuz Bayram, Çiçekler ve Diğer Bitkilerin Dîvân Şiirine Yansımaları ile Anlam Çerçeveleri (I. cilt), s. 733. 
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uzunluğuna işaret ettiğini; işveli dilberler gibi güzel ve etkileyici olduğunu; kaşları süslediğini 

ve ilkbahar mevsiminde meydana çıktığını belirtmektedir: 

äuãÀm der ki ben de servi boyluyum 

Şÿò dil-berler gibi güzel òÿyluyum 

Úalem úaşlar gibi òoşça tüylüyüm 

İlkbahÀrda veren benim nişÀn hey (53/16) 

11.2.19. Sünbül/Sümbül 

Sümbül; çeşitli renklerde salkım şeklinde çiçekleri bulunan, zarif ve narin bir yapıya 

sahip olan, etkileyici bir kokusu bulunan, soğanlı bir bitkidir. Klasik Türk şiirinde gül ve laleden 

sonra en fazla yer verilen sümbül, sevgili ve onunla ilgili unsurlara benzetilerek 

kullanılmıştır.467 Kokusu, rengi ve şekli itibariyle ele alınan ve sümbül, daha çok sevgilinin 

dağınık ve karmaşık saçlarını ifade etmek için kullanılmıştır.468  

Sümbül, Dîvân’da 22 yerde (40/3, 44/2, 53/3, 112/3, 115/1, 115/5, 135/1, 169/3, 207/2, 

236/3, 238/1, 248/2, 265/5, 308/8, 310/1, 330/3, 345/1, 352/1, 371/2, 373/2, 388/2, 480/3) 

kullanılmış ve “nazlı, mor, garip, mahzun” sıfatları ile nitelendirilmiştir. Bu kullanımlardan 

16’sında (40/3, 44/2, 112/3, 115/1, 115/5, 135/1, 169/3, 236/3, 248/2, 308/8, 310/1, 345/1, 

352/1, 371/2, 373/2, 480/3) çiçek olarak gerçek anlamında kullanılmış; şeklî özelliklerine yer 

verilmiş; bahar mevsimi ile açtığı ve baharı müjdelediği belirtilmiştir. Sümbül,  5 yerde (207/2, 

238/1, 265/5, 330/3, 388/2) sevgiliye benzetilmiştir. 1 yerde (53/3) ise sümbülün yapı itibariyle 

tıpkı sevgili gibi nazlı olduğu, ilkbaharda yaylaları mesken edindiği ve sevgilinin zülüfleri 

olduğu vurgulanmıştır: 

 

                                                           
467 Gülay Karaman, “Perîşân Çiçek Sünbül ve Klasik Türk Şiirinde İşlenişi”, İnsan ve Toplum Bilimleri 

Araştırmaları Dergisi, cilt 1, sayı 2, yıl 2012, s. 291, 297, 302. 
468 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 414. 
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Sünbül der ki nÀzlıyım ben tüterim 

Çayır çimen yaylalarda biterim 

İlkbahÀrda èÀşıúlara yeterim 

Güzelleriñ zülfü benim inan hey (53/3) 

11.2.20. Zanbak/Zambak 

Zanbak; beyaz, sarı, kırmızı vb. gibi çeşitli renklerde çiçekleri bulunan; çok yıllık otsu 

bir bitkidir.469 Güzel kokan ve ince uzun bir yapısı bulunan zanbak, klasik Türk şiirinde rengi 

ve şeklî özellikleri itibariyle ele alınmaktadır.470 Zanbak, Dîvân’da 6 yerde (53/6, 135/3, 236/3, 

352/1, 372/1, 410/4) kullanılmıştır. Bu kullanımlardan 2’sinde (53/6, 410/4) ilgili bitki sevgili 

ve onun güzellik unsurlarına benzetilmiş; diğerlerinde ise çiçek olması yönünden gerçek anlamı 

ile ele alınmıştır. 

Zanbağın, nazlı ve narin bir yapısı bulunmaktadır. Zambağın beyaz renginin sevgilinin 

tenini akla getirdiği, bu benzerliğin sevgilinin etkileyiciliğini daha da arttırdığı ve âşıkların 

aklını başından aldığı belirtilmektedir:  

Zanbaú der ki nÀzlıyım ben çoú nÀzlı 

Gögsündeyim dil-berleriñ ben gizli 

BeyÀø tenli gelin gibi ay yüzlü 

Delirdirim èÀşıúları amÀn hey (53/6) 

11.3. Meyveler 

Farsça olan “mîve” kelimesi Dîvân’da 5 yerde (10/4, 148/2, 183/3, 394/2, 447/2) 

kullanılmıştır. Aczî, bu kullanımların birinde (447/2) meyveyi gerçek anlamında kullanmış; 

diğerlerinde ise çeşitli şeylere benzetmiştir. Aczî, kendisinin şairlik yolunda tıpkı turfanda 

                                                           
469 Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, s. 289. 
470 Yavuz Bayram, Çiçekler ve Diğer Bitkilerin Dîvân Şiirine Yansımaları ile Anlam Çerçeveleri (I. cilt), s. 777. 
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meyve gibi ortaya çıktığını (10/4); hakikat hissinin Allah tarafından gönlüne verilen bir meyve 

olduğunu (148/2); sevgilinin bir meyve gibi yerinde büyüdüğünü (394/2); haksız yere eleştiri 

yapan kişinin ham bir meyve gibi olduğunu ve halk tarafından rağbet görmeyeceğini (394/2) 

belirtmektedir. Dîvân’da “ayva, elma, kiraz, nar ve turunç” meyvelerine yer verilmiştir. 

11.3.1. Ayva-Turunç 

Ayva, şekli ve renginden dolayı Klasik Türk şiirinde genellikle âşığın sararmış yüzünü 

ifade etmek için kullanılmaktadır. Buna ek olarak âşığın yanağı ve çenesi de ayvaya 

benzetilmiştir. Turunç ile ise genellikle portakal kastedilmektedir.  Renk ve şekli yönünden ele 

alınan turunç, sevgilinin göğüslerine; yanağına ve çenesine vb. ne benzetilmiştir.471 Ayva, 

Dîvân’da 1’i ayrı (53/18) 1’i de turunçla (183/3) birlikte olmak üzere 2 yerde kullanılmıştır. 

Kadife çiçeği, şeklinin ayva göbeğe benzediğini belirtmiştir (53/18).  

Aczî, sevgilinin göğsünün taze bir meyve gibi olgunlaşan ve güzelleşen turunç ve 

ayvaya benzediğini belirtmiştir: 

Gögsünde var taze ùurunç hem ayva 

Kökeninde tÀm büyümüş bir míve 

äaçı èanber zülüfleri pek zíbÀ 

Dedim göñle seyret baòtıñ geridir (183/3) 

11.3.2. Elma-Nar 

Divan şiirinde elma ve nar genellikle şekil ve renk yönünden ele alınmıştır. Elma ile 

genellikle sevgilinin çenesi, yüzü, yanağı; âşığın yaraları, ciğeri vb. kastedilmiştir. Nar ise 

                                                           
471 Yavuz Bayram, “Klasik Türk Şairlerinin Gözüyle Meyveler”, Turkish Studies International Periodical For the 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4 Fall 2007, s. 221-222. 
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sevgilinin yüzünü, dudağını, memelerini; âşığın gözyaşını ifade etmektedir.472 Aczî, elmayı 

Dîvân’ında 1 yerde (1/2) tek başına ve 1 yerde (125/2) de nar ile birlikte olmak üzere 2 yerde 

kullanmıştır. Bu kullanımlarda sevgilinin yanakları renginden dolayı elma ve nara 

benzetilmiştir: 

Her yerleriñ ayrı ayrı óÿyu var 

Her úoyakda aúan nÀzlı ãuyu var     

Dil-beriniñ servi gibi boyu var 

Yanaúları elma hem de nÀr gibi (125/2) 

11.3.3. Kiraz 

Kiraz; rengi, şekli ve tadı ile bağlantılı bir şekilde şiirlerde kullanılmakta olup genellikle 

sevgilinin dudağına benzetilmektedir.473 Kiraz, Dîvân’da tek başına ve 3 yerde (238/3, 265/3, 

453/4) kullanılmıştır. Aczî, bu kullanımlarda sevgilinin dudağını şekli, rengi ve tadından dolayı 

kiraza benzetmiştir: 

Güller gibi şírín penbe yanaúlar 

Ùombul beyÀø pambuú gibi parmaúlar 

Kiraz gibi olàun ùatlı ùudaúlar 

PÀlÿze mi şeker midir dil midir (238/3) 

11.4. Hayvanlar 

Aczî, Dîvân’ında çeşitli hayvanlara yer vermiştir. Hayvan adları kimi zaman gerçek, 

kimi zaman ise benzetme amacıyla kullanılmıştır. Tarafımızca Dîvân’da yer verilen hayvanlar; 

dört ayaklılar, kuşlar, sürüngenler ve böcekler olarak incelenmiştir.  

                                                           
472 Abdülkerim Gülhan, “Divan Şiirinde Meyveler ve Meyvelerden Hareketle Yapılan Teşbih ve Benzetmeler”, 

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 

3/5 Fall 2008, s. 354, 363. 
473 Yavuz Bayram, Çiçekler ve Diğer Bitkilerin Dîvân Şiirine Yansımaları ile Anlam Çerçeveleri (I. cilt), s. 1008. 
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11.4.1. Dört Ayaklı Hayvanlar 

Dîvân’da dört ayaklı hayvanlardan aslan, at, ceylan, çakal, dana, deve, domuz, eşek, fil, 

inek, kaplan, kedi, koyun, kuzu, köpek, kurt, manda, maymun, sansar, sığır, sincap, tazı, tilkiye 

yer verilmiştir. Tek bir manzumede yer alan ve yalnız gerçek anlamı ile kullanılan dana (404/1), 

deve (127/1) ve inek-manda (344/2) incelemeye dâhil edilmemiştir.   

11.4.1.1. Aslan 

Yırtıcı bir hayvan olan aslan; gücü, otoriteyi ya da otoritenin tahtını ifade etmektedir.474 

Mecaz olarak insanlarının yiğitliği ve cesareti kastedilen aslana Türkler, ifade ettiği bu anlam 

dolayısıyla çok önem vermiş; çocuklarına ad olarak dahi kullanmışlardır.475  

Dîvân’da 20 şiirde (49/5, 63/3, 73/1, 149/6, 158/11, 158/25, 158/26, 196/5, 280/7, 297/6, 

307/3, 358/4, 387/5, 401/2, 417/1, 429/1, 430/10, 434/3, 436/4, 507/2) aslan kelimesine yer 

verilmiştir. Aslan, mesnevi nazım şekli ile yazılan 1 şiir (429/1) dışında mecaz anlamı itibariyle 

ele alınmış; genel olarak insanların cesareti ile bağlantılı kullanılmıştır. Örneğin; Mustafa 

Kemal Atatürk’ün ve Türk kızlarının aslan gibi yiğit ve cesur oluşu gibi (280/7, 297/6).  

Aczî, Tekâlîf-i Harbiye Kanunu uygulandığı zaman insanların duygularını istismar eden 

hocalar bulunduğunu ve bunların kendi çıkarlarını korumak için mücadele ettiğini 

belirtmektedir. Bu durum karşısında hocalara birtakım öğütler sunan Aczî, öncelikle konunun 

vatan olduğunu ve hocaların vatan savunmasında yer alan aslanlar gibi cesur insanların yanında 

olması gerektiğini belirtmektedir: 

 

                                                           
474 Besime Beste Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE, Yüksek 

Lisans Tezi, Nevşehir, 2018, s. 75. 
475 Nurettin Albayrak, Ansiklopedik Halk Edebiyatı Sözlüğü, Kapı Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2010, s. 24. 
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èAùÀlet herzesin yer iseñ 

ÓÀliñle úal sen yeter iseñ 

Arslanla yoldaş ol er iseñ 

Baúılmaz böyle yan vaùana (196/5) 

Kış mevsiminin, tabiatın bütün neşesini aldığı; aslan gibi yiğit ve cesur olan insanların 

da bu durumdan etkilenerek tilki gibi kurnaz bir hâle döndüğü belirtilmektedir:  

äafÀlar gitmiş cefÀ ùonuúdur 

ÓÀlleri çirkín her şey sönükdür 

Yan yan gidiyor dünyÀ dönükdür 

Tilkiye döndüñ arslan göñül (307/3) 

11.4.1.2. At 

At, Türk kültür tarihinde önemli bir yere sahiptir. Türkler, onun her türlü özelliğinden 

faydalanmış; atı kimi zaman vefa timsali bir arkadaş olarak görmüş; kimi zaman ise Tanrı’ya 

adak olarak sunmuşlardır. Atlar, savaşlarda yiğitlere yoldaş olmuş; yiğitler ve atları öldüğü 

zaman birlikte defnedilmiştir. İlahî birtakım nitelikler de atfedilen atın göksel bir varlık 

olduğuna inanılmıştır.476 Gurur, şeref ve haysiyetin nişânesi olarak da değerlendirilen at; klasik 

şiirde rengi, kullanımı, nalı, izi vb. çerçevesinde ele alınmıştır.477 

Dîvân’da 11 şiirde (8/2, 52/3, 85/3, 95/3, 121/1, 149/1478, 244/1479, 267/4, 423/4, 471/2, 

487/3) at kelimesine yer verilmiştir. Aczî, atı 4 yerde (52/3, 95/3, 244/1, 471/2) gerçek anlamı 

ile kullanmış; diğer yerlerde ise benzetme yönü ile ele almıştır. Dîvân’da at aşka (8/2), gönle 

(121/1) ve rüzgâra (149/1) benzetilmiştir. 

                                                           
476 Nurettin Albayrak, Ansiklopedik Halk Edebiyatı Sözlüğü, s. 43-45. 
477 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, Balıkesir Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, 1996, 

s. 127. 
478 Şiirde at, mısra sonlarında da tekrar edilmiştir. Tekrar eden kısımlar sayıya dâhil edilmemiştir. 
479 Şiirde at, mısra sonlarında da tekrar edilmiştir. Tekrar eden kısımlar sayıya dâhil edilmemiştir. 
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Aczî, müdür olarak başka bir yere tayin edildiği haberini alınca kaleme aldığı koşmada, 

görevini iyi yerine getirdiğinden dolayı bu şerefe nail olduğunu ifade etmektedir. Kendi 

yeterliliğini ve becerisini ata benzeterek ele almıştır: 

Göñül atı şÀhlanaraú eşerse 

Menziline tez ulaşır erermiş 

NişÀn iyi hedefine düşerse 

Oú hedefe varır ùoàru girermiş (121/1) 

Vatanın işgal edilmesi üzerine duyulan üzüntünün ele alındığı semâîde Aczî, işgalcilerin 

eşek gibi mağrur olduklarını; Türk milletinin ise zayıf, güçsüz bir ata benzediğini ve hocaların 

bu duruma sessiz kaldığını belirtmektedir:  

Eşek maàrÿr atlar arıú 

Ayaúları ãıúmış çarıú 

Òoca óÀlÀ arar ãarıú 

äarıú kirli ãaran sersem (267/4) 

11.4.1.3. Ceylan-Âhû-Gazâl 

Zarif bir yapıya sahip olan ceylan, âhû ve gazâl; gözlerinin büyüklüğü, ışıltısı ve 

yürüyüşü yönünden ele alınmaktadır.480 Bu kelimelerle, gözün güzelliği ifade edilmiş ve bu 

canlılar sevgiliye benzetilmiştir.  Sevgili, tıpkı bir ceylan gibi âşığından kaçmakta ve ona ürkek 

bir şekilde davranmaktadır.481  

Bu kelime grubu Dîvân’da çok fazla ele alınmıştır. Bundan dolayı kelimelerin Dîvân’da 

nerede yer aldığı belirtilmeyecek ve nasıl kullanıldığı yönünde genel bir değerlendirme 

yapılacaktır. Dîvân’da Aczî, en az gazâla (yalnızca 416/4), en çok da âhûya yer vermiştir.  Söz 

                                                           
480 Besime Beste Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, s. 97. 
481 Erman Artun, Ansiklopedik Halkbilimi/Halk Edebiyatı Sözlüğü Terimler-Motifler-Kavramlar, s. 111. 
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konusu kelimeler, gerçek anlamı ile 4 yerde (129/4, 164/1482, 434/2, 484/4) kullanmıştır. Bunun 

dışındaki kullanımlarda ise ilgili kelimeler daha çok sevgiliye, ondan görece az olarak da 

sevgilinin etkileyici bir şekilde bakan gözüne benzetilmiştir.   

Aczî, sevgilinin kaşlarının etkileyici olduğunu; sevgilinin âşığın gönlünü alıp 

götürdüğünü ve onun âhû gibi iri gözlerinin ise âşığı, sevgiliye daha fazla çektiğini 

belirtmektedir: 

Bir deàil dürlü miórÀbları var 

Göñülden göñle serÀbları var 

Áhÿ gözleriñ gird-Àbları var 

Çekerler èaşúı andan içeri (3/4) 

Zamanın insan hayatı üzerindeki etkilerinin anlatıldığı 11’li hece ölçüsü ile yazılan 

şiirde, zamanın âhû gibi etkileyici gözlere sahip nice güzel sevgilileri bu dünyadan ayırdığı dile 

getirilmiştir:  

Nice dil-ber nice Àhÿ çürütdüñ 

Nice ceylÀn baúış gözler eritdiñ 

Gül çehreli ùombul bilek úurutduñ 

Eñ ãoñ herkes senden böyle cÀm alır (79/3) 

Sevgilinin yüzünün parlaklığı tıpkı ay gibi âşıkları aydınlatmaktadır. Siyah saçları ise 

onun endamını daha da ön plana çıkarmaktadır. Sevgilinin ceylan gibi ürkek duruşu âşığı etkisi 

altına almaktadır:  

 

 

                                                           
482 Şiirde ceylan, mısra sonlarında da tekrar edilmiştir. Tekrar eden kısımlar sayıya dâhil edilmemiştir. 
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Yüzünüñ cilÀsın hemen aydan almışdır 

SiyÀh ãaçları uyàun endÀma ãalmışdır 

Úudretden güzellik fermÀnını almışdır 

Kendisi Àhÿ ùuruşu ceylÀndır ceylÀn (130/3) 

Sevgilinin ceylan gibi iri ve etkileyici gözleri âşığın hayatını altüst etmekte ve âşık bu 

bakışın etkisi altında kendisinden geçmektedir: 

Şu ùaàları of başıma göçürdüñ 

Naãıl baúış ceylÀn mısıñ be ôÀlim 

Göñlümü sen havÀlara uçurduñ 

Güzellere sulùÀn mısıñ be ôÀlim (226/1) 

11.4.1.4. Çakal 

Çakal, kültürümüzde uyanıklığın ve sinsiliğin sembolü olarak yorumlanmaktadır.483 

Dîvân’da 1 yerde (487/1) çakala yer verilmiştir. Aczî, kendisini eleştirenlere karşı köpek gibi 

homurdanmadığını ve çakal gibi düzenbaz ve kurnaz insanların kışkırtmalarına aldırış 

etmeyeceğini belirtmektedir: 

èAvèavem yoú aãlÀ ki ben üremem 

Çaúallarla kelb içine giremem (487/1) 

11.4.1.5. Domuz 

Domuz, İslam Dini’ne göre yenilmesi haram kılınan hayvan olup herhangi birini ya da 

bir şeyi aşağılamak için kullanılmaktadır. Domuz ile bazen sevgiliye ulaşmayı engelleyen rakip 

de kastedilmektedir.484 Ayrıca on iki hayvanlı Türk takvime göre, domuz yılında karışıklıkların 

ve soğuğun artacağına inanılmaktadır.485 Domuz kelimesi, Dîvân’da 2 yerde (158/15, 358/4) 

                                                           
483 Levent Doğan, “Türk Kültüründe Hayvanlar ve Hayvan İsimleri”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı 

12, yıl 2001, s. 622. 
484 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 138.  
485 Levent Doğan, “Türk Kültüründe Hayvanlar ve Hayvan İsimleri”, s. 621. 
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kullanılmıştır. Destan nazım şekliyle kaleme alınan şiirde (158/15) Haçlı ordusu domuza 

benzetilmiştir. Aczî, millî musikinin önemine değindiği 11’li hece ölçüsü ile kaleme aldığı 

şiirde, Batılı müziklerin Türklerin haram saydığı, âdî bir domuza benzediğini ve Türk’ün 

bundan uzak durması gerektiğini belirtmektedir: 

Bülbül olan öter kendi bÀàında 

Arslan olan yaùmaz ùomuz ùaàında 

Benlik bilen yaşar kendi çaàında 

Bilen kendin èAczí yurda yaãlanır (358/4)  

11.4.1.6. Eşek 

Kur’ân-ı Kerîm’de seslerin en çirkinine sahip,486 öğütleri dikkate almayanların 

benzetildiği487 eşek, edebiyatımızda kıymetinin olmaması yönünden ele alınmakta ve rakibe 

benzetilmektedir.488 Dîvân’da eşek, 6 şiirde (163/5, 267/4, 314/4, 314/8, 340/5, 381/6) 

kullanılmıştır. Bu kullanımlarda yurdu işgal eden kuvvetler (267/4), aklını kullanmayan, 

eleştiride ölçüyü aşan insanlar eşeğe benzetilerek ele alınmıştır. 

Aczî; makam, mansıp elde etmek için insanlara hoş görünüp iyi geçinenlerin değersiz 

olduğunu; ancak bu kişilerin makam sahiplerince diğer insanlardan daha itibarlı tutulduğunu 

belirtmektedir: 

Bu vÀdíde òoş geçinmek böyle ise 

Eşek olmaú muèteberdir õekÀlardan (314/4) 

                                                           
486 Lokman Suresi 31/19. 
487 Müddessir Suresi 74/49. 
488 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 141. 
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11.4.1.7. Fil 

Fil, büyüklüğü yönüyle ele alınan; yiğitliğin ve gücün sembolü olarak nitelendirilen; 

hakânların yönetimdeki ihtişâmını ifade eden hayvandır.489 Dîvân’da fil, destan nazım şekliyle 

kaleme alınan şiirde kullanılmıştır. Aczî, Osmanlı Devleti’nin yüceliğini, büyüklüğünü file 

benzetmiş;  Osmanlı Devleti’nin tıpkı tilki gibi sinsice hareket eden Haçlı ordusu karşısında 

rezil olduğunu ifade etmiştir: 

İttifÀú etdi òÀçlı úuduzlar 

Úabardı miskín düşük omuzlar 

Bir leşe óÀøır ãanki ùomuzlar 

Tilkiye rüsvÀy oldu fil böyle (158/15)  

11.4.1.8. Kaplan 

Kaplan gücün ve cesaretin işareti olarak değerlendirilen yırtıcı bir hayvandır.490 

Dîvân’da kaplan 2 yerde (417/5, 429/1) kullanılmıştır. Aczî, Türkleri övmek amacıyla 

kullandığı kaplanı yırtıcı yönü ile el almış ve Türk milletinin cesurluğunun işareti olarak 

vurgulamıştır: 

Türk’üñ gücü Óaú gücüdür 

äaúın onun tek öcünden 

Áteş çıúar úırbacından 

Óamlesi var úaplan gibi (417/5) 

                                                           
489 Yaşar Çoruhlu, Kozmolojik, Mitolojik, Astrolojik, Dinî ve Edebî Tasavvurlara Göre Türk Sanatında Hayvan 

Sembolizmi II, 2. Baskı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2019, s. 150. 
490 Besime Beste Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, s. 120. 
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11.4.1.9. Kedi 

Kedi, nankörlüğü ile marûf; insana dost olan evcil bir hayvandır.491 Dîvân’da tek bir 

yerde kediye yer verilmiştir. Aczî, cinayetten aranan ve uzun süre şeyh kılığına girerek 

insanların dinî duygularını suistimal eden kişiden şüphelenmiş ve tahkikat sonunda ilgili kişinin 

gerçek kimliğini tespit etmiştir. Köy yerinde ahlaken temiz insanların bu sahte şeyhe 

inandıklarını, tıpkı kedi gibi ona yanaştıklarını ve hürmet ettiklerini belirtmektedir:   

Bilmez yazıú ãÀf dil buna inanır 

Öper elin kedi gibi yalanır (153/4)  

11.4.1.10. Koyun-Kuzu 

Sürüler hâlinde beslenen, etinden ve yününden faydalanılan koyun; uysal ve yumşak 

başlılığın sembolü olarak kullanılmıştır. Mezar taşlarında figür olarak da yer verilen koyun; 

kimi zaman kuzu ve kurt ile birlikte zikredilmiştir.492 Dîvân’da 5 yerde (66/8, 158/1, 338/3, 

361/4, 416/3) koyuna yer verilmiştir. Koyun 3 yerde (66/8, 338/3, 416/3) gerçek anlamı ile ele 

alınmıştır. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu hâl itibariyle (158/1), Aczî’nin zamanındaki 

gençler ise hâl ve hareketleri ile (361/4) yönünden koyuna benzetilmiştir.  

Aczî, zamanındaki gençlerin vakitlerini boşa harcadığını; deli bir koyun gibi boş boş 

gezdiklerini; ancak bu durumun bir gün son bulacağını belirtmektedir: 

Gece gündüz úÀhvelerde işiñ oyun 

Yayıl böyle naãıl olur deli úoyun 

Ecel bir gün gelir der ki ùurma ãoyun 

Ötmez olur o dem ıãlıú ziliñ seniñ (361/4) 

                                                           
491 Levent Doğan, F. Sibel Bayraktar, “Türk Kültüründe ve Atasözlerinde Hayvanlarla İlgili İnanışlar”,  Türk 

Kültürü Aylık Dergi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, Nisan 2002, yıl XL, sayı 468, s. 243. 
492 Levent Doğan, “Türk Kültüründe Hayvanlar ve Hayvan İsimleri”, s. 620. 
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Koyunun yavrusu olan kuzuya ise 10 şiirde (38/6, 66/8, 113/3, 126/4, 127/3, 271/4, 

311/7, 331/5, 338/3, 346/3)  yer verilmiştir. Kuzu, 4 yerde (66/8, 311/7, 331/5, 338/3) gerçek 

anlamı ile ele alınmıştır. Bunun dışında ise sevgili (38/6), Aczî’nin ölen kızı (113/3), Fidan 

isminde vahşice katledilen biri (126/4, 127/3), öksüz çocuk (271/4) kuzuya benzetilmiştir. 

Ayrıca kesilen ağacın feryadına kuzuların dahi üzüldüğü (346/3) belirtilmiştir. 

Aczî, güzel gözlü; etkileyici köy kızının tıpkı yavru bir kuzu gibi olduğunu 

belirtmektedir: 

Güzelleriñ èAczí bu bir özüdür 

Áhÿ gibi yaman bir köy úızıdır 

Tek büyümüş ceylÀn yavru úuzudur 

Ùopuúları beyÀø ùombul tül gibi (38/6) 

Aczî, 7 yaşında vefat eden kızı Mahmude’nin vefatına çok üzülmüş; bu duruma 

hayvanların bile hüzünlendiğini belirtmiştir: 

Olur böyle baèøı úara yazılar 

Uçar gider tÀze yavru úuzular 

ÓayvÀnlarıñ bile úalbi ãızılar 

Úalbden göze gelir mÀtem selleri (113/3) 

11.4.1.11. Köpek 

Köpek, insanların evcilleştirdiği; insanlara bağlılığı ve fedakârlığı gibi olumlu 

özellikleri yanında saldırgan olması, çabuk kanması gibi olumsuz özellikleri ile de zikredilen 

hayvandır. Şairler, köpeği âdî bir varlık olarak değerlendirmiş ve rakibe hakaret etmek için 

kullanmışlardır.493 Ayrıca köpek, cenaze törenlerinde kurban edilmiş; sabır ve tevekkülün 

                                                           
493 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 151. 
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sembolü olarak da yorumlanmıştır.494 Dîvân’da köpek kelimesi, 4 yerde (72/4, 333/5, 480. şiir, 

499/2); Arapça köpek anlamına gelen kelb ise 1 yerde (487/1) kullanılmıştır. Aczî, birtakım 

kötü özelliklere sahip insanları köpeğe benzetmiştir. Ayrıca “Mahûd Köpeğe” başlıklı 12’li 

hece ölçüsü ile kaleme alınan 480. şiirde Aczî, F. Nâfiz Uzluk olduğunu düşündüğümüz kişiye 

birtakım eleştirilerde bulunmuştur. 

Aczî, insanların iç dünyasının ifade ettikleri ile aynı olmadığını; insanların tıpkı 

köpeklerin birbirlerine havlaması gibi boş yere sürtüştüklerini belirterek insanlığa huzur ve 

irfan gerektiğini dile getirmektedir: 

Yüzü yaldız içi zehir görüşmek ne 

İnsÀn olan kÀmil olur sürüşmek ne 

İnsÀnlıúda köpek gibi ürüşmek ne 

Bu èÀlemde èirfÀn kemÀl ãafÀ lÀzım  (499/2)  

11.4.1.12. Kurt 

Kurt, Türk kültüründe önem verilen; hızlı hareket eden; güçlü bir hayvandır. Hayat ve 

savaş gücünü temsil eden kurt, Türklerin bayraklarını da süslemiştir. Türklerin bu canlının 

soyundan geldiğine dair hikâyeler de anlatılmaktadır.495 Kurt, zeki ve uyanık bir hayvan olarak 

değerlendirilmektedir. Bu çerçevede güngörmüş, yaşlı ve tecrübeli kimselere “eski kurt” 

denilmektedir. Şairler kurdu, kuzu ve koyun ile birlikte kullanmışlardır.496 Dîvân’da kurt, 9 

yerde (47/4, 66/1, 66/9, 93/16, 225/2, 257/2, 294/16, 311/1, 355/5)  kullanılmıştır. Aczî, bu 

kullanımlardan 2’sinde (47/4, 93/16) kurt ile kurnaz insanları ifade etmiş; diğerlerinde ise “kurt 

ve kuş” kelimelerini birlikte kullanarak bütün canlıları kastetmiştir.  

                                                           
494 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, 3. Baskı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2010, s. 176-177. 
495 Erman Artun, Ansiklopedik Halkbilimi/Halk Edebiyatı Sözlüğü Terimler-Motifler-Kavramlar, s. 325-326. 
496 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 159-160. 
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Aczî, devlet yetkililerinin çoban gibi olup halkı yönettiğini; yöneticilik görevini yerine 

getirmediğinde halkın, kurt gibi kurnaz insanların güdümünde kalacağını belirtmektedir: 

ÇobÀn uyur ise sürü neler yapar 

İçine aç úurtlar hemen gelir atlar 

Herkes kendi fitnesini ùurmaz ãatar 

Besliyor tÀm, çünki òÀ´in zamÀnını (93/16) 

Kâinattaki tüm varlıkların Allah’a kendi lisânlarınca şükrettiği ve kâinatta meydana 

gelen her şeyin Allah’ın izni ile oluştuğu dile getirilmektedir: 

Hÿ ismine óayrÀn ùaàlar 

Úurtlar úuşlar Hÿ der aàlar 

Hÿ ismiyle döner çaàlar 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ (355/5) 

11.4.1.13. Maymun 

 Maymun, Hint kültür ve mitolojisinin bir ürünüdür. Türk kültüründe bu canlıya çok 

fazla yer verilmemiştir. Daha çok olumsuz özellikleri vurgulamak amacıyla ele alınan maymun; 

hilekâr, kurnaz ve ahlaksız insanları ifade etmek için kullanılmıştır.497 Dîvân’da maymun 3 

yerde (73/1, 416/5, 475/2) kullanılmıştır. Aczî, köy kızlarının saf, temiz olduğunu ve maymun 

gibi dikkat çekici hareketlerde bulunmadığını (416/5); aslan gibi yiğit, cesur insanların 

mekânının maymun gibi hak etmeyenlere yâr olmadığını (73/1) belirtmektedir. Ayrıca vefa 

duygusunun insanlar arasında yok olduğu, sıkıntıların çoğaldığı ve eşref-i mahlukat olan 

insanın insani özelliklerin yok olarak tıpkı maymun gibi çirkin bir canlıya döndüğü ifade 

edilmektedir: 

 

                                                           
497 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, s. 177-178. 
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Bí-vefÀ insÀn içinde úalmışız 

DeryÀ-yı miónete müdhiş ùalmışız 

Maymÿndan bed-ter bir insÀn olmuşuz 

FelÀketler, neden intibÀh degil  (475/2) 

11.4.1.14. Sansar 

Sansar, hızlı hareket eden; kürkü için avlanan etçil bir hayvandır.498 Dîvân’da sansar tek 

bir yerde kullanılmıştır. Dünyada idrak ikliminin yok olduğu, birtakım işlere ehil olmayanların 

atandığı, insanlarda huzurun kalmadığı belirtilmiş; cesur insanların âciz, sinsi insanların hain, 

tehlikeli insanların ise daha da tehlikeli hâle geldiği ifade edilmiştir: 

Günden güne pes-pÀyedir şuèÿr şimdi 

NÀ-ehiller elindedir umÿr şimdi 

Ùat úalmadı bilmem nerde óuøÿr şimdi 

Arslan èÀciz tilki òÀ´in ãanãar bozuú (507/2)  

11.4.1.15. Sığır 

Sığır, etinden faydalanılan ve kurban edilen bir hayvandır. Rakip, vücut ağırlı ve yavaş 

hareket etmesi yönünden sığıra benzetilmektedir.499 Tek bir yerde kullanılan sığır kelimesi, 

sahte hocaların insanları aldattığı ve akıllarını karıştırdığı; onların sözlerinin tıpkı sığırın 

böğürmesine benzediği şeklinde ele alınmıştır: 

Bil óikmeti öyle ùarıl 

Bulandırma kendiñ ùurul 

Óayúırma boş óarıl óarıl 

äıàır gibi bögürme sen (184/8) 

                                                           
498 “Sansar”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1986, 19. cilt, s. 10160. 
499 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 165. 
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11.4.1.16. Sincap 

Sincap; uzun kuyrukları, kısa azı dişleri bulunan, postu için avlanan, kemirgen 

canlıdır.500 Aczî, F. Nâfiz Uzluk’u tenkit için 13’lü hece ölçüsü ile kaleme aldığı şiirde sincaba 

yer vermiştir. Aczî, Uzluk’un etki alanının geniş fakat anlayışsız biri olduğunu ifade etmektedir. 

Uzluk gibi anlayışsız biri olmaktansa anlayışlı, halim selim bir tabiata sahip insan olmanın daha 

önemli olduğunu vurgulamaktadır: 

Her göñülde bir arslan yaùar derler ammÀ 

İõèÀnsız arslandan yegdir èirfÀnlı sincÀb (387/5)  

11.4.1.17. Tazı 

Tazı, çok hızlı koşan köpek türüdür. Çevik ve hızlı hareket eden kişiler tazıya 

benzetilmektedir.501 Koşma nazım şekli ile kaleme alınan bir şiirde tazıya yer verilmiştir. Tazı, 

âşıkların gönlünün çok hareketli olması ile bağlantılı olarak kullanılmıştır. Aczî, yeni sevgilinin 

çok fazla naz sahibi olduğunu; aşk duygusunun kök salana kadar âşığın gönlünü süsleyenlerin 

sürekli değiştiğini; insanın kalbinde kök salan aşkın ise etkileyici bir yanının bulunduğunu ifade 

etmektedir: 

Yeñi èaşúıñ ùabancalı nÀzı var 

Göñlünde çoú úoşup ùuran tazı var 

Eski èaşúıñ güzel sözü sazı var 

Her devirde sevdÀ böyle ãavaşmış (412/4) 

                                                           
500 “Sincap”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1986, 20. cilt, s. 10552-

10553. 
501 “Tazı”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1986, 22. cilt, s. 11331. 
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11.4.1.18. Tilki 

Kültürümüzde tilki kurnazlığı ile maruf olan hayvandır.502 Aslana zekâsı ile üstün 

geldiğine inanılmaktadır. Bundan dolayı güç karşısında türlü hile ve oyunlarla insanları 

aldatanlar tilkiye benzetilmiştir.503 Tilki, Dîvân’da insaların hilekâr ve kurnazlığı ile bağlantılı 

olarak 6 yerde (49/5, 158/15, 307/3, 440/3, 480/1, 507/2) kullanılmıştır. Aczî, Türk milletinin 

uzak coğrafyalarda bile hüküm sürdüğünü ve bu uğurda Türk milletine güç yetiremeyen; fakat 

türlü oyunlar çeviren devletlerle savaşıldığını belirtmektedir:  

Deñizlerde ùolaşdıú 

Maàriblere ulaşdıú 

Açan biziz şu yolları 

Tilkilerle çoú ãavaşdıú (440/3) 

11.4.2. Kuşlar 

Dîvân’da ankâ, baykuş, bülbül, güvercin, horoz, hümâ, karga, kaz, keklik, kumru, 

kuzgun, ördek, serçe, şahin, tavuk, tavus, turna olmak üzere 17 kuş adına yer verilmiştir. 

Güvercin ötmesi yönüyle terk bir yerde (144/1) ve gerçek anlamıyla kullanıldığı için 

incelenmemiştir. 

11.4.2.1. Ankâ 

Ankâ; Kâf dağında yaşadığına inanılan, uzun boyunlu ve renkli tüylere sahip, çehresi 

insana benzeyen, burnu yassı olan, yüksek yerlerde uçması ile bilinen ve çok uzun süre hayatta 

kaldığı belirtilen efsanevi bir kuştur. Ankânın parlak bir görüntüsünün olduğu ve insanların 

gözlerini kamaştırdığı, düşünme ve konuşma becerilerine sahip olduğu, bilge konumunda olup 

                                                           
502 Levent Doğan, “Türk Kültüründe Hayvanlar ve Hayvan İsimleri”, s. 622. 
503 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 170. 
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kendisine akıl danışıldığı rivayet edilmektedir. Klasik Türk şiirinde ankâ genellikle kişinin 

sanatçı yönünü ifade etmek ve sevgilinin yardımını betimlemek amacıyla ele alınmaktadır.504 

Ayrıca mutasavvıflar ankâyı insan zihninin ürününden ibaret olan hayaller şeklinde 

yorumlamışlardır.505 Ankânın aynı zamanda kesret içerisinde vahdeti temsil ettiği de ifade 

edilebilir.506  

Dîvân’da 6 şiirde (76/1, 118/1, 263/4, 300/2, 325/3, 384/7)  ankâ kelimesi yer 

almaktadır. Aczî, gönlü (76/1, 325/3); Barçın Yayla’nın güzel ve etkileyici hâlini (118/1); Türk 

milletinin yükselişini (263/4); sevgilinin etkileyiciliğini (300/2); şair Râsih’i507 (384/7) ankâya 

benzetmiştir. 

Sevgilinin ankâ gibi etkileyici fıtratı, âşığın sevgili ile yanan gönlünü âdeta paramparça 

etmektedir:    

Ne fıùratdır bu èanúÀlıú èaceb sende 

Gezindikçe yanıú baàrım türÀb etdiñ (300/2) 

Aczî, gönlünün hâlinin değişken olduğunu; ankâ gibi güzel ve etkileyici sevgili ile 

zamanını geçirdiğini; ama bunlardan pişman olduğunu ve o anlardan kendisine yalnızca 

günahların kaldığını belirtmektedir:  

 

                                                           
504 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 24. 
505 Doğan Kaya, Türk Dünyası Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Kavramları ve Terimler Sözlüğü, Akçağ 

Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2014, s. 74. 
506 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları, Kapı Yayınları, 4. Baskı, 2015, s. 33. 
507 Rasih Efendi, 1238/1822-23 yılında Konya’da dünyaya gelmiş olup babası Hâdim’de müftülük yapan Ahmet 

Efendi’dir. Babasının vefatıyla birlikte Konya merkeze gelen Rasih Efendi, 1244/1828-29 yılında Konya’da ilk 

eğitimini tamamlamış ve kendisini ilmî anlamda geliştirmeye devam etmiştir. Mevlevî tarikatına mensup olan 

Rasih Efendi, Çelebi Şeyh Said Efendi’nin damadı olup Tarsus Kaymakamlığı görevinde de bulunmuştur. Rasih 

Efendi’nin ne zaman vefat ettiğine ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Mehmed Süreyya Sicill-i 

Osmânî’de onun Sultan Abdülaziz Dönemi’nde (1861-1876) vefat ettiği bilgisini vermiştir. Mehmed Süreyya, 

Sicill-i Osmânî Yâhûd Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, Matbaa-i Âmire, 1311, 2. cilt, s. 348-349; Şemseddîn Sâmî, 

Kâmûsu’l- Aʿlâm, Mihrân Matbaası, İstanbul, 1306, 3. cilt, s. 2243; Fatîn Davud, Fatin Tezkiresi (Hâtimetü’l-

Eş’âr), Haz. Ömer Çiftçi, Kültür Bakanlığı Yayınları Kültür Eserleri Dizisi 469 (e-kitap), Ankara, 2017, s. 148. 
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Deli gibi gezdi gönül süslenerek 

èAnúÀlandı èanúÀlarla seslenerek 

Demle dil-ber dürlü ãafÀ beslenerek 

Nice günÀh saónesinde yatdı göñül (325/3) 

11.4.2.2. Baykuş 

Baykuş, ağaçlık ya da bataklık olan yerlerde yaşayan; uzun kanatlı, kısa bacaklı, gece 

görüp gündüz göremeyen, yırtıcı bir kuştur. Baykuşun Hz. Süleyman’a Allah’ın mirası olan 

viraneleri mesken edindiğini belirttiği ve öterek insanlara uyarılarda bulunduğu rivayet 

edilmektedir.508 Baykuş, ölümün ve kötü olayların habercisi olarak addedilmiş ve uğursuz 

olduğuna inanılmıştır.509 Baykuşun söz konusu uğursuzluğu zifirî karanlıkta görebilmesine, 

başını 270° döndürebilmesine ve tabiatın sükûnetini bozarak ötmesine bağlanmaktadır.510   

Aczî, Dîvân’ında birçok yerde baykuşu kullanmış; bir yerde de bu kelimenin Farsça 

karşılığı olan bûm kelimesine (157/5) yer vermiştir. Baykuşun Dîvân’da genel olarak yukarıda 

verilen anlamlara uygun bir şekilde kullanıldığı söylenebilir. Baykuş, viranelerde yaşaması ve 

kendisine buraları mesken edinmesi (30/6, 114/2 vb.); mal, makam sahiplerinin bir gün öleceği 

ve sahip oldukları yerlerin virane hâlinde geldiğinde baykuşlara yuva olacağı (30/6, 36/8, 106/6 

vb.); dünyanın geçiciliği ve ölüm (43/1, 176/2, 320/1, 501/1 vb.) bağlamında ele alınmıştır.  

Dünya hayatının geçici olduğu, insanın hayatında Hak yoldan ayrılmaması gerektiği, 

mamûr olan bu hayatın âdeta ölümün habercisi olan baykuş sesi ile bir gün viraneye döneceği 

belirtilmektedir: 

 

                                                           
508 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları, s. 51-53. 
509 Erman Artun, Ansiklopedik Halkbilimi/Halk Edebiyatı Sözlüğü Terimler-Motifler-Kavramlar, s. 87.  
510 Sevda Gülakan Kaman, “Baykuş Kelimesi ve Baykuşla İlgili İnançlar Üzerine”, Turkish Studies International 

Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/8 Spring, 2015, s. 1139. 
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Deli göñül güvenme bu cihÀna 

Bir õerredir aãlıñ düşme gümÀna 

Her şey fÀní döner bir gün vírÀna 

Gelip bayúuş mÀtem çekmesin yoúsa (176/2) 

Aczî, ölümü haber veren baykuşun dostlarının evine konduğunu; onların vefatıyla 

sohbet kapısının kendisine kapandığını ve bu duruma çok üzüldüğünü ifade etmektedir:  

AóbÀblar göçmüş ãoóbet yeri úapanmış 

Bayúuşlar gelip çelenine úonmuşdur 

Úara kilíd úapısına ùaúmış 

Bu óÀli gören nice yürek yanmışdır (320/1) 

Yukarıdaki kullanımlarının yanında Aczî, baykuş kelimesi ile hayatında yaşadığı 

olayları ele almış ve kendisini kötü talihinden dolayı baykuşa benzetmiştir. Hayatında meydana 

gelen değişiklikleri; kaderin oyunlarını, sıkıntılarını baykuş (114/2, 179/6, 279/8, 306/2, 320/4, 

382/1) üzerinden ifade etmiştir. Ayrıca uğursuzluğu ile maruf olan bu kuşun bile hayatta 

meydana gelen bir takım acı olaylara üzüldüğü, âh ettiği belirtilmiştir. Örneğin; çekirge afeti 

dolayısıyla baykuşun bu duruma üzülmesi (203. şiir), eşkıyalar tarafından kızı kaçırılan bir 

babanın durumuna baykuşun âh edip bu zulme dayanamaması (256/1, 257/1) gibi.  

Aczî, sığınağının baykuş gibi virane olduğunu; dostluğun ortadan kalktığını ve kederli 

olduğunu belirtmektedir: 

Melce´imiz bayúuş gibi vírÀnedir 

Ülfetimiz yoú kimseyle pür-kederiz  (114/2) 

Gurbet hayatının da verdiği sıkıntı ile baykuş gibi viranede kaldığını düşünen Aczî, bu 

durumun kendisini çok rahatsız ettiğini dile getirmektedir: 
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Bayúuş gibi vírÀnede úalmışım 

áurbet iliñ efàÀnını ãor benden 

Bu göñlümü enginlere ãalmışım 

Her aúşamıñ hicrÀnını ãor benden (292/1) 

Kızı kaçırılan babanın durumundan haberdar olan baykuşun bu zulme karşı öterek tepki 

verdiği ve dünyanın bu hâline çok üzüldüğü ifade edilmiştir: 

HÀtiflerden alır bayúuş dersini 

VírÀnlarda óayrÀn, óayrÀn ùururken 

Görür ôulmü o dem ãalar sesini 

Ùayanamaz bunca acı görürken (257/1) 

Kötü olayların habercisi olan baykuş ile Kerbelâ ve orada yaşananlara (124/9) atıf 

yapılmıştır. Tüm olumsuz kullanımlarının yanında baykuşun Allah’ı zikrettiği (277/4) de 

belirtilmiştir: 

Úırlar úuru serilmiş 

Ekin bÿstÀn derilmiş 

Úışıñ emri verilmiş 

Bayúuşlar Hÿ çekiyor (277/4) 

11.4.2.3. Bülbül 

Arapça andelîb, Farsça hezâr olarak isimlendirilen bülbül; dere boyları ve çalılıkları 

kendisine mesken edinen, zıplayarak ya da koşarak hareket edebilen,  güle olan aşkı dolayısıyla 

en çok bahar mevsimini seven, insana hoş gelen güzel sesi ile maruf olan bir kuştur. Ruha 

işleyen ve insanı etkileyen ötüşünün, güle olan tutkulu aşkından ötürü olduğuna inanılmaktadır. 

Hatta güle kırmızı rengini verenin de bülbülün kanı olduğu belirtilmektedir. Bülbül klasik Türk 
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şiirinde daha çok vefa sahibi âşığı temsil ederken, gül ise âşığına karşı nazlanan cilveli sevgiliyi 

ifade etmektedir.511 

Dîvân’da birçok yerde ele alınan, en fazla üzerinde durulan kuş türü bülbüldür.  Bülbül 

“garip, şirin, nazlı, şeydâ” gibi sıfatlarla nitelendirilmiştir. Aczî, bülbülü hem gerçek (12/5, 

122/3, 194/4, 169/3 vb.)  hem de mecaz anlamda kullanmıştır. Mecaz kullanımlarda bülbül ve 

gül ilişkisine değinilmiş; bu kelimeyle sevgili, âşık ve bunların durumu ifade edilmiştir.  

Aczî,  gurbet hayatının zorluklarını ele alırken memleketinden ayrı düşmeyi bülbülün 

gülden ayrı düşmesine (37/5) benzetmiş; bülbülün etkileyici ve latif sesinin tıpkı sevgilinin sesi 

gibi olduğunu (101/1) ifade etmiş;  bülbül gibi vuslat çektiğini (204/1), sevgiliden ayrılığın 

vermiş olduğu acı ile tıpkı garip bir bülbül gibi inlediğini (218/7) ve feryat ettiğini (228/2) 

vurgulamıştır. Ayrıca Aczî, Âşık Dercî’nin etkili sözlerinden ötürü onu bülbüle (5/1) 

benzetmiştir.  

Seher vakti Allah’tan aldığı ilhamla öten bülbül, kâinattaki ilahi aşk sırlarını aşikâr 

etmektedir: 

Bülbül açar bu ãaóneyi gülerek 

Ezel Óaúú’ıñ èaşú sırrını bilerek 

Naàme ãaçar nÀzlı sesin ãalaraú 

İlhÀm gelir çünki ona MevlÀ’dan (137/2) 

Bülbülün sevgiliye ulaşma uğrundaki çabasının ürünü olan feryadının tıpkı ona kuvvet 

veren sabâ makamı gibi olduğu, seher vaktindeki bu inleyişinin insan ruhunu ferahlatan nevâ 

ya da insana sevinç duygusu veren uşşâk makamına eş değer olduğu belirtilmektedir:512 

                                                           
511 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları, s. 61-62; Doğan Kaya, Türk Dünyası Ansiklopedik Türk 

Halk Edebiyatı Kavramları ve Terimler Sözlüğü, s. 189. 
512 Ruhi Kalender, “Türk Musikisi’nde Kullkanılan Makamların Tesirleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, yıl 1987, cilt 29, sayı 1, s. 362. 
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Bülbül nedir bu feryÀdıñ ãabÀ mı 

 Yoúsa àonca bir gül için sevdÀ mı 

 Her seóerde nedir zÀr u fiàÀnıñ 

 èAceb èuşşÀú yoúsa faãl-ı nevÀ mı (145/1) 

Nazlı sevgilinin âşığa yaptığı, dışarıdan sıkıntı gibi addedilen, şeylerin sevgiliden 

geldiği için mutluluk olduğu ve sevinçle karşılandığı belirtilmektedir: 

Cevr-i dil-ber nÀzdır õül degil èÀşıúa 

Gül için bülbüle var mı óÀrdan leõíõ (193/2) 

Sevgilinin aşkı ile yanıp tutuşan âşığın, kara sevdaya tutulduğu ve kendinde olmadığı 

vurgulanmaktadır: 

İlişmeyiñ bülbüle o bir şeydÀdır neylesin 

Vuràundur bir àoncaya úara sevdÀdır neylesin (234/1) 

Âşığın sevgiliye ulaşmak için rakiplerle mücadele ettiği ve sevgiliye aşkını ilan ettiği 

dile getirilmektedir: 

Raúíblerden ne çeker ãor bülbüle 

Yine èaşúın iôhÀr eder o güle 

ÒÀrdan uzaú hem-dem ol sen sünbüle 

Böyle siperger ãavlete ey göñül (388/2) 

11.4.2.4. Horoz 

Kümes hayvanı olan horoz, eski edebiyatta çok fazla yer verilmeyen bir hayvandır. 

Horoz, vakitli vakitsiz ötmesi ile anılmaktadır. Mitolojide beyaz horozun uğurlu olduğuna 

inanılmaktadır.513 Ayrıca horoz, zamana ilişkin bilgi vermekte ve belirli vakitleri 

                                                           
513 Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Kuşlar, Yort Savul Yayınları, 1. Baskı, Edirne, 2005, s. 56. 
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muştulamaktadır.514 Dîvân’da 2 yerde (143/2, 457/1) kullanılmıştır. Aczî, horozun ötmesinin 

sabahın habercisi olduğunu (143/2); fikrî temelden yoksun olarak birbirlerini eleştiren 

insanların bu durumunun kabadayılık olmadığını, olsa olsa aptallık olacağını belirtmektedir:   

Fikir olmaz ise èaúıl ne yapar 

Sivrisinek aàzı dertli sÀz olur 

NÀ-kes olan birbirine ùaş atar 

Òoroz degil onlar ancaú úaz olur (457/1) 

11.4.2.5. Hümâ 

Devlet kuşu, cennet kuşu, kutlu kuş olarak da maruf olan hümâ, yeşil kanada ve sarı 

gagaya ya da yeşil başa siyah kanatlara sahip olduğu rivayet edilen; Kâf dağı, Kıpçak çölleri, 

Çin ve Himalayalarda hayat sürdüğüne inanılan; çok yüksek yerlerde uçan bir kuştur. Bu kuş, 

edebiyatımızda gölgesinin üzerine düştüğü insana talih getirmesi yönünden ele alınmıştır.515 

Türk halk şiirinde hümâ kuşu; güzelliğin, barışın, huzurun sembolü olarak yorumlanmıştır.516 

Dîvân’da söz konusu kuşa 4 şiirde yer verilmiştir. Aczî, itikâfa giren bir kimsenin 

durumunu (27/7); Barçın Yaylası’nı (118/1); sevgiliyi (359/2) ve Mevlânâ’yı (449/1) Hümâ 

kuşuna benzetmiştir. 

Aczî, feleğin kendisinin tıpkı hümâ kuşu gibi etkileyici güzellere müptelâ ettiğini;  

eşinin ise güzel olmadığını ve bundan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etmektedir: 

 

 

                                                           
514 Kübra Eskigün, Klasik Türk Şiirinde Efsanevi Kuşlar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SBE, 

Kahramanmaraş, 2006, s. 83. (Tezin içindekiler kısmında sayfa numaraları yer almasına rağmen tezde sayfa 

numaraları bulunmamaktadır. İlgili sayfa numarası içindekiler kısmından alınmıştır.) 
515 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları, s. 116-117; İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, 

s. 216; Doğan Kaya, Türk Dünyası Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Kavramları ve Terimler Sözlüğü, s. 411. 
516 Besime Beste Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, s. 34-35. 
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Felek beni güzellere dÿş etdi 

Onlar hümÀ beni serçe úuş etdi 

Baña çirkín bir ördegi eş etdi 

äabÀó aúşam işim hicrÀn yas döner (359/2) 

Mevlânâ’yı kelimelerle ifade etmenin güç olduğu, onun makamının yüce olduğu 

belirtilmektedir: 

Söz nerede sen nerdesiñ ey MevlÀnÀ 

Yeriñ yüksek ey hümÀmız eùrÀf nerde 

Başúa söyler seniñ vaãfıñ çoú idrÀú 

Bir gevhersiñ kimse bilmez ãarrÀf nerde (449/1) 

11.4.2.6. Karga/Gurâb 

Karga, kalın ve uzun gagalı olup kötü sesi ile maruftur. Kargalar, uzun süre yaşayan ve 

keskin zekâya sahip olan kuşlardır.517 Edebiyatımızda rengi, sesi, kötü haberler getirmesi 

yönüyle anılmaktadır. Karga çirkinliği yönünden rakibe benzetilmektedir.518 Ayrıca karga ile 

kadir kıymet bilmeyen insanlar ifade edilmiştir.519  

Dîvân’da 4 yerde (270/1, 418/2, 516, 517/2) karga, 2 yerde (17/1, 188/3) ise bu 

kelimenin Arapça karşılığı olan gurâb kelimesine yer verilmiştir. Aczî, karga kelimesiyle zeki 

olmayı; ahlaksız ve kötü insanları; menfaat peşinde koşanları ve feleğin tuzağına düşen 

insanları kastetmektedir.  

Şiirlerde söz konusu kelime, zeki insanların yurt müdafaasından uzaklaştığı ve onların 

yerine beceriksiz insanların iş başına geldiği (270/1); millî musiki dışındaki seslerin karga 

sesine benzediği (418/2); kimi insanların menfaat peşinde koştuğu (516), Aczî’nin ise menfaat 

                                                           
517 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları, s. 141-142. 
518 Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Kuşlar, s. 67. 
519 Levent Doğan, “Türk Kültüründe Hayvanlar ve Hayvan İsimleri”, s. 624. 
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peşinde koşmayıp dürüst bir yaşam sürdüğü (517/2); dünyanın insanı aldatan çeşitli tuzaklarına 

düşen (17/1) ahlaksızların (188/3) bulunduğu şeklinde vurgulanmıştır. 

Aczî, kendisinin menfaat peşinde koşmadığını; kötü sözlere kulak asmadığını ve doğru 

dürüst bir yaşam sürmeye gayret ederek boş sözlere ehemmiyet vermediğini belirtmektedir: 

Úaràa gibi her lÀşeye inmeyiz 

Úulaú verip fenÀ söze úanmayız 

İúrÀr ùoàru, ondan geri dönmeyiz 

VÀhí sözle fikir hebÀ gütmeyiz (517/2) 

11.4.2.7. Kaz 

Kaz, görünüşü itibariyle sevgiliye benzetilen kuştur. Evlilikte sadakatin, becerikliliğin 

ve güzelliğin sembolü olarak görülmektedir. Yiyeceklerini suya dalarak çıkarması yönünden 

gözlerin yaşlı olmasına ve gönlün aşk denizine dalmasına benzetilmiştir. Tanrıya yakın canlılar 

olduğuna inanılan kazlar,520 tasavvufta hırs duygusunun işareti olarak yorumlanmıştır.521 

Ayrıca kaz aptallığın sembolü olarak da ifade edilmiştir.522 Dîvân’da kaz kelimesi gerçek anlam 

ile 3 yerde (115/2, 129/3, 277/2), mecaz anlamı ile 2 yerde (457/1, 503/3) kullanılmıştır. Aczî, 

mecaz olarak kullandığı yerlerde kaz ile bilgisiz, aptal insanları kastetmiştir. 

Aczî, insanoğlunun fânî olduğunu; insanın aklını boş şeylerle meşgul etmemesi 

gerektiğini ve aklını başına almayanların bilgisiz, sersem bir kaz gibi olduğunu belirtmektedir: 

 

 

 

                                                           
520 Besime Beste Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, s. 41. 
521 Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Kuşlar, s. 73. 
522 Levent Doğan, “Türk Kültüründe Hayvanlar ve Hayvan İsimleri”, s. 623. 
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 Hey budÀlÀ sen de ben de híçiz hep híç 

Dehrí olsañ böyle demde híçiz hep híç 

èAúlıñ nerde hangi tende híçiz hep híç 

Seniñ gibi nice sersem úazlar gördük (503/3) 

11.4.2.8. Keklik 

Keklik; halk şiirinde turna ve bülbülden sonra en fazla yer verilen, Divan şiirinde av 

kuşu olarak değerlendirilen, şiirlerde genellikle sevgili ve onun güzelliğini ifade etmek için 

kullanılan bir kuştur.523  Dîvân’da keklik için koşma nazım şekliyle yazılan müstakil 2 

manzume (140. şiir, 353. şiir) kaleme alınmış; bunun dışında ise 6 yerde (115/1, 135/3, 265/2, 

277/2, 315/3, 363/2) kekliğe yer verilmiştir. Aczî, kekliği sevgiliye benzettiği yer dışında 

(265/2), onu gerçek anlamı ile kullanmıştır.  

Aczî, yaralı bir kekliğin hazin ötüşünü (140. şiir) ve diğer bir şiirde ise (353. şiir) 

kekliğin ötüşünü onun hüzünlü olmasına bağlayarak kendi durumunu betimlemiştir. Ayrıca 

ânîden önüne çıkan, etkileyici bir güzelliğe mâlik kızları kekliğe benzeten ve onları görünce 

çok etkilenen Aczî, bu kızların keklik gibi hızla hemen uçup uzaklaştığını belirtmektedir:   

Áhÿ gibi pervÀsızca çıúdılar 

Baàrım ezip àaríb cismim yıúdılar 

Keklik gibi uàrumdan tez sekdiler 

Naãıl Àfet Gürcü perí ãoy gibi (265/2)  

11.4.2.9. Kumru 

Kumru; hızlı ve çevik bir yapıya sahip olan, bahçe kenarları gibi yerleri kendisine 

mesken edinen, çiftlerine olan sadakati ile tanınan kuştur.524 Klasik şiirde daha çok ötmesi 

                                                           
523 Erman Artun, Ansiklopedik Halkbilimi/Halk Edebiyatı Sözlüğü Terimler-Motifler-Kavramlar, s. 296; Ömür 

Ceylan, Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları, s. 161. 
524 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları, s. 172. 
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yönüyle yer verilen kumru, âşığa ve âşığın gönlüne de benzetilmektedir. Kumrunun konmak 

için çaba harcadığı tek ağaç servidir. Bu yönüyle servi-kumru arasındaki bağ, gül-bülbül 

ilişkisine benzetilmiştir.525 Dîvân’da kumru gerçek (117/4, 129/4, 484/4, 522/4) ve sevgili 

kastedilerek (38/3, 130/6, 238/5, 335/2) mecaz anlamı ile toplam 8 yerde kullanılmıştır.   

Aczî, sevgiliyi görünce gönlünün kara sevdaya tutulduğunu; ancak sevgilinin vahşi bir 

kumru gibi hemen oradan uzaklaştığını belirtmektedir: 

Deli göñül yine ãızdı eridi 

ÒayÀlimi siyÀh sevdÀ bürüdü 

Geçdi güzel çÀbuú sekdi yürüdü 

Uçdu gitdi vaóşí úumru yel gibi (38/3) 

Sevgili saflığını ve temizliğini pınarlardan, güzel sesini kumrulardan almış; al renk fesi 

ile eşi benzeri görülmemiş bir mahiyettedir:  

Pek sÀde ãÀf pıñarlardan almış süsünü 

Úumrulardan òoşça taúlíd etmiş sesini 

Yıúmış yan üstü ùasmalı al renk fesini 

Böyle eşsiz bir Àfet-i devrÀndır devrÀn (130/6) 

11.4.2.10. Kuzgun 

Kuzgun; kargagillerden olup kalın ve güçlü gagaya sahip, çok uzun yaşayan, leş ile de 

beslenen siyah renkli bir kuştur.526 Kumru, leş ile beslendiği için rakibe benzetilmiş ve kötülük 

ile bağlantılı olarak kullanılmıştır.527 Kuzgun Dîvân’da 6 yerde (102/7, 124/1, 173/2, 270/1, 

                                                           
525 Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Kuşlar, s. 81. 
526 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları, s. 179-180. 
527 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 82. 
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450/3, 516) kullanılmıştır. Aczî, kuzgun ile toplumun problemli alanlarına değinmiş ve bu 

kelimeyi kötü insanları betimlemek için kullanmıştır. 

Aczî, mecliste hocaların çıkardığı kavga üzerine ilgili kişileri kuzguna benzetmiş; 

onların ortaçağdan geldiğini ve arabozucu olduklarını ifade etmiştir: 

Ey úuzàun kurÿn-ı vusùÀdan mı gelirsiñ 

Tezvírle ùanbÿr u óayfÀdan mı gelirsiñ (124/1) 

Masum bir kızı katleden kişi, kötülüğünden ötürü kuzguna benzetilmiştir. Söz konusu 

kişi, hile ile bu kızın yolunu kesmiş ve onu katletmiştir: 

áayıb etmiş yuvasını ilini 

Yad avcılar kesmiş almış yolunu 

äoldurmuşlar yanaàınıñ gülünü 

ÇÀresizdir düşmüş úuzàun fendine (173/2) 

11.4.2.11. Ördek/Suna 

Ördek, kısa boyna sahip; yassı gagalı bir kuştur. Suna ise alaca renkli ördeklerdir. Halk 

şiirinde genellikle sevgiliyi betimlemek için kullanılmaktadır.528 Dîvân’da 1 yerde (359/2) 

ördeğe; 3 yerde (253/3, 397/1, 424/3) ise sunaya yer verilmiştir. Aczî, eşini güzel olmadığı için 

ördeğe benzetmiştir (359/2). Suna ise gerçek (253/3) ve mecaz anlamı (397/1, 424/3) ile ele 

alınmıştır. Mecaz anlatımlarda sevgili ve onun boyu bosu yerine suna kelimesi kullanılmıştır. 

Bahar mevsiminin gelişi ile tabiat canlanmakta, uzun boylu ve endamlı sevgililer 

yaylalara göç etmektedir. Sevgililerin göçü ile birlikte yaylalarda âdeta güller açmaktadır: 

 

                                                           
528 Besime Beste Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, s. 54. 



 

270 

HavÀlanmış yeşil başlı ùurnalar 

Yeşerdi mi yaylaların yolları 

Çıúmış mıdır selvi boylu sunalar 

Açıldı mı yaylalarıñ gülleri (397/1) 

11.4.2.12. Serçe 

Serçe; insanın yaşadığı alanlarda çokça bulunan, ötüşü ile sabahı müjdeleyen, 

vücudunun zayıflığı ve küçüklüğü ile âciz insanlara benzetilen bir kuştur.529 Serçe; genellikle 

ankâ, şâhin vb. gibi büyük ve ona göre daha güçlü olarak nitelendirilebilecek kuşlarla ya da 

yılanla birlikte kullanılmaktadır.530 Dîvân’da serçeye 2 şiirde (359/2, 447/2) yer verilmiştir.  

Aczî, feleğin kendisini güzellere müptelâ ettiğini; kendisinin ise onların yanında serçe 

gibi güçsüz ve âciz olduğunu belirtmektedir: 

Felek beni güzellere düş etdi 

Onlar hümÀ beni serçe úuş etdi 

Baña çirkín bir ördegi eş etdi 

äabÀó aúşam işim hicrÀn yas döner (359/2) 

Serçelerin çok olması ve her yere ulaşması gibi fitne ve belalar artacak ve suçlu suçsuz 

ayrımı yapmadan bütün insanları etkileyecektir. Dünyanın düzeni değişecek ve canlıların hayatı 

sona erecektir:   

Fitne belÀ serçe gibi uçaçaú 

Òalúa gibi ãuçsuz boyna geçecek 

Titreyip yer nice maèmÿr göçecek 

Míve çiçek şimdi tez tez ãoluyor (447/2) 

                                                           
529 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları, s. 217-218. 
530 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 93. 
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11.4.2.13. Şahin 

Şahin; büyük kafaya, iri gözlere sahip olan, yükseklerde uçan ve ânî olarak avına 

sağarak yaklaşan yırtıcı bir kuştur.531 Halk şiirinde daha çok şahan olarak geçen bu kuş ile âşığın 

gönlünü avlayan sevgili kastedilmektedir.532  

Şahin Dîvân’da 12 yerde (38/5, 93/6, 121/2, 129/4, 129/5, 139/3, 164/4, 204/5, 294/6, 

308/8, 430/8, 434/2) kullanılmıştır. Bu kullanımların 6’sında (129/4, 129/5, 139/3, 164/4, 

308/8, 434/2) ilgili kuş gerçek anlamı ile ele alınmıştır. Bunun dışında ise Aczî, kendisini 

(121/2, 204/5); sevgiliyi (38/5); meşrutiyeti ilan ettiren grubu (294/6) ve Türk milletini (403/8) 

şahine benzetmiştir. 

Yanı başında bulunan güzel ve etkileyici olan sevgilinin şahin gibi olduğu ve onun 

kaybedilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır: 

Dayan deli göñül dayan şaşırma 

Ùopla èaúlıñ ãaúın başdan úaçırma 

Úolda gezen yavru şÀhín uçurma 

Óaleb ŞÀm’dan gelen aàır şÀl gibi (38/5) 

Aczî, meşrutiyeti ilân ettiren kişilerin tıpkı şahin gibi becerikli olduklarını ve yalnızca 

kendi çıkarlarını gözetenlerin yönetimden böylece uzaklaştırıldığını belirtmektedir:   

äaàdı gökden óürriyetiñ şÀhínleri 

Ùaàıldı hep bu milletiñ òÀ´inleri 

Úoàdular hep óÀøır löpcü kÀhinleri 

Besler idi bunlar kendi cÀnını (93/6) 

                                                           
531 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları, s. 223. 
532 Besime Beste Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, s. 58. 
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11.4.2.14. Tavuk 

Tavuk, etinden ve yumurtasından faydalanılan bir hayvandır. Dilimizdeki birçok 

atasözü ve deyimde kullanılmaktadır. Tahta yeni çıkan padişahı övmek amacıyla eski padişah 

tavuğa benzetilmektedir.533 Yumurtlarken çok ses çıkarması yönüyle küçük işler yapanların 

dumunu abartması ile bağlantılı olarak da kullanılmaktadır.534 

Dîvân’da tavuğa 2 şiirde (71/2, 158/10) yer verilmiştir. Aşk ateşi ile yanan gönül, 

sevgiliye ulaşmak için çaba harcar. Tavuğun bir şeyler bulma ümidiyle çöplükleri karıştırması 

gibi âşık da sevgiliye ulaşmak için sürekli çalışır:  

Eli ùursa dili ùurmaz úaşınır 

TelÀş düşer yüregine düşünür 

Çöplüklerde ùavuú gibi deşinir 

Kendisine bir yem arar demişler (71/2) 

Balkanlarda meydana gelen ayaklanmayı ele alan Aczî, isyan eden devletlerin tıpkı 

tavuğun bazı yerleri karıştırıp kendisine yem araması gibi zayıf bir durumda olan devleti 

karıştırdığını ve menfaat elde etmeye çalıştığını belirtmektedir: 

Úarışdı işler büründü ãarpa 

Mosúoflar òÀ´in el verdi äırp’a 

Aç ùavuú gibi ararlar arpa 

Buldular çünki yaylımlı çul böyle (158/10) 

11.4.2.15. Tavus 

Tavus; çok renkli tüylere sahip olan, tüylerini sonbahar mevsiminde döken, şairler 

tarafından gösterişi, güzelliği, görkemi ve kibri gibi özellikleri itibariyle ele alınan etkileyici bir 

                                                           
533 Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Kuşlar, s. 103. 
534 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 103. 
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kuştur.535 Efsanelerde tavus kuşunun şeytanın cennete girmesine aracılık ettiği, şeytanın da Hz. 

Âdem ve Havvâ’yı kandırarak cennetten çıkarılmalarına sebep olduğu rivâyet edilmektedir. 

Bundan dolayı tavus kuşunun olumlu özelliklerinin yanında sesinin kötü olduğu, âh ederek bu 

duruma hayıflandığı ve ayaklarının çirkin olduğu belirtilmektedir.536 

 Tavus, Dîvân’da 2 yerde (141/1, 325/2) kullanılmıştır. Hayallerin renkten renge giren 

tavus kuşu gibi insanları aldattığı ve çoğu kişinin bu durumun farkında olmadığı 

belirtilmektedir:  

Dönek òayÀl bir èilÀçdır emel işi 

Dil-ber gibi endÀm verir yoúdur dişi 

Nice renge girer her dem ùÀvus gibi 

Aldanıyor bilmez bunu nice kişi (141/1) 

Aczî, talihinin bir dem yaver gittiğini; ancak bir süre sonra âdeta kötülüğün simgesi 

olarak addedilebilecek tavus kuşunun sesi ile birtakım olumsuz durumların yaşandığını ifade 

etmektedir:  

Nice demler uçdu göñül havÀlarda 

Yıldız ãandı kendin meger semÀlarda 

ÙÀvus gibi ötdü nice yuvalarda 

Eñ ãoñ cefÀ bezmine yan yatdı göñül (325/2) 

11.4.2.16. Turna 

Turna, uzun bacaklara ve boya sahip olup tok bir sesi olan; halk şairleri tarafından 

memleketten ayrı düşme, memlekete özlem ve göç temaları çerçevesinde ele alınan kuştur.537 

Kimi zaman avlanan turnalar bu yönüyle âşığın gönlüne, tüylerinin sevgilinin başını süslemesi 

                                                           
535 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları, s. 227-228. 

536 Besime Beste Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, s. 62. 
537 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları, s. 238-239. 
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itibariyle de sevgilinin saçına benzetilmektedir.538 Âşık edebiyatında haberci vasfı ön planda 

olan turnalar, güzelliğin işareti olarak da değerlendirilmektedir.539 Ayrıca turna ile irfan sahibi 

önderler de kastedilmektedir.540 

Turna Dîvân’da müstakil 5 manzumede (236, 309, 326, 397, 518) ve 11 yerde (115/2, 

129/3, 135/3, 136/2, 253/3, 318/3, 410/3, 424/3, 460/2, 420/3, 483/1) gerçek anlamı ile 

kullanılmıştır. Gerçek anlamı ile kullanılan yerlerde Aczî, turnalara seslenmiş; onlarla hasbıhal 

etmiş; bahar mevsimi ile öttüklerini, kış ile sıcak yerlere göçtüklerini belirtmiştir. Bunun 

dışında Aczî, güzel insanları (173/1, 406/3) turnaya benzeterek bu kuşu mecaz anlamı ile de 

kullanmıştır. 

Aczî, güzel kızına tecavüz edildiğini belirterek hasımlarına iftira atan bir annenin kızını 

bu oyuna alet ettiği için şaşırmaktadır. Kızın turna gibi güzel ve etkileyici olduğunu ve etrafında 

onu avlamak isteyen kötü kimselerin bulunduğunu belirtmektedir: 

Bir ùurnadır düşmemiş dengine 

Yaylalardan inmiş gelmiş engine 

EùrÀfını avcı almış ùolaşır 

áaríb ùurna imdÀd arar kendine (173/1) 

Türkmen dilberlerin seslerinin turna gibi güzel ve etkileyici olduğu vurgulanmaktadır: 

Sesleri var ùurna sesi ayrıca 

Dilleri var sÀde temiz ùuruca 

Türkmen dili ana dildir ùoàruca 

èIrú dilidir neş´e beyÀn etmede (406/3) 

                                                           
538 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 109. 
539 Besime Beste Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, s. 65. 
540 Levent Doğan, “Türk Kültüründe Hayvanlar ve Hayvan İsimleri”, s. 623. 
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11.4.3. Sürüngenler     

Aczî, Dîvân’ında sürüngenlerden akrep, ejder, fare, semender, timsah ve yılana yer 

vermiş; bu hayvanları genellikle insanlara benzetmiştir. 

11.4.3.1. Akrep 

Farsça kejdüm olarak adlandırılan akrep, zehirli olup geceleri avlanan; gözleri iyi 

görmeyen bir hayvandır. Klasik Türk şiirinde öncelikle tehlikeli ve zehirli olması yönüyle ele 

alınmış ve akrebe çeşitli anlamlar yüklemiştir.541 Sevgili ve onunla ilgili zülf, kâkül, rakip vb. 

gibi unsurlar akrebe benzetilmiştir. Buna ek olarak akrebe; bir şeyi ya da kimseyi önemsiz 

görüp değer vermeme, düşmanlık, kötü huy, gam vb. gibi gibi birçok olumsuz anlam da 

yüklenmiştir.542 Sürüngenlerden olan akrep, Dîvân’da 9 yerde (35/5, 46/2, 93/20, 102/5, 200/2, 

285/4, 344/5, 403/2, 419/3) kullanılmıştır. Aczî, bu kelimeyle genel olarak çevresine zarar 

veren tehlikeli insanları kastetmiştir. 

Aczî, suçu olmadığı hâlde sürgün edildiğini; kendisini sürgün edenlerin akrepten daha 

tehlikeli ve kötü olduğunu; çok zulüm gördüğünü belirtmektedir: 

Bir maèãÿmuz gerçi görmüyor gözleri 

Diñlenmedi aãlÀ söylenen sözleri 

Bir èaúrebden bed-ter o meş´ÿm yüzleri 

Neler çekdik ôulmüñ bu èiúÀbında biz (35/5) 

Aczî, dünyanın durumunun değiştiğini; iyi ve kötünün iç içe geçtiğini; akrep gibi 

tehlikeli insanların çoğaldığını; hayatın eşeğe vurulan eski ağır semerler gibi insanın sırtına 

yükler vurduğunu ifade etmektedir: 

                                                           
541 Erdem Can Öztürk, “Klasik Türk Şiirinde Akrep ve Anlam Çerçevesi”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sayı 

41, yıl 2019, s. 287. 
542 Akrebe yüklenen anlamlar için bakınız: Erdem Can Öztürk, “Klasik Türk Şiirinde Akrep ve Anlam Çerçevesi”, 

s. 283-337. 
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İyi sözler şimdi yalan gibidir 

Büyük küçük èaúreb yılan gibidir 

ÓayÀt şimdi eski pÀlÀn gibidir 

Almış insÀn bunu ãırta şaşınca (285/4) 

11.4.3.2. Ejder 

Ejderhâ, ejdehâ gibi isimlerle de anılan ejder; büyük yılan anlamına gelen Farsça bir 

kelimedir. Ejder; korkutucu, saldırgan ve sinsice hareket eden bir hayvandır. İnsanlara zarar 

verme, harâbelerde yaşama ve hazineleri koruma gibi anlamlar çerçevesinde ele alınan543 ejder; 

kuraklığın ve ölümün sembolü olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca ejder ile sevgilinin saçı 

arasında bağ kurulmuştur.544  Ejder kelimesi, Dîvân’da 7 yerde (28/2, 47/7, 147/9, 268/9, 429/1, 

429/4, 433/2) kullanılmıştır. Aczî, merhametsiz; hırslı ve güçlü kimseleri ejdere benzetmiştir.  

Aczî, vatanın içinde bulunduğu duruma bakarak köklü devlet geleneğinin merhametsiz 

ve kötü niyetli işgalciler tarafından tarumâr edildiğini belirtmiş; halkın bu duruma bir tepki 

vermesini istemiş ve onları uyanmaya davet etmiştir:  

Biñ yıllıú şeref nerde ne oldu şimdi 

Çiniyor bu şerefi ejder uyanıñ (268/9) 

İnsanın âdeta gözünü kör eden hırs duygusunu bir ejdere benzeten Aczî, bu duygunun 

esiri olan kişilerin mutluluk yüzü görmediğini belirtmektedir:  

Óırã bir ejder yudar ferdi 

Yurd içinde ãaçar derdi 

Óırãda refÀh kimler gördü 

Óırã ùuyàusun úaldırmalı (433/2) 

                                                           
543 Gencay Zavotçu, Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü (Kişiler-Hayvanlar-Bitkiler-Tabîat Güçleri-Kişileştirilmiş 

Varlık ve Kavramlar), Kesit Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2013, s. 219 
544 Besime Beste Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, s. 114-115. 
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11.4.3.3. Fare 

Fare, hızlı hareket eden ve zeki bir hayvan olarak değerlendirilen sürüngendir.545 

Vücudunun küçük olmasına rağmen zararının büyük olması ve dünyaya tamâh etme yönüyle 

ele alınmaktadır.546 Dîvân’da tek bir yerde kullanılmıştır. Aczî, kendisini eleştiren insanların 

her yeri dolaştığını; duruma göre hareket ettiğini ve bu kişilerin tıpkı fare gibi olayları önceden 

sezdiğini belirtmektedir.  

Bartı bartı böcek gibi gezersiñ 

AmÀn neler hem de neler yazarsıñ 

Boyanırsıñ renkden renge tez elden 

Nerde ne var fÀre gibi sezersiñ (343/1) 

11.4.3.4. Semender 

Semender, ateşin yakmadığı ve ateşte yaşadığı düşünülen; hakkında çeşitli mitolojik 

bilgiler bulunan bir hayvandır.547 Semender, âşığın yanıp kül olan gönlüne, sevgiliye, sevgilinin 

saçına ve rakibe benzetilmektedir.548  

Dîvân’da semender tek bir yerde kullanılmıştır. Aczî,  pişmanlık duygusu ile Allah’a 

niyaz etmekte; ateşleri mesken edinen semender gibi gönlünün hakiki aşkla yanmasını arzu 

etmektedir:  

Eylerse bahÀne èAczí’mi o meh-pÀre  

Semender gibi Àteş-i sÿzÀna erişdir (287/7) 

                                                           
545 Levent Doğan, F. Sibel Bayraktar, “Türk Kültüründe ve Atasözlerinde Hayvanlarla İlgili İnanışlar”,  s. 243. 
546 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 143. 
547 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, s. 399. 
548 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 196. 
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11.4.3.5. Timsah 

Vahşi bir hayvan olan timsah; sıkıntı, elem ve bela ile ilişkili bir şekilde 

kullanılmaktadır.549 Timsah, Dîvân’da tek bir yerde (437/3) kullanılmıştır. Aczî, dönemindeki 

kızları eleştirdiği koşma nazım şekli ile yazdığı şiirde, onların her şeyden çabucak sıkıldığını; 

nazlı bir mizaçlarının bulunduğunu; timsah gibi sakin göründüklerini ancak tehlikeli olduklarını 

ve tavırlarına güvenilmeyeceğini belirtmektedir: 

Nere gitse ãıúılırmış rÿóları 

TÀm taúlídci çıt úırıldım, şÿóları 

Oynanılmaz pek yamÀndır defleri 

Bir timsÀódır naãıl göñül vermeli (437/3) 

11.4.3.6. Yılan/Mâr 

Yılan, soğukkanlı bir sürüngendir ve tarih boyunca kendisine birçok anlam 

yüklenmiştir. İlahi bir varlık olduğuna inanılan yılan, tıp ilminin simgesi olarak kullanılmış; 

şeytânî bir varlık olarak da değerlendirilmiştir. Sevgili, sevgilinin saçları, sevgilinin âşığına yüz 

vermemesi yılana benzetilmiştir.550  

Dîvân’da genellikle sinsi ve hilekâr insanları ifade etmek amacıyla ele alınan yılan 12 

yerde (93/20, 102/1, 102/3, 102/5, 112/1, 153/3, 158/2, 170/3,  285/4, 319/2, 377/3, 437/2); 

Farsça yılan anlamına gelen mâr ise 3 yerde (45/4, 45/5, 46/2) kullanılmıştır. Aczî, hocaların 

kişisel çıkarları için kullandığı şeriatı (102/3); aslen katil olan ama şeyh kılığına giren kişiyi 

(153/3); eleştiride ölçüyü kaçıranların lafızlarını (377/3); sapkın genç kızların yalan söyleyen 

dudağını (437/2) yılana benzetmiştir.  

                                                           
549 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 204. 
550 Besime Beste Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, s. 137, 139. 
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Aczî, 31 Mart İsyanı’nı çıkaranların bir hırs uğruna bu girişimi yaptıklarını; söz konusu 

kişilerin dinin emirlerini istismar ederek tıpkı bir yılan gibi istedikleri şekle bürüdüklerini ifade 

etmektedir:   

Úopdu yine èifritleriñ èiãyÀnı 

Ezdi yine óırãıñ gücü insÀnı 

Meded yÀ Rab yoú mu bunuñ imkÀnı 

Şeríèatdir ellerinde yılan hey (102/3) 

Aczî, görev yaptığı yerde imtihanda hazır bulunan; daha önce hırsızlıkla suçlanan 

kaymakamın insanların arasını bozabileceğini belirtmektedir: 

Şu iótirÀs bir belÀdır başlarda 

Yılan gibi zehir ãaçar işlerde 

Böyle olan insÀn degil dirlikde 

Çeker alır leõõet úomaz aşlarda (112/1) 

Ülkenin içinde bulunduğu savaş koşullarında İngiliz konsolosu Sir James’in av bahanesi 

ile istihbarî bilgi taşıyacağını düşünen Aczî, bunu engellemek için av yollarını sapa yerlerden 

geçecek şekilde düzenletmiştir. Yılan gibi sinsi olan bu kişiye karşı da herhangi bir şey belli 

etmemiş, ona tabii olduğu hissine kapılmasını istemiştir:  

Óaãmıma úarşı sitemim rÿóumdadır 

Hem-dem olsa yılan baña ben uyarım (170/3) 

11.4.4. Böcekler 

Aczî, Dîvân’ında arı, karınca, kelebek ve sinek gibi böceklere yer vermiştir. Dîvân’da 

yer verilen böcekler genellikle insanların bazı davranışlarını betimlemek amacıyla ele 

alınmıştır. 
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11.4.4.1. Arı 

Arı; uçarken çıkarttığı ses, bal yapması ve yuvası yönünden incelenmektedir.551 

Dîvân’da 2 yerde (55/11, 298/4) gerçek anlamı ile 4 yerde ( 93/10, 447/1, 455/3, 500/1) mecaz 

anlamıyla kullanılmıştır. Aczî, arı kavramıyla insan ve onun davranışlarını kastetmiştir.  

II. Meşrutiyet ilan edildiğinde Aczî, bazı insanların padişahın meşrûiyetini korumak 

için tıpkı arı gibi onu korumaya çalıştığını; bazılarının kişisel çıkarları için menfaatlerinin 

peşinde koştuğunu ve liyakatsizlerin önemli görevler üstlendiğini belirtmektedir:   

Arı gibi pÀdişÀha úoşanlar 

Sinek gibi yaàlı yere üşenler 

LiyÀúatsiz yükselerek çoşanlar 

Añladılar feleàiñ úof iósÀnını (93/10) 

Aczî, bir çiçek gibi olan sevgiliye ne kadar çok insan müptelâ olup onunla birlikte olursa 

sevgilinin şeref ve haysiyetinin yok olacağını dile getirmektedir: 

Bir gülü ki bir úaç burun úoúlarsa 

Bir úaç arı çiçegi çoú yoúlarsa 

Hangi güzel bundan şeref beklerse 

èAceb bunuñ neresinde hüner hey (455/3) 

11.4.4.2. Karınca/Mûr 

Karınca; durmadan çalışması ile bilinen, Hz. Süleyman’la olan ilişkisi çerçevesinde 

bilge olduğu belirtilen, kadirşinâs, küçük ve zayıf bir canlıdır.552 

                                                           
551 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 174. 
552 Gencay Zavotçu, Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü (Kişiler-Hayvanlar-Bitkiler-Tabîat Güçleri-Kişileştirilmiş 

Varlık ve Kavramlar), s. 413. 



 

281 

Karınca 3 yerde (82/1, 311/3, 519/4), bu kelimenin Farsçası olan mûr ise 1 yerde (27/1) 

kullanılmıştır. Aczî, karıncayı gerçek anlamı ile 1 yerde (311/3) kullanmış; karıncayı Hz. 

Süleyman’a ve insan davranışlarına benzetmiştir.  

İnsanların dış görünüşüne bakılmaması gerektiği; karınca gibi zayıf, güçsüz olan 

kişilerin kendi hâkimiyet alanlarında tıpkı Hz. Süleyman gibi güç ve iktidar sahibi olduğu 

belirtilmektedir: 

ÓÀle baúma herkes sulùÀn òÀnesinde 

Úarınca bir SüleymÀn’dır lÀnesinde 

Döner bir çarò kimse bilmez sırrını 

Çoú söz vardır söylenir efsÀnesinde (82/1) 

Gönül, aşk ateşi ile yanıp tutuşmaktadır. Ancak nasip olmadıktan sonra insanoğlunun 

tıpkı karınca gibi dolaşması boşunadır: 

MÿrÀsÀ àaríb geşt ü güzÀr eyler 

Dil-i dívÀne efsÿs bí-nevÀdır (27/1) 

11.4.4.3. Kelebek 

Dîvân’da 1 yerde (227/2) kelebeğe yer verilmiş; kelebek için 11’li hece ölçüsü ile 

mesnevi (296. şiir) kaleme alınmıştır. Aczî, öğrencileri tarafından yakalanan kelebek için şiir 

yazdığı söz konusu müstakil manzumede kelebeğin süslü ve özgürlüğüne düşkün olduğunu 

vurgulamaktadır: 

Güzel kelebek süslü tülüñ var 

Úanadlarıñ óür açıú yoluñ var (296/1) 

 

Esírligi istemezsiñ híç de sen 

Dersiñ ãalıñ gezecegim úırda ben (296/5) 
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Zarif bir duygu olan aşkın, tıpkı kelebek gibi sevgilileri dolaştığı ve her gönle konmadığı 

belirtilmektedir: 

èAşú bir kelebek çiçekler gezer 

Her yere úonmaz bir şeyler sezer 

èAşúıñ kitÀbı hep böyle yazar 

AèlÀlıú başúa ednÀ başúadır  (227/2) 

11.4.4.4. Sinek 

Sinek, rengi; çıkardığı sesi ve tatlı şeylere olan zaafı gibi hususlar çerçevesinde 

incelenen hayvandır.553 Dîvân’da 2 yerde (93/10, 386/2) sinek, 2 yerde de (450/1, 457/1) 

sivrisinek kullanılmıştır. Aczî, menfaatlerine düşkün insanların bu uğurda sinek gibi çıkarları 

için koşuşturduğunu (93/10); F. Nâfiz Uzluk’un eleştirilerinin sivrisinek vızıltısı gibi önemsiz 

şeyler olduğunu (386/2); anlayışlı kimselerin en küçük olaylardan ders aldığını (450/1) 

belirtmiştir.  

Aczî, bir şeyin ilmî olmadığını belirtmek için o alanda vukûfiyet sahibi olunması 

gerektiği belirtmektedir. F. Nâfiz Uzluk’un ilim erbâbı olmadığını; âlim vasıflarını haiz olmak 

için öncelikle yumuşak huylu olunması gerektiğini dile getirmektedir. Bundan dolayı Uzluk’un 

eleştirilerinin kayda değer olmadığını belirtmektedir: 

èİlmí, degil demek için èilim gerek 

èÁlim olmaú için ùatlı óilim gerek 

Òod-kÀm için herze gerek, ôulüm gerek 

O, bir sinek vızıltısı ber-bÀdedir (386/2) 

Fikrî temelden yoksun, akıl süzgecinden geçirilmeyen sözler; boş ve anlamsızdır. Bu 

şekilde konuşan kişiler, başına bela açıp derde sokmaktadır. Bundan dolayı âdeta inlemektedir:  

                                                           
553 Önder Ertap, Dîvân Şiirinde Hayvan Motifi, s. 198. 
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Fikir olmaz ise èaúıl ne yapar 

Sivrisinek aàzı dertli sÀz olur 

NÀ-kes olan birbirine ùaş atar 

Òoroz degil onlar ancaú úaz olur (457/1) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DÎVÂN-I ‘ACZÎ 

A. METNİN TRANSKRİBE EDİLMESİNDE İZLENEN YÖNTEM 

1. Metin Yusuf Ağa Kütüphanesi 42 Yu 10437 arşiv numaralı Dîvân-ı ‘Aczî ve 42 Yu 

10451/1-2-3 arşiv numaralı Hayâtım ve Hayâl Bahçesi adlı eserler karşılaştırılarak 

oluşturulmuştur. 

2. Dîvân-ı ‘Aczî için D Hayâtım ve Hayâl Bahçesi adlı eser için HB kısaltması 

kullanılmıştır. Ayrıca Hayâtım ve Hayâl Bahçesi adlı eserin ciltleri HB1, HB2, HB3 

olarak gösterilmiştir. 

3. Müellif tarafından oluşturulan fihrist kısmı tarafımızca Roma rakamları ile 

verilmiştir. 

4. Sayfa numaraları Dîvân’dan aynen alınmıştır. Müellifin sayfa numarası vermediği ya 

da tasarrufta bulunulan kısımlar dipnotta belirtilmiştir. 

5. Metin içerisinde şiir numaraları ve beyit numaraları tarafımızca verilmiştir. 

6. Metinde Hayâtım ve Hayâl Bahçesi veya Dîvân’da yer almayan kelimeler - D, - HB1 

şeklinde gösterilmiştir. 

7. Aynı mısradaki kelime farklılıkları / işareti ile ayrılmıştır. 

8. Müellif tarafından kaleme alınan Arapça ve Farsça şiirler orijinal harfleriyle 

verilmiştir. 

9. Metinde imla hususiyetlerine ilişkin farklılıklar gösterilmemiştir.  
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10. Metinde tamamı yanlış yazılan ya da bazı yerde doğru bazı yerlerde yanlış yazılan 

kelimeler bulunmaktadır.  Yanlış yazılan kelimeler dipnotta belirtilmiş, metne doğru 

yazımı alınmıştır.  

11. Metnin bütününde yanlış yazılan kelimeler ilk yanlış geçtiği yerde belirtilmiş, diğer 

kısımlarda ifade edilmemiştir. Bazen doğru bazen yanlış yazılan kelimeler ise yanlış 

yazıldığı yerlerde belirtilmiştir. 

12. Kelime sonlarında kullanılan hemzeler (ء) gösterilmemiştir. 

13. Özel isimler büyük harfle yazılmıştır. Özel isimlere gelen ekler kesme işareti ile 

ayrılmıştır. Bunun dışında metinde kullanılan noktalama işaretleri müellife aittir. 

14. Metin içerisinde yer alan ayet ve hadisler koyu olarak verilmiş ve anlamları dipnotta 

belirtilmiştir. 

15. Metinde yer alan Arapça ve Farsça kelimelerin yazımında İsmail Ünver’in 

“Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”554 makalesi esas alınmıştır. 

16. Arapça tamlamalar  “aókemü’l-óÀkim”, Farsça tamlamalar ise “nezd-i SübóÀn”  

örneğindeki gibi gösterilmiştir. 

17. Vezin gereği, eksik hece okunması gereken yerlerde, vokalle bitip vokalle başlayan 

iki kelime müellif tarafından birleştirilerek tek vokale dönüştürülmüştür.555 Bu gibi 

durumlarda ilgili kelimeler n’oldu, n’etdi, n’ideyim şeklinde kesme işareti ile 

ayrılarak yazılmıştır.  

                                                           
554 İsmail Ünver, “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Türkoloji Derneği Dergisi, 9. cilt, sayı 1, Ankara, 

1993, s. 51-89. 
555 Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, Kapı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2019, s. 42. 
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18. Metin içerisindeki mensur kısımlarda sayfa kenarlarının yıpranmasından kaynaklı 

okunamayan yerler [...] şeklinde gösterilmiştir.  

19. Nesir şeklinde yazılan kısımlarda cümlenin anlamına göre metin tamiri yapılan 

kısımlar ve şiirlerde vezin gereği tasarrufta bulunulan yerler köşeli parantez [ ] 

içerisinde verilmiştir.  

20. Vezin gereği tasarrufta bulunulan kelimeler belirtilmiştir. Vezni bozuk olan beyitler, 

dörtlükler ve şiirler belirtilmiştir. 

21. Metinde -ib, -ıb, üb, -ub ekleri -ip, -ıp, üp, -up şeklinde verilmiştir.  

22. Aczî, kelimelerin telaffuzu nasıl ise o şekilde yazılması gerektiğini düşünmektedir. 

Bu çerçevede Dîvân’da özellikle خواجه şeklinde yazılması gereken kelime metinde 

  .şeklinde yazılmıştır. Kelime tarafımızdan  “òoca” şeklinde transkribe edilmiştir خوجه

23. Okunamayan kelimelerin orijinal yazımı metne alınmıştır. 

24. Dîvân’da yer alan; ancak Hayâtım ve Hayâl Bahçesi’nde yer almayan şiirler dipnotta 

belirtilmiştir. 

25. Müellif tarafından eksik yazılan mısralar belirtilmiştir. 

26. Dîvân’a Aczî tarafından çeşitli gazetelerde yayımlanan şiirler, ilgili gazeteden 

kesilerek Dîvân’a yapıştırılmıştır. Bu küpürlerin yer aldığı yerler ilgili sayfalarda 

dipnotta belirtilmiş olup Dîvân’a alınmamıştır. 

27. Dîvân’da kullanılan ayetlerin Türkçeye çevirisi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf  (21/04/2021) adresi kullanılmıştır. 

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf
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28. Metin içerisinde yer alan hicri ve rumi tarihlerin miladi karşılığı verilirken Türk Tarih 

Kurumu’nun https://www.ttk.gov.tr/tarih-cevirme-kilavuzu/ (15/04/2021) adresi 

kullanılmıştır. 
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B. TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 
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SONUÇ 

İbrahim Aczî’nin Hayatı, Eserleri ve Dîvân’ı (İnceleme-Metin) ile ilgili ulaşılan bilgiler şu 

şekildedir: 

1- İbrahim Aczî, 1882-1965 yılları arasında hayatını sürdürmüş; bu zaman zarfında 

devletin değişik kademelerinde memurluk, nahiye müdürlüğü ve öğretmenlik yapmış; 

34 yıllık hizmetin ardından emekliye ayrılmıştır. 

2- Aczî, emeklilik hayatı ile birlikte bir köşeye çekilmemiş; kendisini folklor 

araştırmalarına adamış ve bu amaçla vefatına kadar çeşitli gazete ve dergilerde yazılar 

kaleme almıştır.   

3- Aczî’nin Mülkiye Mektebi’nden Konya’ya sürgün edilmesi, o sırada Konya’da sürgün 

hayatı yaşayan Ebüzziyâ Tevfik Bey gibi önemli isimlerle tanışmasına vesile olmuştur.  

4- İbrahim Aczî, Harf İnkılabı’ndan sonra bile Osmanlı Dönemi harfleriyle şiirler kaleme 

almaya devam etmiştir. 

5- Aczî’nin Osmanlı Dönemi harfleriyle kaleme aldığı 39 eseri tespit edilmiştir. Ayrıca 

Aczî’nin Anadolu (6), Işık (24), Öz Demokrat Konya (20), Sabah (12), Yeni Konya 

(40), Yeni Meram (21) gazeteleri ile Folklor Postası (1) ve Konya Halkevi (16) 

dergilerinde yayımlanan birçok yazısına ulaşılmıştır. 

6- Aczî, eserlerinde ağırlıklı olarak kendi hayat serüvenine yer vermiştir. Buna ek olarak 

Mevlânâ ve Mesnevî, halk şairleri ve hayatları, Konya ve çevresi, İslam inanç ve 

esaslarına dair bilgiler, dinî-tasavvufi şahsiyetler, hadis-i şerîfler gibi birçok konuyu da 

çalışma konusu seçmiştir. Gazete ve dergilerde yayımlanan yazılarda Mevlânâ ve 
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Mesnevî, şairlerin hayatları, Aczî’ye ait şiirler, eleştiri yazıları, gezdiği yerlere ilişkin 

notlar önemli yer tutmaktadır. 

7- Aczî’nin bütün şiirlerini (hem hece hem aruz ile kaleme alınmış) bir araya toplama 

gayreti ile oluşturduğu Dîvân-ı ‘Aczî’nin giriş kısmında müellif tarafından oluşturulan 

bir fihrist yer almaktadır. Fihristte Aczî tarafından şiirlerin başı ve adı verilmiştir. 

Ancak Dîvân, sürekli yenilenen/şiirler eklenen bir mahiyette olduğu için fihriste 

yazılmayıp Dîvân’a sonradan eklenen 81 şiir bulunmaktadır.  

8- Dîvân-ı ‘Aczî, Aczî’nin hayat hikâyesi çerçevesinde, toplam 521 şiiri ihtiva etmektedir. 

Şiirler, Aczî tarafından bulunulan muhit ve zaman göz önünde bulundurularak tertip 

edilmiştir. Bu çerçeveden bakıldığında, Dîvân aynı zamanda Aczî’nin hayatı hakkında 

da önemli bilgiler sunmaktadır. 

9- Dîvân’da yer alan 521 şiirin 4’ü Arapça, 9’u Farsçadır. Ayrıca eserde yer alan 5 şiirin 

1’i Âşık Dercî’ye, 2’si Âşık Rıza’ya ve 2’si de Mahbûb Efendi’ye aittir. 

10- Dîvân’da yer alan Arapça ve Farsça şiirler (466. şiir hâriç) Aczî tarafından tercüme 

edilmiştir. Bu husus onun Arapça ve Farsçaya olan vukûfiyetini de göstermektedir. 

11- Dîvân’da Aczî tarafından kaleme alınmış 516 şiirin 110’unda mahlas kullanılmamıştır. 

Mahlas kullanılan şiirlerinde genellikle Aczî, 2 şiirinde ise (251 ve 252. şiirler) Nihânî 

mahlası kullanılmıştır. 

12- Dîvân’da Aczî’nin kimi zaman kendi şiirlerini (366. şiir gibi) şerh ettiği görülmektedir. 

13- Hayâtım ve Hayâl Bahçesi adlı eserde yer alan 221 şiir Dîvân’da da bulunmaktadır. 

14- Aczî’nin şiirleri, ilgili olaylara ilişkin kaleme alındığı için döneme ve söz konusu 

durumlara şahitlik eden bir yapı arz etmektedir. Bundan dolayı Dîvân, hem yurt geneli 



 

291 

hem de Konya ve çevresi özelinde tarihî ve kültürel olaylara ilişkin önemli bilgiler 

ihtiva etmektedir. 

15- Aczî, sade bir dille şiirler kaleme almış, ağır ve ağdalı bir dil kullanımını eleştirmiştir. 

Bunun yanı sıra ağdalı bir dille şiirler yazabileceğini de ifade etmiştir. 

16- Aczî, şiirlerinde dinî-tasavvufi muhtevaya çok fazla yer vermeyip genellikle tabiat ve 

ona ilişkin unsurları yoğun olarak ele almıştır. 

17- Dîvân’da 3 ayet ve 1 hadis rivayeti iktibas yoluyla kullanılmıştır. 

18- Aczî’nin şiirlerinde Türklük duygusu yoğun bir şekilde hissedilmekte ve vatan kavramı 

önemli bir yer tutmaktadır. 

19- Aczî; Âşık Dercî, Âşık Rıza ve Mahbûb Efendi ile şiir ile mektuplaşmış; kendisini 

eleştiren Abdülbâki Gölpınarlı, Cahit Öztelli, Feridun Nâfiz Uzluk ve Necati Elgin’e 

yönelik eleştiri mahiyetinde şiirler kaleme almıştır. 

20- Aczî, döneminde yapılan dil ve imla ile ilgili tartışmalardan etkilenmiştir. Kelimelerin 

yazımında bundan dolayı tutarsızlıklar göze çarpmaktadır. 
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SÖZLÜK 

èabÀ: Yünden dövülerek yapılan cüppe, 

hırka vb. yapımında kullanılan kaba ve 

kalın kumaş. Bu kumaştan yapılmış, 

yakasız uzun ve bol üst elbisesi. 

èabeå: Akla ve sağduyuya aykırı olan; 

mantık dışı; saçma. 

Àb-ı revÀn: Akarsu. 

Àbide: Anıt, eser. 

ÀfÀú: Ufuklar, bütün varlık âlemi. 

afallamak: Beklenmedik bir olay karşısında 

ne yapacağını şaşırmak. 

ÀfÀt: Felaketler. 

èafíf: Temiz, doğru, iffetli.  

ÀgÀh: Bir şeyin derinliğine anlamını, sırrını, 

hikmetini kavramış olan. 

aàıl: Koyun ve keçi sürülerinin etrafı çit 

çevrili gece barınağı. 

aàmaú: Yukarı çıkmak, yükselmek. 

aàreb: Çok tuhaf; şaşırtıcı; acayip. 

Ààÿş: Kucak. 

aàyÀr: Rakipler. 

ahÀlí: Bir ülkedeki, şehirdeki insanlar. 

Àòir: En son, Allah’ın sıfatlarından biri. 

aókÀm: Hükümler, uyulması gerekli 

kararlar. 

aòlÀf: Yaşayanların arkasından gelecek olan 

nesil; halefler. 

aómaú: Anlama ve kavrama yetenekleri 

gelişmemiş; aptal. 

aómer: Kırmızı. 

aòter: Yıldız. 

Àhÿveş: Ceylan gibi dilber. 

aóvÀl: Hâller, olaylar. 

aózÀn: Hüzünler, kederler. 

aòõ-ı åÀr: Öç alma, intikam alma. 

èaúÀmet: Kısırlık; verimsizlik. 

èaúím: Kısır, verimsiz. 

aúãÀ: Nihayet, en son. 

aúsÀm: Kısımlar, yeminler. 

aúùÀr: Hudutlar, bölgeler. 

ÀlÀm: Kederler, üzüntüler. 

alàın: Şaşkın, sersem. 

èalíl: Hastalıklı; illet sahibi; illetli; sakat. 

Àlÿde: Dolu. 

èanèane: Bir toplumda atalardan kalmış 

olması dolayısıyla saygı duyularak devam 

ettirilen kültürel aktarımlar; gelenek. 

apalamak: Bacakları gere gere, ayırarak 

yürümek. 

ÀrÀm: Rahat, huzur. 

èarbede-fermÀ: Kavga eden. 

aràın: Yorgun, zayıf, bitkin. 

arıú: Zayıf, cılız, sıska. 

artàın: Fazla. 
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aãdar: Kumaş veya deriden yapılan bazı 

eşyâlarda sağlamlığı temin için kumaşın 

veya derinin iç tarafına geçirilen ince bez 

vb. şeyler. 

ÀsitÀn: Tekke, dergâh.  

Àsÿde: Huzurlu, rahat. 

ÀsumÀn: Gökyüzü, semâ. 

aşırmaú: Sıkıntılara göğüs gererek 

güçlükleri atlatmak. 

ÀşinÀ: Bildik, tanıdık. 

aşlamaú: Sebze fidesi dikmek, karıştırmak. 

èaùÀlet: Tembellik, hareketsizlik. 

Àteşgede: Ateş yanan yer, Mecûsî tapınağı. 

èÀùıl: Faydasız, işe yaramaz.  

Àtí: Gelecek. 

èavÀm: Cahil halk tabakası. 

ÀvÀre: İşsiz güçsüz dolaşan kişi, yalnız. 

èavèave: Havlama. 

ÀvÀz: Bağırma, nârâ. 

ÀyÀ: Acaba. 

èayÀn: Gözle görülür bir şekilde açık ve 

belli olan; âşikâr. 

aydaş: Zayıf, cılız. 

aèøÀ: Bir derneğe, bir komisyon veya 

daireye bağlı kimse; üye. 

èaõÀb: İnsan bedeninden veya ruhi 

sebeplerden kaynaklanan ıstırap; acı. 

 ÀzÀde: Hür, serbest. 

èazíz: Sevgi ve saygıda üstün tutulan; 

değerli. 

BÀb-ı èÁlí: Osmanlı Devleti’nin idâre 

merkezi, sadâret merkezi. 

bÀde-keş: Şarap içen. 

bÀhir: Apaçık. 

bÀlÀ: Yüksek, yüce. 

bÀm: Kubbe. 

bar: Kir, pas. 

bÀr: Yük. 

bÀrÀn: Yağmur. 

BÀùın: Allah. 

bÀzíçe: Oyun. 

be-cÀ: Yerinde. 

bedÀyiè-i ùabíèiyye: Görülmemiş doğal 

güzellikler. 

bed-bín: Her şeyi olumsuz ve kötü 

yönlerinden değerlendiren; karamsar. 

bed-mÀye: Huyu bozuk, kötü yaradılışlı. 

behÀ: Fiyat, değer. 

behredÀr: Payı olan, nasipli. 

beúÀ: Ebedî olma. 

bel: Dağ silsilesi, sıradağ. 

belÀhat: Aptallık. 

belermek: Bulaştırmak, karıştırmak. 

bend-gír: Bağ tutan. 

beñiz: Yüz rengi. 

ber-dÿş: Yersiz yurtsuz kimse. 
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bere: Dövme, vurma, düşme, çarpma gibi 

sebeplerle deride meydana gelen morluk. 

berí: Bir şeyden uzak ve sâlim bulunan 

kimse. 

beşÀret: İyi haber, müjde. 

beyÀbÀn: Çöl, kır. 

beyhÿde: Boşuna, anlamsız. 

beytü’l-aózÀn: Hz. Yâkub’un, oğlu Yûsuf’u 

kaybettikten sonra kapandığı kulübeden 

teşmil olarak yas ve mâtem evi, hüzünler 

evi anlamında kullanılan kelime grubu.  

bezemek: Süslemek, tezyin etmek. 

bezgin: Her şeyden bıkmış, usanmış. 

bí-behre: Nasipsiz, kısmetsiz. 

bídÀr: Uyanık. 

bígÀne: Yabancı, âşinâ olmayan. 

bí-òaber: Habersiz, bilgisiz. 

bí-óayÀ: Arsız, utanmaz.  

bí-hemtÀ: Eşsiz, benzersiz. 

bí-òÿş: Şaşkın, sersem, akılsız. 

bí-iştibÀh: Şüphesiz. 

bí-iõèÀn: Anlayışsız. 

bí-úarÀr: Kararsız. 

bikr: El değmemiş, dokunulmamış. 

billÿr: Duru, parlak. 

bí-mecÀl: Hâlsiz, bitkin. 

bí-muóÀbÀ: Korkusuz, pervâsız. 

bí-nevÀ: Nasipsiz, çaresiz. 

bí-pervÀ: Çekinmeksizin; sakınmadan. 

bí-sÿd: Boş, faydasız. 

bí-şübhe: Şüphesiz, kesin. 

bí-tÀb: Bitkin, yorgun. 

bozarmak: Boz renge girmek; sararmak. 

buà: Afet, felaket, hastalık.  

bun: Sıkıntı. 

bÿse: Öpücük. 

bühtÀn: Birine işlemediği suçu yükleme; 

iftira. 

bükmek: Doymak, bıkmak; usanmak. 

bünyÀd: Esas, temel. 

büryÀn olmak: Kavrulmak, yanmak. 

cÀm: Cam veya topraktan yapılmış bardak, 

içki kadehi. 

cÀn-bÀz: Canıyla oynayan, hileci. 

cÀngÀh: Can evi. 

cÀrí: Yürürlükte bulunan; hâlen geçerli 

olan. 

cavlatmak: Yolup almak, bir şeyini 

bırakmamak. 

cÀy: Yer, mevki. 

cedelgÀh: Çekişme yeri; dünya. 

cedíd: Yeni, kullanılmamış. 

cefÀ: Büyük sıkıntı, eziyet. 

celí: Açık, âşikâr. 

cerr: Medrese talebelerinin üç aylarda 

köylerde imamlık ve vâizlik yaparak bir 

yıllık geçimlerini sağlayacak para ve erzâkı 

toplama işi. 
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cesbÀn: Uygun, layık. 

cevÀhir: Değerli taşlar, mücevher. 

cevr ü cefÀ: Zulüm ve eziyet. 

cevvÀl: Hareketli, atılgan. 

cılız: Çok zayıf, kuvvetsiz. 

cilve: Bir olayın veya durumun bir kişiyi 

şaşırtan ve beklenmedik yanı. 

cilveger: Naz ve işve yapan; cilveli. 

civÀn: Genç ve yakışıklı olan. 

cÿd: Cömertlik; eli açıklık. 

cura: Küçük zurna. 

cÿş u òurÿş: Coşup taşma. 

cüdÀ: Ayrı düşmüş, uzak kalmış. 

cünbüş: Eğlence, neşe. 

cürm: Suç. 

cüz´iyyÀt: Ufak tefek önemsiz şeyler. 

çaàlaú: Şarıl şarıl akan su; çağlayan; şelale. 

çÀk: Yırtılmış yer; yırtık. 

çakır: Pürüz, sertlik. 

çal: Taşlık yer, çıplak tepe. 

çalúmak: Kalburdan geçirmek.  

çalmak: Yere vurmak, çarpmak. 

çarò-ı devvÀr: Gökyüzü. 

çeh: Kuyu. 

çelen: Evlerin duvarlarını yağıştan korumak 

için damlarda yapılan dışa doğru çıkıntı; 

saçak. 

çelmek: Yolundan çevirmek, saptırmak. 

çeñilemek: Hakaret etmek, bağırıp 

çağırmak. 

çıplatmak: Çıplak hâle getirmek, soymak. 

çiàÀn: Yoksul; fakir. 

çilegín: Sıkıntılı. 

çimenzÀr: Çimenle örtülü yer. 

çinek: Üzerine basılmış, ezilmiş. 

çirk-Àb: Pis su; çirkef. 

çizelenmek: Sıralanmak; dizilmek. 

çul: Üst giyeceği; elbise. 

dÀà: Yara, büyük üzüntü. 

daàdaàa: Gürültü patırtı, telaş, sıkıntı. 

dÀm: Tuzak. 

dÀmÀn: Güç; kuvvet. 

dÀnÀ: Bilen, bilgili. 

dÀne: Tohum, çekirdek. 

dÀr-ı uòrÀ: Ahiret yurdu. 

dasúÀl: Öğretmen. 

dellÀl: Eskiden bir duyuruyu çarşı pazar gibi 

kalabalık yerlerde bağırarak halka duyuran 

kimse. 

denÀ´et: Alçaklık; bayağılık. 

dení: Alçak, kötü; soysuz. 

deprenmek: Nüksetmek, tekrarlamak. 

derbÀn: Kapıcı; kapıya bakan. 

der-be-der: Serseri; dağınık; avare. 

derk etmek: Anlamak; kavramak; idrak 

etmek. 
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der-uhde etmek: Üzerine almak; üstlenmek; 

yüklenmek. 

dest ü pÀ: El ve ayak. 

destÿr: Bir kimseye verilen izin; ruhsat. 

deşilmek: Yarılarak içi dışına çıkarılmak. 

dídÀr: Yüz, çehre. 

didmek: Deşmek, deşelemek. 

dil-Àvíz: Gönle asılan, gönlü çeken güzel. 

dil-òırÀş: Gönlü parçalayan; üzücü. 

dil-òÿn: İçi kan ağlayan; dertli. 

dil-i zÀr: Zavallı gönül; kederli gönül. 

dil-sÿz: Yürek yakan, çok acıklı. 

dil-şÀd: Gönlü hoş; sevinçli. 

dirlik: İyi geçinme; uyuşma; geçimin 

yolunda gitmesi. 

dívÀne: Çılgın, deli, mecnun. 

dögünmek: Kaçırılan fırsatlar için duyulan 

üzüntü. 

êucret: İç sıkıntısı; yürek darlığı. 

dÿçÀr: Kötü bir duruma uğramış; 

yakalanmış; tutulmuş. 

dÿd: Duman; tütün. 

duvaú: Gelinlerin başlarını ve yüzlerini 

kapatan süslü örtü. 

dürr: İnci. 

düş etmek: Müptelâ olmak. 

ebes: Herkes tarafından hoş görülmeyen. 

ebeş: Yaşı ile uygun söz söylemeyen, 

herşeyi kendisinin bildiğini iddia eden. 

ebleh: Akılsız; budala; bön. 

ebter: Kısır; zürriyetsiz; enenmiş. 

ecdÀd: Atalar; dedeler; büyük babalar. 

ecsÀm: Cisimler. 

edíbÀn: Edepli ve zarif kimseler. 

ednÀ: En alçak; en aşağı. 

edvÀr: Devirler; zamanlar; çağlar; asırlar. 

efèÀ: Kötü yaradılışlı kimse. 

efàÀn: Acı ile bağırma; ıstırapla inleme. 

efkÀr: Fikirler; düşünceler. 

eflÀú: Felekler; gökler; semalar. 

efrÀd: Bireyler; fertler. 

efsÿs: Yazık; eyvah! 

efzÿn: Fazla; çok; aşkın. 

egirmek: Yün, pamuk gibi maddelerin 

liflerinden iğ veya kirmen yardımı ile iplik 

yapma işi. 

egişme: Eğilme. 

eglim: Meyil, eğim. 

ehvÀl: Korkular, zulümler. 

ekÀbir: Görgü, erdem ve makam 

bakımından büyük olanlar; ileri gelenler; 

daha büyükler; devlet büyükleri; bir üst 

tabaka insanları. 

ekfer: Kâfirlikle suçlamak. 

ekvÀn: Âlemler; dünyalar. 

elfÀô: Sözler; kelimeler. 

elóÀn: Nağmeler; ezgiler. 

elvÀó: Görünüşler, manzaralar. 
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em: İlaç; merhem. 

emÀn: Eminlik, korkusuzluk. 

emvÀc: Dalgalar. 

enÀniyyet: Kendini düşünme; kendini 

kayırma; bencillik. 

encÀm: İşin sonu; son; bitiş; akıbet. 

endÀm: Vücudun biçimi; boy bos. 

engín: Çukur, alçak yer. 

engÿr: Üzüm. 

engüşt: Parmak. 

enín: İnleyiş; inleme. 

ensÀb: Kökler, baba tarafından akrabalar. 

erbÀb: Sahipler; malikler. 

eróam: Çok merhametli. 

ervÀh: Ruhlar. 

erzÀú: Saklanan yiyecekler; gıda yığımı. 

esfeh: Daha rezil, daha aptal. 

eslÀf: Geçmiş kimseler; eskiler; evvelkiler. 

eåmÀr: Yemişler; meyveler. 

eånÀ: Bir işin, bir hareketin yapıldığı, bir 

olayın gerçekleştiği veya bir durumun 

sürdüğü zaman. 

esrik: Sarhoş. 

eåvÀb: Giyecek şeyler; elbise. 

eşcÀr: Ağaçlar. 

eşkÀl: Biçimler; görüntüler; şekiller. 

eşmek: Atı hızlıca sürmek, sürüp gitmek. 

eùvÀr: Tavırlar; davranışlar; hâl ve 

hareketler. 

evfer: Daha çok olan; en çok olan; pek çok 

olan. 

evhÀm: Yersiz kuşkular; vehimler; 

kuruntular; zanlar; esassız şeyler. 

eyvÀn: Köşk; kasır. 

eõÀ: Eziyet etme; zulüm ve cefa etme. 

ezgin: Üzerine basılarak ezilmiş olan, 

üzüntü ve sıkıntı içinde olan. 

eõhÀn: Düşünme, anlama, kavrama ve 

ezberleme yeteneği; zihinler. 

ezhÀr: Çiçekler. 

eõkÀr: Anmalar, yâd etmeler. Allah’ı çokça 

anma. 

fÀòir: Övünülecek; şanlı; şerefli. 

fÀrià: Rahat; sıkıntıdan uzak. 

fÀsid: Karışıklık çıkaran; arabozan. 

faãl-ı nevÀ: Türk musikisinde uşşak 

dörtlüsüne rast beşlisinin ilavesi ile 

meydana getirilmiş yedi numaralı basit 

makam. 

faãl-ı şitÀ: Kış mevsimi. 

fÀş etme: Açığa vurma. 

faùín: Zeki ve anlayışlı.  

faøılÀn: İyi ahlaklı; erdemli kimseler. 

fer: Kuvvet. 

ferÀàat: Kendi isteğiyle hakkından 

vazgeçme. 

ferdÀ: Yarın. 

fermÀn: Buyruk; emir; hüküm. 
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fesÀd: Bozukluk; bozulma. 

feãÀóat: Dilin doğru, düzgün, açık ve 

anlaşılır olarak kullanılması.  

feùÀnet: Çabuk anlama; anlayış; zihin 

açıklığı. 

fetÀret: Zayıflık, imtihan. 

fetíl: Fitil. 

fetret: İki olay arasındaki zaman parçası, 

duraksama. 

feyeøÀn: Suyun coşması, bereket, fazlalık. 

feyyÀz: Bereketli; çok verimli. 

fıúdÀn: Eksiklik, yokluk. 

fısú: Hak yoldan çıkıp her türlü günâhı 

işlemeyi huy hâline getirme, sefâhata 

dalma. 

fiàÀn: Bir acı ile bağırma; ağlama; inleme; 

sızlama; feryat. 

firÀú: Bölünmüş, ayrılmış olanlar. 

firÀr: Kaçma; kurtulma. 

firúat: Sevgiliden, dostlardan ayrılma; 

ayrılık; ayrılış. 

fiãúoã: Başkalarının duymayacağı biçimde 

kulaktan kulağa konuşma. 

fuãÿl: Mevsimler. 

fülfül: Biber. 

fülk: Gemi; kayık. 

füsÿnkÀr: (Kadın için) güzel ve çekici. 

fütÿr: Umutsuzluk, keder. 

àadr: Zalimlik, vefasızlık. 

àaflet: Dalgınlık, dikkatsizlik. 

gÀhí: Bazen; ara sıra. 

àaleyÀn: Kaynama, coşma. 

àalùÀn: Yuvarlanan. 

àam: Kaygı, üzüntü. 

àÀmgÀh: Keder yeri, üzüntü yeri. 

àamgín: Kederli. 

àam-òoºr: Gam çeken, kederlenen. 

àarÀ´ib: Akıl almayacak, tuhaf şeyler. 

àaríú: Bir duyguya kendini tamamen 

kaptırmış olan. 

àarú olmak: Boğulmak, batmak. 

àaşy: Büyük zevk alıp kendinden geçme. 

àazÀl: Ceylan. 

àaøanfer: Kuvvetli ve cesur. 

gedÀ: Dilenci, yoksul. 

gerd: Toz, toprak. 

gerdÀn: Vücudun, omuzlarla baş arasında 

kalan ön bölümü. 

geşt ü güzÀr: Gezip tozma; gezme. 

gevher: Değerli taş, inci. 

gezek: Çok gezen. 

àılmÀn: Cennette hizmet gören delikanlılar. 

àınÀ: Zenginlik. 

gird-Àb: Tehlikeli yer veya durum. 

girdÀr: İş; meşguliyet; eylem. 

giriftÀr: Tutulmuş; yakalanmış. 

giryÀn: Ağlayan. 

girye: Gözyaşı. 
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gísÿ: Omuza dökülen uzun saç. 

gocunmak: Bir şeyden alınmak; gücenmek. 

gözemek: Dikilen bitkilerin arasında kalan 

boşlukları doldurmak; tamamlamak. 

àÿl: Hortlak; hayalet. 

gÿnÀ: Tür, nevi, çeşit, tarz. 

àurÀb: Karga, kuzgun. 

gÿş: Kulak. 

gÿyÀ: Sözde, sanki. 

güdmek: Bir topluluğu veya kimseyi kendi 

düşünceleri doğrultusunda yönetmek; sevk 

ve idare etmek. 

güft ü gÿ: Dedikodu. 

güftÀr: Söz. 

güher: Mücevher. 

gülbank: Eskiden muhtelif tarîkatların 

âyinlerinde, saray, lonca, yeniçeri ocağı, 

mehter vb. yerlerdeki muayyen 

merâsimlerde belli bir tertîbe göre yüksek 

sesle okunan duâ ve ilahi dizisi. 

güleşmek: Güreşmek. 

gülfÀm: Gül renkli. 

gül-gÿn: Gül renkli. 

gülzÀr: Gül bahçesi. 

gümÀn: Zan, şüphe. 

güzÀf: Boş söz. 

óabbe: Tahıl tanesi; tohum. 

óÀdde: Ezilerek şekillendirilebilen 

mâdenlerin kütük, levha, çubuk şeklindeki 

parçalarını, aralarındaki mesâfeler gittikçe 

daralan bir dizi silindir veya makara 

arasından geçirmek sûretiyle saç, tel, ray vb. 

duruma getiren makine. 

hÀ´il: Korkunç. 

óaúír: Hor görülen; aşağılık. 

óÀlet: Durum; keyfiyet. 

òalíùa: Karışma; bir arada bulunma. 

ÒallÀú: Yaratıcı; Allah. 

óamÀúat: Anlayışsızlık; ahmaklık; bönlük; 

aptalca davranma. 

óÀmí: Birini koruyan; destek olan; 

koruyucu; himaye eden. 

óamiyyet: Bir insanın yurdunu, milletini ve 

ailesini koruma duygusu ve çabası; 

insanlık; fazilet. 

óamrÀ: Kırmızı. 

óamsín: 31 Ocak ile 21 Mart arasındaki en 

soğuk elli günlük süreyi kapsayan dönem. 

óamÿle: Taşınan veya taşınacak olan yük. 

òÀmÿş: Susan; susmuş; sessiz. 

hanay: Eski Türk evlerinde önü açık geniş 

sofa. 

òÀºnende: Gazel veya şarkı söylemeyi 

kendisine meslek edinmiş olan kişi; şarkıcı; 

ses sanatçısı. 

òÀnumÀn: Ev; bark; konut; ocak; yuva. 

òÀr: Diken. 

óara: At üretimi yapılan çiftlik. 
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òarÀbÀt: Yıkıntılar; harabeler; meyhâne. 

òarÀbzÀr: Yıkık dökük yer.  

òarídÀr: Satın alan kişi; müşteri; istekli. 

óarím: Gizli, bilinmeyen yer, bir evin 

çevresi. 

óaríã: Hırslı; açgözlü; istekli. 

óasÿd: Kıskanç; haset eden; hasetçi; 

günücü. 

hÀtifí: Gaybdan gelen. 

óavÀlí: Çevre, civar, yöre. 

óayfÀ: Yazık. 

òazÀn: Sonbahar; güz. 

hebÀ: Boşa gitme, ziyan olma. 

heder almak: Örnek almak, ibret almak. 

heder: Boşa gitme, ziyan olma. 

hem-óÀl: Durumları aynı olan. 

hemín: Her zaman bu şekilde; bu biçimde. 

hem-pÀ: Kötü işlerde birlikte hareket 

edenler; ayaktaş. 

hendeş: Akran, arkadaş, sırdaş. 

hengÀm: Zaman; vakit; mevsim. 

her-cÀ: Her yer. 

hercÀ´í: Kararsız, sevgide sebatsız. 

her-sÿ: Her taraf. 

herze: Saçma sapan söz. 

heyÀkil: Heykeller. 

heykirme: Haykırmak. 

heyÿla: Zihinde tasarlanan şey. 

hezÀr: Bülbül, bin. 

heõel: Şaka; alay; mizah. 

òıdmetkÀr: Hizmet eden kimse; erkek 

hizmetçi. 

òınçúırmak: Hıçkırmak. 

òaùar: Tehlike. 

òıyÀnet: Kutsal sayılan değerlere karşı 

kötülükte bulunma, el uzatma; hainlik. 

hicrÀn: Ayrılığın doğurduğu üzüntü. 

híçí: Yokluk, boşluk. 

òilúat: Yaratılış; fıtrat. 

óilm: Karakterdeki yumuşaklık; sakinlik; 

halim olma durumu. 

óiõÀ: Belli bir doğrultuda veya doğru bir 

çizgi üzerinde bulunma hâli. 

òoºd-kÀm: Başkasını düşünmeyen; bencil. 

òomurdanmak: Kendi kendine, öfkeyle yarı 

anlaşılır yarı anlaşılmaz biçimde 

söylenmek. 

òoplatmak: Bir şeyin veya kimsenin 

hoplamasını sağlamak; zıplatmak. 

hovarda: Sürekli sevgili değiştiren; hızlı aşk 

hayatı yaşayan; çapkın. 

hömürmek: Bir şeyi yiyip tüketmek; 

sömürmek. 

höyük: Bir yerleşim biriminin çeşitli 

sebeplerle yıkılması ve üzerine tekrar yeni 

binalar yapılması biçiminde yinelenerek 

günümüzde yayvan bir tepe hâlini almış 

tarihî kalıntı. 
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óÿbÀn: Güzeller, iyiler. 

óubb: Sevgi.  

òumÀr: İçki sonrası duyulan baş ağrısı. 

óumú: Ahmaklık, budalalık, hamâkat. 

òÿn-òÀr: Kana susamış; kan dökücü; 

gaddar; zalim. 

óÿrí: Cennet kızı. 

óuãÿl: Meydana çıkma; oluşum. 

òuşÿnet: Sertlik; kabalık; kırıcılık; katılık. 

hücrÀ: Uzak; ıssız, tenha. 

hümÀ: Güvercin büyüklüğünde ve zümrüt 

yeşili kanatlı, üzerinden geçtiği kimselere 

mutluluk ve zenginlik getireceğine inanılan 

mitolojik bir kuş; devlet kuşu. 

hüner-mend: Hünerli; becerikli. 

hüveydÀ: Açıkça belli olan; apaçık; 

besbelli. 

óüzme: Işın demeti. 

hüzzÀm: Klasik Türk müziğinde segâh 

perdesinde birleşik bir makam. 

ıàranmak: Sallanmak, sarsılmak. 

ılàar: Akın. 

ınışmak: Birlikte inmek. 

ıraú: Uzak. 

ıràın: Rahatsız, hasta. 

ıãùılÀó: Bir bilim ve sanat dalına özgü 

kelime; terim. 

ıùùırÀdsız: Düzensiz.  

ıømÀr: Bir şeyi içte saklama; gizleme. 

ıørÀr: Zarar verme; zarar vermesine yol 

açma. 

ièÀşe: Yedirip içirme, yiyip içmesini 

sağlayıp geçindirme. 

ibèÀd: Uzaklaştırılma; kovulma. 

ibtilÀ: Bir şeye karşı aşırı düşkün olma; 

tutkunluk. 

ibtiõÀl: Bol bulunuş yüzünden değeri 

düşme; ucuzlama. 

icbÀr: Birini, özgür isteği dışında, baskı 

yapanın kendi arzusu doğrultusunda hareket 

etmeye zorlama. 

ictisÀr: Cüret etme, cesaretlenme. 

idbÀr: İşlerin ters gitmesi; baht ve talihin 

kötüye gitmesi; bahtsızlık; talihsizlik. 

iflÀó: Bir tehlikeden, güç bir durumdan 

veya hastalıktan kurtulma, iyileşme. 

èifrit: Masal ve efsanelerde geçen korkunç 

ve kötü bir cin. Kur’an’a göre en güçlü 

cinlerden birinin veya en güçlü cinin adı. 

iftióÀr: Kıvanç duyma; öğünme; göğsü 

kabarma. 

iftirÀú: Bir yerden veya birinden ayrılma. 

iàfÀl: Birini kandırarak sonradan pişmanlık 

duyacağı bir işi yaptırma. 

iàrÀ: Birini başkası aleyhine kışkırtma. 

iàvÀlamak: Baştan çıkarılma, şeytanın veya 

bedenî isteklerin insanı kışkırtması. 

iódÀå: Ortaya çıkarma; meydana getirme. 
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ióúÀú: Hakkı yerine getirme; hakkını 

verme. 

iótifÀl: Kalabalık hâlinde yapılan anma 

töreni; tören. 

iòtilÀù: Karışıp kaynaşma; katışma. 

iótirÀã: Aşırı istek; güçlü arzu. 

iòtişÀm: Gösterişlilik; göz alıcılık; görkem. 

ihtizÀz: Titreme, titreşim. 

iúbÀl: Yüksek bir mevkiye veya duruma 

erişmiş olma; baht açıklığı; şanslı olma. 

ikrÀh: Tiksinme; iğrenme. 

iúrÀr: İnkâr etmeyerek açık olarak söyleme; 

saklamadan söyleme; itiraf etme. 

ièlÀm: Bildirme; anlatma; ilan etme. 

èilm-i cifir: Başlangıcının Hz. Ali’ye 

dayandığı rivâyet edilen, harf, rakam ve 

semboller yoluyla gelecekte olacak şeyleri 

haber verdiğine inanılan ilim. 

imrÀr: Geçme, belirli bir süreyi doldurma. 

imùÀr: Yağdırma. 

imtiåÀl: Bir örneğe göre hareket etme; bir 

örneğe uyma; benzemeye çalışma; ayak 

uydurma. 

imtizÀç: Uyum sağlama, anlaşma. 

èinÀn: Yönetme; idare etme. 

infièÀl: Bir kimseye kırıcı bir söz veya 

davranışından dolayı kızgınlık duyma; 

kırılma; gücenme. 

inóiãÀr: Tek başına sahip olma; tekel. 

inúılÀb: Kısa sürede meydana gelen ânî 

değişiklik. 

inãÀf: Merhamet, vicdan ve mantığa 

dayanan adalet. 

intibÀh: Gerçeği anlama; göz açıklığı; 

teyakkuz. 

inzivÀ: Dünya işlerinden elini eteğini 

çekerek bir köşede yaşama. 

írÀd: Bir malın getirmiş olduğu kazanç; 

gelir; kâr. 

èirfÀn: Bilme; anlama; anlayış; sezme; 

kavrayış. 

irticÀlen: Hazırlıksız olarak; doğaçlama 

olarak. 

íãÀl: Bir şeyi bir yere götürme; ulaştırma; 

eriştirme. 

èiãmet: Ahlakça temiz ve namuslu olma; 

ahlak kurallarına bağlı kalma. 

isrÀ: Yürütme, gönderme. 

isticvÀb: Sorguya çekme, sorgu. 

istiànÀ: Elde olana kanâat edip başka bir 

şeye ihtiyaç duymama, tok gözlülük, gönül 

tokluğu. 

istimlÀk: Bir yeri satın alma; mülk edinme. 

istirdÀd: Önceden verilmiş bir şeyi geri 

isteme; geri alma. 

istirúÀb: Rekabette bulunma; çekememe. 

èíş u ùarab: Çalgı ile yiyip içme; eğlence. 

èíş ü èişret: Yiyip içip eğlenme. 
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işrÀú: Işıklandırma; aydınlatma. 

èişret: İçkili eğlence. 

iştihÀr: Geri bırakma; geciktirme. 

iştikÀ: Yakınma; sızlanma; şikâyet etme. 

iştirÀk: Ortak olma; ortaklaşma; birlik. 

iştiyÀú: Göreceği gelme; özleme; özlem; 

hasret. 

èitÀb: Azarlama, paylama. 

iètirÀf: Başkaları tarafından bilinmesi 

istenmeyen bir suçu işlediğini açıkça 

söyleme; suç işlediğini kabul etme. 

iètiãÀm: Bir şeye sıkı sıkı sarılmak. 

iètiyÀd: Tekrarlama ve sürekli uygulama 

sonucunda fazla dikkat harcamadan kolayca 

yapabilir olma; âdet edinme. 

itmÀm: Tamamlama; bitirme. 

iõèÀn: Anlama yeteneği; anlayış. 

iôhÀr: Açığa vurma, meydana çıkarma. 

úÀbil: Kabul eden; kabul edici. 

úadíd: Bir deri bir kemik kalmış, çok zayıf 

kimse. 

úadím: Başlangıcı bilinmeyecek kadar çok 

geçmişte kalan; çok eski; ezelî. 

kÀfí: İhtiyaca yetecek miktarda olan; 

yeterli; yeten. 

kÀhil: Ağır hareket eden; tembel; uyuşuk. 

kÀhin: Doğaüstü güç ve yollardan geleceği 

bilme, gizli ve kayıp şeyleri bulma 

iddiasında bulunan kişi. 

úaúmak: Vurmak. 

úÀlÀ: Sermaye. 

úalafat: Gösteriş, büyüklük. 

úalbur: Tahıl ve ona benzer taneli şeylerin 

küçüklerini ve içindeki yabancı maddeleri 

ayıklamak için kullanılan seyrek telli, geniş 

delikli elek. 

úalàın: Evde kalmış, evlenmemiş. 

kÀm: Dilek, istek, arzu. 

úanıú: Kandırılmış; aldatılmış. 

úÀniè: Bir şeyi yeterli bulan; azı ile yetinen. 

úaràı: Kamış. 

úarımak: Yaşlanmak, kocamak. 

úartalmak: Yaşlanmak, kart duruma 

gelmek. 

úaãr: Köşk; saray. 

úasvet: İç sıkıntısı; sıkıntı; kaygı; tasa. 

kÀşÀne: Büyük, görkemli ve çok sayıda cam 

kullanılarak yapılmış köşk; saray. 

úaùar: Bir arada göç eden hayvan dizisi. 

Úatmerlenmek: Bir şeyi kat kat etmek; 

katmer gibi yerleştirmek. 

úaví: Güçlü, kuvvetli. 

kayar: Binek hayvanlarının ayaklarına 

çakılan, kaymayı önleyici tırnakları veya iri 

çıkıntıları bulunan çivili nal. 

úayàın: Elden akıp giden. 

kefÀret: Bir hatânın, bir kabahatin affı için 

ödenen karşılık. 



 

343 

kihÀlet: Göz hekimliği, göz hastalıkları 

bilimi. 

kelb: Köpek. 

kelísÀ: Kilise kelimesinin eski metinlerde 

ve sözlüklerde geçen şekli. 

kem: Eksik; az; noksan. 

kemhÀ: Üzeri hafifçe tüylü bir ipek kumaş 

türü. 

kerím: Kerem sahibi; cömert; eli açık. 

keåÀfet: Yoğunluk, bulanıklık. 

kesmik: İri saman, dövülmüş ot. 

keåret: Çok olma hâli; çokluk; bolluk. 

keşik: Sıra, nöbet. 

keşíş: Hristiyanlıkta, manastırlarda dışarıya 

kapalı münzevî bir hayat yaşayan, hiç 

evlenmemiş, belirli kurallara uymak 

zorunda kalan din adamı. 

keşkül: Gezgin dervişlerin ve dilencilerin 

iki noktasından zincir geçirilmiş, Hindistan 

cevizi veya abanoz ağacından yapılma 

çanakları; dilenci çanağı. 

Keş-me-keş: Karışık olma durumu, 

karışıklık, kargaşa. 

kevn: Dünya. 

úıllet: Kıtlık; yokluk. 

úıpranmak: Yavaşça kımıldamak. 

úıtÀl: Savaş; cenk. 

úıyaú: Benzerlerinden üstün; mükemmel; 

eşsiz. 

úíl ü úÀl: Dedikodu, boş söz. 

kinÀyÀt: Kinayeler. 

kindÀr: Öç alma duygusu içinde bulunan; 

kin tutan. 

KirdigÀr: Mutlak yaratıcı, Allah. 

kiõb: Yalan. 

úubuú ãubuú: Kıymetsiz, değersiz. 

úof: Bilgi ve görgüden yoksun; değersiz; 

boş. 

úoàurmak: Nara atmak, bağırmak, ötmek. 

úoyak: Akarsular tarafından açılmış bir 

yana doğru eğimli uzunlamasına çukur. 

úoyàun: Etkili, dokunaklı. 

köhne: Bakımsız kalmış, eskiyip yıpranmış. 

körpe: Küçük, çok genç. 

körükçü: Bir kavgayı kızıştıran kişi; 

kışkırtıcı. 

köstek: Hayvanın kaçmasını önlemek için 

iki ayağını uzun adım atamayacak biçimde 

bağlayan ip, engel (mecaz). 

kösülmek: Yatışmak, gücünü kaybetmek. 

úubÿr: Kabirler, mezarlar. 

kÿh: Dağ. 

kurenÀ: Yakın olan kimseler; yakınlar. 

úuãvÀ: Ulaşılacak en son nokta; sınır; son. 

úuz: Bir dağın kuzey yamaçları. 

küberÀ: Büyükler; ulular. 

külfet: Sıkıntı; zahmet; meşakkat. 
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külòÀn: Hamamların altına yerleştirilen 

büyük ocak; cehennemlik. 

küll: Bir şeyin tamamı; bütünü; tüm. 

külünk: Taş, kaya parçalamakta kullanılan 

sivri uçlu taşçı kazması. 

kümbet: (Türbelerin üzerinin genellikle 

kubbeli olmasından teşmil yoluyla) Mezar. 

kürbet: Üzüntü; kaygı; tasa. 

kürdükmek: Kızana gelmek, çiftleşmek 

istemek. 

küsülmek: Darılmak, küsmek.  

lÀ-büd: Elbette, mutlaka. 

laód: Çukur, mezar. 

lÀhÿtí: İlahî âlemle ilgili olan; İlahî. 

laóôa: Göz açıp kapayana kadar geçen, çok 

kısa zaman. 

lÀne: Kuş yuvası, ev. 

lÀşe: Leş. 

le´ím: Alçak; bayağı. 

lemeèÀn: Parlama; parıldama. 

lem-yezel: Yok olmaz, zeval bulmaz, Allah. 

lerzÀn: Titreyen, titrek. 

leşker: Asker. 

leyl ü nehÀr: Gece ve gündüz. 

libÀs: Elbise; giyecek; giysi. 

löpcü: Hazır yiyici; beleşçi. 

lücce: Engin deniz, dalga. 

maèÀbid: Mâbetler, ibâdet edilecek yerler. 

maèÀãí: Günahlar. 

maèdÿm: Yok olan; bulunmayan. 

mÀ-fÀt: Kaybolan, elden çıkan şey. 

mÀ-fevú: Mevki, rütbe, seviye, servet vb. 

bakımından yüksek durumda olan kimse. 

maàbÿn: Aldanmış, şaşırmış. 

maàfÿr: Allah’ın bağışına kavuşan, 

bağışlanmış. 

maàmÿm: (Hava için) sıkıcı; sıkıntılı. (Kişi 

için) gamlı; kederli. 

maàrÿr: Gururlu; kibirli. 

maàşÿş: Saf olmayan; karışık; hileli.  

mahÀret: Beceriklilik; hüner sahipliği. 

mahÀret: Bir işteki ustalık, beceriklilik, 

mârifet. 

maóbÿs: Bir yere kapatılmış olan; 

hapsedilmiş olan. 

maódÿd: Sayısı belli, sınırlanmış. 

mÀhir: Usta; kabiliyetli. 

maómÿr: Sarhoşluk dolayısıyla sersem 

olan. 

maóãÿr: Kuşatılmış; çevrilmiş. 

maòÿf: Korkunç. 

maóviyyet:  Alçak gönüllü olma durumu, 

alçak gönüllülük, tevâzu. 

maózÿn: Üzüntülü, gamlı, kederli. 

maèíşet: Yaşamak için gereken şey. 

maúber: Mezar, kabir. 

maèkes: Bir şeyin yansıdığı yer; yankı yeri. 

maúhÿr: Mahvolmuş, çok üzülmüş. 
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mÀlik: Sahip. 

maèmÿr: Bayındır. 

mÀr: Yılan. 

maral: Güzel, ceylan. 

maãÿn: Korunan; korunmuş. 

maèşÿú: (Erkek için) kendisine âşık 

olunmuş; sevilen; sevilmiş. 

mÀtem: Mağlûbiyet, ayrılık, istîlâ gibi 

büyük dert ve felâketlerin sebep olduğu 

derin üzüntü, keder. 

maùlab: Talep olunan şey; istek. 

maùra-bÀz: Malını yüksek fiyatla satmak 

için saklayan kimse; karaborsacı. 

mÀye: Maya, öz, asıl, cevher, yaratılış. 

maôhar: İyi bir duruma veya iyi bir şeye 

ulaşmış olan; nail olmuş. 

mÀøí: İçinde bulunulan zamandan önceki 

zaman dilimi; geçmiş zaman; geçmiş. 

meèÀlí: Yücelikler, şerefler. 

mebnÀ: Bir şeyin üzerine binâ edildiği şey 

veya yer, temel. 

meclÿb: Bir yerden getirilmiş olan; 

celbolunmuş olan. 

mecrÀ: Akış yolu, akış yönü. 

mecrÿó: Yaralanmış, yaralı. 

mecõÿb: Birine veya bir şeye doğru 

çekilmiş, cezb ve celbolunmuş, Allah 

aşkıyla aklı başından gitmiş. 

medÀr: Neden, dayanak. 

meder: Güç, takat. 

medhÿş: Ürkmüş, şaşkınlık ve korku içinde 

kalmış. 

medyÿn: Borçlu. 

meftÿn: Çok beğendiği bir şey önünde 

şaşırıp kalan, şaşkına dönen kimse. 

mehcÿr: Uzaklaşmış, uzakta kalmış, ayrı 

düşmüş. 

meh-liúÀ: Yüzü ay gibi olan, ay yüzlü güzel 

kadın. 

mehzÿl: Zayıf; cılız; arık. 

meksÿr: Kırılmış. 

mekşÿf: Açık; belli. 

mektÿm: Gizlenmiş; saklı tutulmuş; 

saklanmış. 

melÀóat: Güzellik, şirinlik. 

melÀl: Büyük üzüntü; hüzün. 

melÀmet: Giyim kuşam, zikir, âyin gibi 

yerleşmiş âdet ve törenlere önem vermeyip 

nefsi devamlı yermeyi, kınamayı, böylece 

halkın iltifâtından uzaklaşarak Hakk’a 

yaklaşmayı esas alan anlayış. 

melèanet: Lânete sebep olacak, lâneti 

gerektirecek kadar kötü iş ve davranış. 

melekÿt: Melekler âlemi, zaman ve 

mekânla sınırlı olmayan, beş duyu ile idrak 

edilemeyen ruhlar, ilahi kuvvetler ve 

mücerret varlıklar âlemi. 

melel: Büyük üzüntü, can sıkıntısı. 
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melez: Karışık, katışık. 

melíó: Güzel, şirin, sevimli. 

melÿl: Boynu bükük, üzgün, mahzun. 

melèÿn: Allah’ın lânetine uğramış, 

rahmetinden mahrum kalmış, lânetlenmiş. 

memlÿ: Dolmuş, dolu. 

menbaè: Herhangi bir şeyin ortaya çıktığı, 

meydana geldiği, zuhur ettiği yer, kaynak. 

menfeõ: İçinden geçilecek yer, delik, yarık. 

menfÿr: Nefret edilen, nefret uyandıran. 

mensí: Unutulmuş, hatırdan çıkmış. 

menşÿr: Ayılmış, dağıtılmış. 

menÿù: Olması başka bir şeyin varlığına 

bağlı olan, bağlı. 

meróale: Değeri ve önemi bakımından 

kademe kademe yükselen mevki ve 

derecelerden her biri, aşama. 

merkÿz: Bir yere veya bir şey üzerine 

dikilmiş, saplanmış, rekzedilmiş. 

mesdÿd: Önüne çekilen bir setle kapanmış, 

kapalı. 

meserret: Sevinç. 

mesóÿr: Büyülenmiş kimse veya 

büyülenmişçesine gönül vermiş, bağlanmış. 

mesken: Oturulan, ikāmet edilen yer, ev. 

meskenet: Miskin olma durumu, tembellik, 

uyuşukluk. 

mesrÿr: Sevinçli, mutlu. 

mest: İçki vb. sarhoşluk veren bir şeyin 

etkisiyle şuûru zayıflamış, kendinden 

geçmiş kimse, sarhoş. 

mestÀne: Sarhoş olan bir kimseye yakışır 

tarzda, mest olup kendinden geçmişçesine. 

mestÿr: Örtülü, kapalı, gizli, saklı. 

meşher: Sergi, teşhir yeri. 

meşóÿn: Dolu, dopdolu. 

meş´ÿm: Uğursuz, meymenetsiz. 

metÀnet: Dayanma, sağlam, güçlü ve metin 

olma. 

metín: Sağlam, dayanıklı, kuvvetli. 

me´vÀ: Sığınacak yer, makam. 

mevhÿm: Gerçekte olmadığı hâlde var gibi 

düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmedilen 

şey. 

mevåÿú: Belgeye dayanan, güvenilir, 

sağlam. 

mevtÀ: Ölmüş kimse, ölü. 

me´yÿs: Ümîdi kalmamış, ümitsizliğe 

düşmüş, karamsar. 

meôÀhir: Ortaya çıkmış, zuhur etmiş şeyler, 

varlıklar. 

meõbaóa: Et kesilip satılan yer, kasaphâne. 

mezbele: Çöplük. 

meõellet: Alçalma, bayağılaşma. 

mızılamaú: Ağlamaya başlamak. 
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mıørÀb: Fildişi, bağa, boynuz, kiraz ağacı 

gibi sert şeylerden yapılan ve telli sazları 

çalmakta kullanılan küçük alet, tezene. 

mióen: Mihnetler, eziyetler. 

miheng: Bir kimse veya nesnenin değerini 

ölçmeye, anlamaya yarayan şey, ölçü. 

mihmÀn: Misâfir, konuk. 

miónet: Bela, gam, keder. 

mihr: Güneş, sevgi, dostluk. 

miórÀb: Câmi, mescit gibi ibâdet yerlerinde 

kıble duvarında bulunan, cemâatle namaz 

kılınırken imamın önünde durduğu, 

zeminden biraz yüksek girintili yer. 

mióver: Bir konuda çevresinde dönülüp 

dolaşılan en önemli nokta, öz, esas. 

miúyÀs: Bir şeyi ölçmeye yarayan alet. 

mínÀ: Şişe, cam, sırça ve özellikle şarap 

şişesi. 

mirÀr: Kereler, defalar, merrat. 

misk ü èanber: Çok güzel koku. 

mişvÀr: Tavır; tarz; biçim; gidiş yolu. 

mízÀn: Ölçü; ölçüt. 

muèallÀ: Yüksek; yüce. 

muèaôôam: Ulu; muhteşem; yüce. 

mufaããal: Ayrıntılara girilerek geniş 

biçimde anlatılan, ayrıntılı. 

muò: Töz; cevher; madde. 

muóÀbÀ: Korku, çekinme. 

muóÀcir: Yerleşmek amacıyla başka bir 

ülkeye giden kimse; göçmen. 

muóÀl: Olması, gerçekleşmesi mümkün 

olmayan; olanaksız; boş; saçma; 

olmayacak. 

muòammer:Ekşiyip kabarmış; mayalanmış, 

yoğrulmuş. 

muóarref: Asıl niteliği değiştirilmiş olan; 

tahrif edilmiş olan; bizzat silinmiş ve yerine 

başka şey yazılmış olan. 

muóiú: Haklı; doğru. 

muókem: Açık seçik belli olan, sağlam. 

muòtelif: Birbirinden farklı özellikler 

taşıyan; değişik; çeşitli. 

muóteriã: Aşırı istekli; tutkulu; çok hırslı; 

ateşli. 

muèíndÀr: Yardım eden, yardımda bulunan. 

muúaddem: Zaman bakımından önce gelen; 

önceki. 

muúayyed: Bir koşul veya kayıt ile bağlı 

olan. 

mukteøÀ: Bir şeyin gereği olan, gereken, 

lâzım gelen şey, gerek. 

mundÀr: Kirli; pis; iğrenç. 

mÿnis: Sevimli ve cana yakın; uysal. 

mÿrÀsÀ: Karınca gibi. 

muãallÀ: Cenaze namazı kılınırken üzerine 

cenazenin konulduğu, yerden bir metre 

kadar yükseklikteki yer. 
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muãavver: Zihinde düşünülüp tasarlanmış 

olan. 

musùantiú: Eskiden kendisi yargıç olmadığı 

hâlde bugünkü sorgu hâkiminin görevini 

yapan kimselere verilen ad; ilk 

soruşturmayı yapan kişi. 

muşta: Kılıç, bıçak, hançer gibi aletlerin 

kısa sapı; kabza. 

muùÀbıú: Birbirine uymuş bulunan; 

aralarında anlaşmazlık olmayan. 

muètedil: Orta hâlde, orta kararda olan, 

îtidalli. 

muètekif: Câmi, tekke vb. bir yere 

kapanarak ibâdetle vakit geçiren, îtikâfa 

çekilen kimse. 

muùíè: İtaat eden; boyun eğen; itaatli. 

muùrib: Şarkı söyleyen; şarkıcı. 

muvÀfıú: Yerinde olan; uygun olan; 

münasip olan. 

muvaúúat: Belirli bir zaman süren; sürekli 

olmayan; geçici. 

muzaòrafÀt: Çerçöp, pislik. 

mübÀhÀt: Övünme; kendini övme. 

mübhem: Ne olduğu kesin olarak 

anlaşılamayan; belirsiz; açık olmayan. 

mübrem: Son derece gerekli olan; 

vazgeçilmez. 

mübtelÀ: Çoğunlukla kötü ve zararlı şeylere 

düşkün olan; kötü alışkanlıkları olan; 

düşkün; meraklı. 

mübteõel: Bol bulunduğu için değeri 

düşmüş olan; bayağı; ucuz; değersiz. 

mücellÀ: Parlamış; cilalanmış; parlak; cilalı. 

mücrim: Suç işlemiş olan, suçlu. 

müdaòòir: Gerektiğinde kullanmak üzere 

toplayıp biriktiren; toplayan. 

müdÀm: Devam eden; devamlı; sürekli. 

mü´eååir: Tesir eden, tesirli, etkili. 

müfekkerÀt: Düşünceler. 

müfreze: Başka birliklere bağlı kalmadan 

çeşitli askerî görevlerin yerine getirilmesi 

için, geçici olarak görevlendirilmiş küçük 

gruplara verilen ad. 

müfriù: Bir şeyi normal sayılan sınırların 

üstüne vardıran. 

müfsid: Bozan; kötüleştiren; fenalaştıran. 

müfteòir: Bir şeyi kendisi için övünç bilerek 

onunla sevinen; övünen; iftihar eden. 

mühlet: Bir işin yapılması veya 

tamamlanması için verilen, tanınan sınırlı 

zaman; süre. 

mühlik: Yok eden; öldürücü; tehlikeli; 

helak eden. 

mülevveå: Düzensiz; karmakarışık; pis; 

kirli. 
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mümÀşÀt: Birinin fikrine yalandan katılmış 

gibi görünme. 

mümeyyiz: İyiyi kötüden, doğruyu 

yanlıştan ayırabilen. 

mümkinÀt: Mümkün olan, olabilir veya 

kabul edilebilir şeyler. 

münbit: Bol ürün veren, verimli, bereketli. 

müncer: Sona eren; son bulan; sonuçlanan. 

mürÀèÀt: Bağlılık; uyma; riayet etme. 

mürÿr: Geçip gitme; sona erme; bitme. 

müsÀvÀt: Aynı durum ve derecede olma; 

denklik. 

müsÀví: Eşit; denk. 

müåbet: İspat edilmiş; sağlam kanıtlara 

dayandırılmış olan. 

müstaàní: Nazlı davranan; nazlanan. 

müsteèÀr: Geçici olarak gerçeğinin yerine 

konulan, gelip geçici. 

müste´cir: Kira ile tutan; kiracı; kiralayan. 

müstenid: Bir şeye dayanan; yaslanan; 

istinat eden. 

müsteríó: Bütün kaygı ve tasalarından 

kurtulup gönlü huzura kavuşan; rahatlayan; 

gönlü huzur bulan. 

müsteşriú: Doğu bilimci; şarkiyatçı. 

müstevlí: Etkisi altına alan; basan. 

müşeyyed: Sağlam, dirençli. 

müştÀú: Şiddetle arzu eden, özleyen. 

müte´eåirÀne: Üzüntülü bir hâlde. 

müteòÀlif: Birbirine aykırı olan; birbirine 

uymayan. 

müvÀlat: Dostça davranış; dostluk. 

müõekkere: Bir iş hakkında ilgili kişiye 

veya üst makāma yazılan yazı, tezkire. 

nÀ-çiz: Değersiz; önemsiz. 

nÀ-dÀn: Bilgisiz; cahil. 

nÀ-óÀú: Haksız. 

nÀ-hemvÀr: Uygunsuz; uygun olmayan. 

naóíf: Zayıf; cılız; çelimsiz. 

nÀóiye: Yönetim bakımından köy ile ilçe 

arası yönetim birimi; bucak. 

naòs: Uğursuz sayılan şey. 

nÀ´ib: Bir kimsenin yerine bakan kimse; 

vekil. 

nÀ´il: Erişmiş; ele geçirmiş; elde etmiş; 

başarmış. 

nÀ-kÀm: Amacına ulaşamamış; isteğini elde 

edememiş. 

nÀúıã: Eksik; tam olmayan; bitmemiş; 

noksan. 

nÀúıãa: Eksiklik; kusur; noksanlık. 

nÀúıø: Bozan; bozucu. 

naúmet: Öç almak amacıyla eziyet etme. 

nÀlÀn: İnleyen; inleyici. 

nÀmdÀd: Şöhret veren. 

nÀmdÀr: Ünlü; namlı; tanınmış. 

nÀ-merd: Mert olmayan; korkak; alçak; 

erdemsiz. 
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nÀn: Ekmek. 

naère: Haykırma, bağırma. 

narín: İnce yapılı; zayıf; nazik. 

nÀ-sezÀ: Yakışık almaz; yakışmaz. 

naôargÀh: Bakılan yer; bakılacak yer; 

bakacak. 

nÀôır: Yüzü ve cephesi bir tarafa dönük 

olan; bakan. 

nebÀt: Bitki. 

nebíz: Hurma, arpa ve üzümden yapılan bir 

tür içki; hurma, arpa ve kuru üzüm şırası. 

nedÀmet: Yaptığı bir işin kötü sonuç 

verdiğini görüp pişmanlık duyma; son 

pişmanlık. 

nefír: Boynuzdan yapılma bir tür boru. 

nemÀ: Çoğalma; fazlalaşma; artma. 

nemne şekil: Ne biçim. 

nerím: Yiğit; pehlivan. 

nesím: Yumuşak esen rüzgâr; esinti. 

neş´edÀr: Neşeli, keyifli. 

neşíde: Şiir; manzume. 

neşter: Cerrahide dokuları kesmekte 

kullanılan, sivri uçlu, keskin küçük bıçak. 

nevè: Cins; tür. 

nevÀ: Ses; ahenk; nağme. 

nevÀl: Talih; kader; kısmet. 

nevbet: Nöbet. 

nezÀhet: Ahlak temizliği, temizlik. 

nezd: Yan; kat; huzur. 

nezíh: Temiz; saf; lekesiz; masum. 

nifÀú: Anlaşmazlık; geçimsizlik; ara 

açıklığı; uyuşmazlık; bölünme. 

nigÀr: Resim gibi; çok güzel sevgili. 

nigeh: Bakış; bakma. 

nigerÀn: Bakan; bakıcı. 

nihÀn: Saklanmış; gizli. 

niúÀb: Yüz örtüsü; peçe. 

niãÀb: Hisse, pay. 

nüfÿõ: Bir kimse, topluluk vb.’nin söz 

geçirme ve otorite kurma gücü; etki gücü; 

söz geçirme gücü. 

otaà: Büyük çadır. 

ögünmek: Sevinmek. 

ölgün: Güçsüz, bitkin. 

örü: Otlak, çayır.  

pÀlÀ: Uç kısmı kabzasına doğru daralan, 

kısa ve eğri ağızlı kılıç. 

pÀlÿze: Süzülmüş; durulmuş; arı duruma 

gelmiş olan. 

pÀrelenmek: Yırtılarak, kırılarak veya 

kesilerek parça parça edilmek; 

parçalanmak. 

penÀh: Sığınılacak yer. 

perestkÀr: Değer veren, önem veren. 

perí-peyker: Güzel yüzlü. 

pes-pÀye: Aşağılık, bayağı, âdî. 

peş-keş çekmek: Başkasına ait bir malı 

birine vermek. 
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peydÀ: Açıkta; belli olan. 

peygÿle-nişín: Dünya ile ilgisini kesen; 

köşeye çekilen. 

peymÀn: Yemin; ant. 

peymÀne: Büyük içki kadehi. 

pey-rev: Birinin arkasından giden. 

peyveste: Kavuşmuş; erişmiş; ulaşmış. 

pír-i muàan: Âşıklara yol gösteren kimse; 

mürşit. Divan şiirinde, meyhaneci için 

kullanılır. 

píşdÀr: Öncü; önde giden kimse; kılavuz. 

pot úırmak: İstemeden karşısındakini 

kıracak veya incitecek davranışta 

bulunmak, söz sözlemek. 

pÿşíde: Örtünmüş; örtülü. 

pÿyÀn: Koşan; koşarcasına yürüyen; hızlı 

yürüyen. 

pür-òÿn: Kan içinde; kanlı; kan dolu. 

raòşÀn: Parıltılı; parlak. 

rÀm: Kendini başkalarının buyruğuna teslim 

eden; boyun eğen; itaat eden. 

raènÀ: Çok güzel; hoş; latif. 

rÀst: Doğruluk; dürüstlük. 

ravøa: Bol ağaçlı ve çiçekli bahçe. 

rÀyióa: Güzel ve hoşa giden koku. 

rÀz: Sır; gizli tutulan şey. 

rebÀb: Gövdesi Hindistan cevizinden 

yapılma, uzun saplı telli çalgı. 

recÀ: Ümit, emel, umma. 

reftÀr: Gidiş; yürüyüş. 

reãÀnet: Dayanıklı olma; metanet; 

sağlamlık. 

revÀ: Uygun; layık; yakışır. 

revÀn: Giden; yürüyen. 

revíş: Gidiş, yürüyüş, üslûp, tarz. 

rezÀlet: Toplum tarafından hoş 

karşılanmayan, ahlaka aykırı, utanç verici 

davranış, olay veya durum; kepazelik.  

RezzÀú: Mahlûkâtına maddî ve mânevî her 

türlü rızkı bol bol ihsan eden” anlamında 

Esmâ-i Hüsnâ’dandır. 

ricèat: Geriye dönme; gelinen yoldan geriye 

kaçma; çekilme; kaçma. 

rifèat: Büyüklük; yücelik; yükseklik. 

rindÀne: Gönül adamına yakışır biçimde; 

rintçesine. 

riyÀó: Hafif esen meltemler, rüzgârlar. 

riyÀkÀr: Davranışları düşüncelerine 

uymayan; ikiyüzlü; mürai. 

riyÀset: Başkanlık. 

rízÀn: Akan; dökülen; saçılan. 

ruhbÀn: Bir mezhep, ülke veya yöreye ait 

kilise adamları ve rahiplerin tümü; rahipler 

sınıfı; rahipler. 

rÿó-ı aúdes: Mukaddes ruh. 

ruòsÀr: Yanak, yüz. 

rücóÀn: Üstün olma, üstünlük. 
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rüsvÀ: Ayıplanacak durumda bulunan; rezil; 

maskara. 

ãabÀ: Gün doğmadan önce, doğu tarafından 

esen hafif ve serin rüzgâr. 

ãabi: Ergenlik çağına ulaşmamış erkek 

çocuk. 

saèd: Uğur getiren; uğurlu sayılan. 

ãaded: Niyet, kasıt. 

ãafaóÀt: Safhalar, aşamalar. 

ãÀfiyet: Saflık, temizlik. 

safsaùa: Boş ve asılsız söz. 

ãaàmak: Aşağı doğru süzülerek inmek 

saàrı: Leğen kemiğinin son ve alt kısmı. 

saòíf: Akıl, idrak, fikir, inanç vb. yönünden 

zayıf, yetersiz. 

sÀ´ir: Başka, diğer. 

sÀúí: İçki meclislerinde kadeh sunan; içki 

dağıtan. 

saúím: Bozuk; eksik; yanlış; hatalı. 

sÀkit: Ses çıkarmayan, konuşmayan, susan. 

ãalÀbet: Sağlamlık, dayanıklılık. 

ãalta: Genellikle denizcilerin giydikleri, 

yakasız, kollu, cepken biçiminde bir tür kısa 

ceket. 

sÀmÀn: Kudret, zenginlik. 

samÿr: Sansargillerden, Kuzey Avrupa’da 

yaygın olarak yaşayan, yumuşak kürkü için 

avlanan üç türü bulunan hayvanın ortak adı. 

Samur kürkünden yapılmış olan. 

sÀmyeli: Çölden esen çok etkili sıcak ve 

kuru rüzgâr. 

ãarÀóat: Açıklık, anlaşılırlık. 

saùvet: Şiddet ve kuvvetle birinin üstüne 

atılma. 

ãavaú: Aptal, beceriksiz. 

ãavmak: Bertaraf etmek, geçiştirmek. 

saèy: Çalışma; çabalama; emek verme. 

sÀye: Gölge, sahip çıkma; koruma. 

åebÀt: Sözünde durma. 

sefÀhet: Aşırı derecede zevk ve eğlenceye 

düşkün olma. 

sefíh: Sefahate düşkün; malını mülkünü 

zevk ve eğlence yolunda harcayan. 

sehí: Doğru, düzgün, fidan gibi. 

sell-i seyf etmek: Kılıç çekmek. 

sem: Zehir, ağu. 

semÀóat: Cömertlik, eli açık olma. 

semen: Yâsemin. 

ser-À-pÀ: Baştan ayağa; bütünüyle; 

tamamıyla. 

ser-bÀz: Korkusuz; cesur. 

serd eylemek:  Söylemek, demek. 

serdÀr: Kumandan, başkumandan 

ser-gerdÀn: Başı dönen; ne yapacağını 

bilemeyen; sersem; şaşkın. 

ser-keş: Dik kafalı; itaatsiz; baş kaldıran; 

saygısızlık eden. 

ser-mest: Sarhoş. 
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sernigÿn: Ters dönmüş, baş aşağı, 

tepetaklak. 

serv-i revÀn: Salına salına yürüyen uzun 

boylu, endamlı sevgili. 

seten: İpekli bir tür kumaş. 

seyyÀn: İki eşit şey. 

seyyÀr: Belirli bir yeri olmayan; işini, 

mesleğini sürekli olarak bir yere gidip 

gelmek suretiyle yapan. 

sezÀ: Uygun; yaraşır. 

sezgin: Anlayış sahibi. 

ãıbyÀn: Çocuklar. 

ãırtarmak: Dişlerini göstererek gülmek; 

sırıtmak. 

åiúlet: Sıkıntı. 

símÀ: Yüz, çehre. 

síne: Gönül; yürek. 

síne-çÀk: Yüreği yaralı. 

sipihr: Gökyüzü, baht. 

ãít: Ses, sedâ, iyi nâm. 

sitÀyiş: Övme; övgü. 

sitemúÀr: Sitem eden. 

ãofa: Evlerde oda kapılarının açıldığı 

genişçe iç boşluk. 

sögünmek: Sönmek; kararmak. 

sökün etmek: Birbiri ardından gelmek veya 

görünmek. 

ãubó u mesÀ: Sabah akşam, her zaman. 

ãulb: Zürriyet. 

ãunè: Yapma, yapış. 

sÿzÀn: Yakan; yakıcı. 

süfehÀ: Zevk ve eğlence düşkünleri; 

sefihler. 

süòan: Söz; kelam. 

sükÿt: Konuşmama; söz söylememe. 

sürçmek: Kullanılması gereken bir sözcük 

yerine yanlış anlamaya yol açacak biçimde 

ve yanlışlıkla başka bir sözcüğü kullanmak. 

sürÿr: Sevinç. 

sürÿş: Melek. 

sürüşmek: Çekişmek; kavga etmek. 

şÀdımÀn: Sevinçli; sevinmiş. 

şÀhÀn: Şahlar; hükümdarlar; krallar. 

şaúí: Haydut; eşkıya. 

şaúraú: (Gülme için) neşe, mutluluk ve 

sevinç anlatan. 

şÀr: Şehir. 

şayaú: Atkısı kalın yün ipliği, çözgüsü 

genellikle ince pamuk ipliğinden dokunan 

dayanıklı kaba kumaş. 

şedíd: Sert; şiddetli. 

şeh-bÀz: Gösterişli ve şanlı kimse. 

şehídÀn: Şehitler. 

şekvÀ: Şikâyet; yakınma. 

şemè: Mum. 

şerer: Kıvılcımlar. 

şerík: Ortak. 

şerír: Kötü işler işleyen kimse. 
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şeşper: Altı dilimli topuzdan oluşan kısa 

saplı savaş aracı. 

şeùÀret: Sevinç, neşe. 

şeydÀ: Aşkının çokluğundan aklı başından 

gitmiş, çılgın, dîvâne. 

şikest: Kırık, kırılmış. 

şimÀl: Kuzey. 

şöhre: Şöhretli, ünlü. 

şÿr: Karışıklık, gürültü, kavga. 

şÿrÀ: Bir konuyu görüşüp tartışmak ve bir 

karara varmak amacıyla yapılan toplantı; 

danışma kurulu. 

şÿriş: Karışıklık; kargaşa; ayaklanma. 

tÀbÀn: Parlak; parıltılı. 

ùafra: Aşırı bir gururla kendini büyültme, 

böbürlenme. 

ùÀàí: Dağlık bölgelerde söylenen türkülerin 

makamı. 

taàyír: Başkalaştırma; değiştirme. 

taóakküm: Egemenliği üstüne alma. 

taóassür: Kavuşmak istenilen kimse ya da 

şey için üzülme; hasret çekme; özleme. 

taóúíúÀt: Bir adlî ve idarî olayı ya da iddiayı 

aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak 

amacıyla adlî ya da ilgili idarî makamlarca 

yürütülen inceleme ve araştırma. 

taóúír: Küçük görme; aşağılama; hor 

görme. 

taólíl: Bir eseri, bir metni ana ögelerine 

ayırmak suretiyle inceleme. 

taòríb: Bir şeyi yıkma; yıkık duruma 

getirme. 

taórírÀt: Yazı işleri. 

taósíñ: Güzelleştirme. 

taóõír: Kötülük yapmak isteyen bir kimseyi 

önleme. 

ùÀú: Kubbe, kümbet. 

ùÀúat: Bir şeyi yapabilmek için gereken güç, 

kuvvet. 

taúdís: Kutsal sayma, mübârek kabul etme. 

taèúíbÀt: Bir suç işlenmesi üzerine adlî 

makamlarca yürütülen inceleme, araştırma, 

suçluyu ve suçun türünü belirleme gibi 

işlemlerin tümü. 

ùaúlaşmaú: Sataşmak, dalaşmak. 

taúrír: Sözle anlatma, ifade ve beyan etme. 

ùalÀú: Evliliğin sona erdirilmesi. 

taèlím: Öğretim. 

ùanbÿr: Klasik mûsikîmizin başlıca 

çalgılarından biri olan, yay ve mızrapla 

çalınan, ince uzun sapı perdeli, yuvarlak 

karınlı, telli çalgı. 

ùaraf-gír: Taraf tutan, bir tarafı kayıran 

kimse. 

taãaddí: Girişme; teşebbüs etme. 

ùav tav: Ayak sesini elle yoklama sırasında 

çıkan hışırtı ve patırtı sesleri. 
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taèõír: Yapmacıktan özür dileme. 

tebÀb: Kayıp; zarar; ziyan. 

tebÀh: Yıkılma; mahvolma; bozulma. 

tebeòòur: Buharlaşma. 

tecellí: Allah’ın kudretinin şahıslarda ve 

eşyâda görünmesi. 

tecemmuè: Bir yere toplanma; birikme; 

yığılma; yığınak. 

tedbír: Bir şeyi önlemek veya olmasını 

sağlamak için yapılan hazırlık, başvurulan 

çâre, önlem. 

tedúíú: İnceleme. 

tedrísÀt: Öğretim. 

tee´ååür: Üzülme, kederlenme, üzüntü, 

keder. 

tefekkür: Düşünme. 

tehvín: Kolaylaştırma, alçaltma. 

tehõíb: Düzeltme, ıslâh etme. 

tehzíl: Alay ederek gülmeceli nazire yazma; 

hezel yazma. 

teúÀbül: Bir şeye karşılık olma; onun yerini 

tutma. 

tekÀlif-i óarbiyye: Savaş sırasında alınan 

vergi. 

tekdír: Azarlama, paylama. 

tekebbür: Kibirlenme, büyüklük satma. 

tekåír: Sayısını artırma; çoğaltma. 

telúín: Bir kimseye bir fikri aşılama. 

telvís: Berbat etme, iğrenç duruma getirme. 

TemÀdí: Devam etme, sürme. 

temcíd: Ululama, yüceltme. 

temenní: İstek, dilek, talep. 

te´mín: Bir şeyi elde etme; sağlama. 

tenÀsüb: Aralarında uygunluk bulunma, 

birbirine uyma, yakışma. 

tenbíh: Bir şeyin şöyle ya da böyle olmasını 

isteme; bu konuda ısrarlı olma; uyarma. 

tenhÀ: Yalnız; tek. 

tenúíd: Bir kimseyi, bir şeyi eleştirmek işi; 

eleştirme. 

tenvír: Aydınlatıcı bilgi verme. 

tepişirmek: İtişip kakışmak; çekişmek. 

tersÀ: Hristiyan. 

te´sír: Bir kişinin başkasının davranış ve 

tutumlarını etkileme gücü; etki. 

teslíù Sataştırma. 

teşevvüş: Karmakarışık olma; karışma; 

karışıklık. 

teşhír: Şöhret kazandırma; meşhur etme. 

teşvíş: Karışıklık; karıştırma; bulandırma. 

teşyíè: Yolcu uğurlama; yolcu etme; 

geçirme. 

tevekkel: İşleri oluruna bırakan saf, kendi 

hâlinde kimse. 

tevúír: Karşısındakini yüksek tutma, 

ululama. 

teôÀhür: Ortaya çıkma, belirme. 

tezmek: Yolunu şaşırmak. 
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tezvír: Söze yalan katma; yalan söyleme. 

ùırpan: İki elle tutularak ekin ve ot biçmekte 

kullanılan, uzun bir sopa ucuna bağlı eğik 

bir çelik lamadan oluşan alet. 

tíà: Kılıç. 

ùínet: Yaratılış, maya, fıtrat. 

tír: Ok. 

ùoluú: Gözü yaşlı. 

töhmet: İşlenildiği sanılan, ancak henüz 

ispatlanmamış suç. 

ùÿà: Bayrak; sancak. 

ùuàrÀ: Hükümdar mührü. 

ùuàyÀn: Coşma; taşma; kabarma. 

ùulÿèÀt: Doğuşlar; doğmalar. 

turÀb: Toprak. 

ùuruşmak: Karşı karşıya gelmek, savaşmak. 

tütüşmek: Heyecanlanmak; coşku duymak. 

ufÿl etmek: Batmak, gözden kaybolmak, 

ölmek. 

èufÿnet: Canlı organizmaların çürümesi 

sırasında çıkan pis koku; kokuşma belirtisi 

olan koku. 

èuúbÀ: Öbür dünya; ahiret. 

ulaú: Haber götüren kimse. 

ulanmak: Ulaşmak; kavuşmak. 

ulaşıú: İleriden beri sürüp gelen, ardından 

yetişen. 

èulví: Yüce, yüksek. 

èummÀn: Okyanus. 

èunf: Sertlik; kabalık; şiddet. 

uràan: Sentetik ya da keten, kenevir, 

pamuk, alfa otu gibi doğal lif iplerinin iki ya 

da daha çoğunun bir arada bükülmesiyle 

elde edilen kalın ip. 

uşşÀú: Âşıklar, klasik Türk müziğinde bir 

basit makam. 

èuzlet: Yalnızlık. 

üftÀde: Düşmüş. 

ülfet: Alışma, kaynaşma, ünsiyet. 

üner: Belirmek, çıkmak. 

ünlük: Meydan, ortalık. 

ürkmek: Şaşkınlıkla karışık bir korku ve 

kaygı içine düşmek. 

ürüşmek: Karşılıklı olarak ürümek; 

birbirine havlamak. 

èüryÀn: Çıplak. 

üşmek: Bir yerde toplanmak, üşüşmek. 

vÀhí: Boş, anlamsız. 

vaúÿr: Ağırbaşlı, onurlu. 

vÀlÀ: Yüce, ulu. 

vÀ-veylÀ: Çığlık, feryat. 

vebÀl: Bir işin olumsuz sonuçları ile ilgili 

manevi sorumluluk. 

vecd: Sevgi, hayranlık gibi ağır basan, 

yoğun bir heyecan yüzünden doğan 

coşkunlukla kendinden geçme. 

vecdet: Coşkunluk, zenginlik. 

vehle: An; dakika. 
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velhÀn: Şaşkın; sersem. 

verÀ: Arka; geri. 

verd: Gül. 

vesvÀs: Şeytan, iblis. 

vírÀn: Yıkık; harap. 

vírÀne: Yıkılmış, yıkılacak duruma gelmiş 

yapı. 

vuãlat: Birbirine kavuşma; birleşme. 

vüsè-i beşer: İnsan gücü, insan tâkati. 

yaba: Harman savurmakta kullanılan beş 

parmaklı bir tür ahşap kürek 

yad: Yabancı. 

yÀd: Hatırlama; akla getirme; anma. 

yaàız: Bakımlı. 

yaúmak: Söylemek. 

yal: Köpek yemi. 

yaltaú: Bir kimseye yaranmak, hoş 

görünmek için kişiliksizce davranışlarda 

bulunan kişi. 

yamıú yumuú: Eğri büğrü. 

yapıú: Dolaşmış, birbirine girmiş saç. 

yÀr-ı àÀr: Mağara dostu, vefalı dost, Hz. 

Ebûbekir. 

yÀve: Saçma sapan söz. 

yayıú: Yoğurdu çalkalayarak ayran ve 

tereyağına ayırmaya yarayan alet. 

yebÀb: Yıkılmış; yıkık; bozuk; harap. 

yegin: Çok, güçlü. 

yek-pÀre: Tek parça olarak; bütün olarak. 

yeksÀn: Düzeyleri eşit olan. 

yeldirmek: Koşturmak. 

yeltenmek: Yapamayacağı bir işe girişmek, 

özenmek. 

YezdÀn: Tanrı. 

yıàlışmak: Bir yerde toplaşmak, birikmek. 

yılàın: Usanmış, bıkkın. 

yılıú: Sözünde durmayan, dönek. 

yidmek: Yetişmek; erişmek. 

yocunmak: Utanmak, çekinmek. 

yolaú: Kırlardaki küçük yol, doğru yolda 

olan. 

yosma: Baştan çıkaracak kadar genç ve 

güzel, işveli. 

yörük: Anadolu ve Rumeli’de yerleşik 

hayata geçmiş olan ve Manav adı verilen 

Türkmenlerden ayırmak için göçebe olarak 

yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Türklere 

on dördüncü yüzyıldan itibaren verilen 

isim. 

yügrük: Eğri büğrü; girintili çıkıntılı; 

yamuk yumuk. 

yümn: Uğur, bereket. 

zaà: Çok keskin, gürbüzlük. 

õÀhib: Giden; gidici. 

zÀhid: Dinî konularda hoşgörüsüz olan 

kimse. 

ôÀhir: Açık; belli; meydanda olan. 

zÀ´il: Yok olan, ortadan kalkan. 



 

358 

zÀr: Ağlayan; inleyen. 

õÀti: Zaten. 

zÀyiè: Yok olmuş, kaybolmuş. 

zebÀn: Dil, lisan. 

zebÿn: Güçsüz âciz. 

õehÀb: Gidiş; gitme. 

õekÀvet: Anlama, kavrama becerisi; zekâ. 

õelíl: Aşağılanan; hor görülen; aşağılık; 

düşkün. 

õemm: Kınama; ayıplama. 

õerrÀt: Küçük parçalar; zerreler. 

zevÀl: Yok olma, tükenme, suç, kabahat. 

ôıll: Gölge; koruma; himaye altına alma. 

zíbÀ: Süslü, güzel. 

zínet: Süs, bezek. 

zinhÀr: Sakın, asla. 

õí-rÿó: Canlı. 

øuèafÀ: Zayıflar; güçsüzler. 

zuèm: Batıl inanç, kuşku. 

õühÿl: Dalgınlık yüzünden işi geciktirme. 

õül: Hor ve hakir olma; alçalma. 

zülÀl: İçimi hoş, güzel soğuk su. 
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DÎVÂN-I ‘ACZÎ METNİ 

/I/    

DívÀn-ı èAczí   

áÀnim-i Şièr-i KÀ´inÀt  

FİHRİST 

   Şièriñ Başı    Şièriñ Adı 

1 Úara Gözlü    Dil-ber Úız 

2 Tükenir èÖmür   Yine Ona 

3 Hep Şu Güzeller   Ay Yüzlü Úız 

4 Gencim Felek   Felege Sitem 

5 Ey DÀnÀ    èÁşıú Dercí 

7 ŞÀèirlik    èÁşıú RıøÀ 

11 İnanılmaz    MuãallÀ MezÀrlıàı’nda  

12 Úış Günleri   BahÀr İçin 

13 Gelince Şu    èÁşıúlar Günü 

15 TÀ Ezelden    Güzeller CÀõibesi 

16 ÒayÀl İle ZamÀn    

18 Óaú Óaúíúat   ÁyÀşlı ŞÀkir Beg 

19 Şimdi Degil   Ölümden Soñra 

20 ElÀ Ey Maóbÿb   ÒaùùÀù1 Maóbÿb Efendi 

21 Bülbül İnmiş   Yeşil Úırlar 

22 FirÀk-ı YÀrı   Ayrı Düşen Dil-ber 

23 Çiçeklere     

25 Bu DünyÀdır   VefÀt-ı Peder 

26 MurÀd Vermez   FÀní CihÀn 

27 MÿrÀsÀ    Tevfíú Fikret’e 

29 Ne Óikmetdir Ki   èAbdü’l-Óamíd ve Òafiyyeler 

30 Nice Demler   Selçÿú ÒÀnı 

32 Penbe Yanaú   Pencerede Bir Áhÿ    

33 SÀúiyÀ Derdim   Òafiyyeler Devri 

                                                 
1 Kelime “ÓaùùÀù” şeklinde yazılmıştır. 
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34 Her-cÀ Ôulüm   Mülkiyeden Menfí 

35 Bilmem Böyle   Yine Buna 

36 Geçdik Cendereden  Ebu’ø-ØiyÀ Tevfíú Beg’e 

37 ÔÀlimiñ İúbÀlinde   Yine Orada 

38 Göñül Úısmet   Feríd PÀşÀ ÒÀtÿnsarÀy2’a Gönderdi 

39 Gördüm Yine   Köy Dil-beri 

41 SemÀya Doàru   İnce MinÀre 

42 Yeşerdi Yine   BahÀr Geliyor 

43 Sen Bir Gülsüñ   Taze Dil-ber 

44 Ne Olmuşdur   İstibdÀd Günleri 

/II/ 

46 DünyÀ Evi    Zoldura ÒarÀbesi’nde 

48 Úuşlar Öter   KÀ´inÀt ve BahÀr 

49 Çıúar Maôlÿmuñ   Tepelenen Óaúlar 

51 Baúıp AókÀmı   İnsÀnlıú ve FenÀ Òÿy 

52 Yıúıl Ey Mel´ÿn    Şeríèat Perdesi 

54 Baú Ey Göñül   DünyÀ ve Dirlik 

55 Bilmem Felek   Bí-çÀre Úaplumbaàa   

57 Müşkil Göñül   Úader Mes´elesi 

59 Vaùan Seni    DünyÀ ve İnsÀnlar 

60 Çiçekleriñ     SoñbahÀr 

65 Felek Beni    KÀderiñ Gölgesi 

66 Úara Ùopraú   ÒayÀliñ áamla MücÀdelesi 

67 LÀle Gibi    Güzeller Vaãfı 

69 Bu èÁlemde   Úaynana Dili  

71 èÁşıúlarıñ Baàrı    èİşret Álemindeyim 

72 Ey Dÿd-ı SiyÀh   Peçeli Áhÿ 

73 Felek İşiñ    Bed-baòt Dil-ber 

74 KitÀb-ı èAşú   èÁşıúlar Hocalar 

                                                 
2 Kelime “ÓÀtÿnsÀrÀy” şeklinde yazılmıştır. 
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76 Yandım Eliñizden   Períler ÚÀfilesi 

77 Úalmaz Gider   Tehlikeli Õevú 

78 Şu SevdÀda   İzmír’de Dil-berler 

80 Gelir İlhÀm    Şièrde MaènÀ 

81 Bütün EşyÀ    Yaàmur DestÀnı 

82 Naàmeleriñ Ey Úuş  EşyÀ ve Óürriyet 

85 Bí-çÀreyim    Dehri Elem 

86 İnsÀnoàlu    äadru’d-dín-i Úoneví’de 

87 Göñül Úuşu   Güzeller CÀõibesi 

88 èÁşıú Degil   DevrÀn Kÿşesi 

89 Olur Mu    DevrÀn Kÿşesi 

92 Neden Göñül   TenhÀ Úırlarda 

94 Çalışanlar    Tevekkül Başúa 

95 DevrÀn Seniñ   EşyÀya Naôar 

96 Bir Degildir   Me´mÿriyet èÁlemi 

97 äabır Òoşdur   Òod-kÀmlara 

98 ÓÀle Baúma   LÀhÿtí Bir äabÀó 

100 Óaddiñi Bil   Yine Òÿysuzlara 

102 ÒurÀfe äanma   Göñül ve Meyl 

103 Girer İmiş    İnsÀn Menekşesi 

104 ÒayÀl Gibi   VÀlí CevÀd Beg ve İskÀn 

105 Ne Var İse   Ecel İle MülÀúÀt 

106 Yuf    Gizli Niyet 

107 Sersem    Úaraman Me´mÿrları 

109 èİbret Göñül   Úaraman Úalèası 

110 DídÀr-ı Óürriyet   İèlÀn-ı Óürriyet 

110 Yandım Göñül   Işıú Perísi 

111 äafÀ Geldiñ   Óürriyete 

116 CÀna CihÀnda   HÀtifi ÒayÀl 

117 Söyleyiñ    İnsÀnlar ve MÀøí 

118 ŞÀm u Seóer   LeylÀ mı Ararsıñ 
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119 áavàa-yı Şeríèat   Kör èAli Vaúèası 

120 Endíşe Edip   İmtióÀna Giriyorum 

122 Pek PeríşÀn   Baòt-ı SiyÀhım 

123 FerdÀya Úoysam   ÁfÀúı Tefekkür 

124 Şu Dil-berler   FÀní Demler 

125 Otuz Bir Mart   Vaúèası 

128 Bí-çÀre Vaùana   èAbdü’l-Óamíd’iñ Òalèi 

130 ÓayÀt İçin   Köy Güzeli 

131 èAşú-ı Vaùanla   Yıldız SarÀyı 

132 İlÀhí Çokdur   Úuyruúlu Yıldız 

133 Cümle Aàaç   Seóerde Bir Úuş 

135 ÚafÀ Sen De   Úaramanoàullarınıñ Başları 

136 Derinlerde   Nefíse SulùÀn 

137 Men Ánem Ki   Şu İótirÀã 

139 EvlÀd Bir CÀn   Ciger-pÀre 

140 Felekzedeyiz   Úaderime 

141 Keklik Öter   Ermenek Yolunda 

142 áaríb Vaùan   Görmeli Köprüsü 

143 Ùalàalanma   Ermenek’deyim Şimdi 

144 Barçın Yayla   Úaracaoàlan İzindedir 

145 Úaplan Dere   Úazancı Yaylası’nda 

146 Yılma äaúın   Eski İzler ve Ùaàlar 

147 Göñül Atı    Alaùaà Müdírliài’ne 

148 Şírín Şírín    Alaùaà ÁfÀúında 

149 Bu DünyÀdır   İz Yeri 

150 Ey Úuzàun   Fırúa äandalye áavàası 

151 Şimdi Bize   Ùaà Başları 

152 Úız Pıñarı    İãmeti Uàruna Ölüm 

155 Gelin Gibi Yine Ùaàlar  BahÀr ve Daàlar 

157 Aùa Yayla    Aùa Yaylası’nda 

158 Úandevir Yayla   Yayla Güzeli 
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162 Gezindikçe   Yaylalar 

163 Aúın Etdim   Yanıú Úaval 

164 Seóer Vaúti   Aúùaà 

166 Ulu MevlÀm   ÇÀllı Pıñar 

167 áaríb Keklik   ÇÀllı Pıñar 

168 Dönek ÒayÀl    

169 Her Günüm Dil-ber  Úadın èAşúı 

170 Çamlı Pıñar   ÇobÀn Uçdu Yaylası 

172 YÀ Rab äunèuña    Taúdís-i Óaú 

173 Nere Baúsam   Of 

174 Ey HÀtif    EflÀtÿn MaàÀrası 

175 Aãılmaz Türk   Aşaàı Aúın Köyü 

177 Aşú-ı SevdÀ   Úadın CÀõibesi 

178 Geçit Açdık   BalúÀn Óarbi 

179 èAşúıñ èÁşúı   Óaúíúí èAşú 

181 Bir Kisve Ki   SÀòte Şeyò 

182 áaríb Vaùan   Ayı Avında 

183 èAşú Mı FelÀket Mi  VefÀsız CÀnÀn 

184 BalúÀnlar’da   BalúÀn FÀcièası 

192 Gördüñüz Mü   Tekkeciler 

194 Ah Õevú-i CihÀn   Eski MezÀrlar 

195 Ulu Taàlar    Nunu Ùaàı 

196 YÀ Rab    Bí-çÀre Úız 

199 èÁşıúlara    SevdÀ Òortlaàı 

201Ùaà Ùaş Titrer   Ùaàlar ve Óis   

202 Gençlerle Genç   Òoºd-kÀma òoºd-kÀm 

206 ÓÀlimi Bilse   Bí-çÀre Píçler 

207 Uzaú Düşmüş   Yerköprü ŞelÀlesi 

208 Bir Ùurnadır   EsrÀrengíz CinÀyet 

210 Mümkün Mü    Edirne’niñ İstirdÀdı 

210 AmÀn DünyÀ   Hebiller CinÀyeti 
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212 Fır Fır Döner   Civlese ÒarÀbeleri 

215 Bir Õerredir   ÒarÀbeler Arasında 

219 SevdÀ-yı Óamiyyet  èİşret BelÀsı 

221 Ah-ı Derÿnum   Yine èİşret BelÀsı 

223 DívÀne Göñül   Alaùaà’dan Ayrılıyorum 

224 Bir Gölge Gibi   Alaùaà’dan Ayrılıyorum 

225 İç Göñül    AràıdòÀnı’ndayım 

226 Yerli áonca   BÀàçede Bir Yıldız   

229 EràuvÀn    BahÀr EràuvÀn 

230 Parlaú äaçlar   Türkmen Úızı 

231 Baúdıkça    ÚumÀrcılara 

233 İótiyÀrlamış   Óarb Úıvılcımı 

234 Bilinmez Ki   ÓayÀt Endíşesi 

235 Ötme Bülbül   Bülbül Diyor Ki 

236 Bir Úasıràa   Seferberlik Paùlıyor 

238 Var mı èAceb   Mechÿl Úuvvet 

239 Göñül Ùurmaz   Türkmen Dil-beri 

242 Bu Úılıúla   Òocalara Sitem 

243 Görse Eger   VÀlí Geliyor 

244 Ey Vaùanım   BÀrla ÁfÀúında 

245 Úalbim Aàlar   SevdÀ Muóíti BÀrla 

247 Naãıl Olduñ   Bí-çÀre Papaslar 

249 Dehriñ Gidişi   Çekirgelerle Óarb  

256 Aúşam Güneşi   Çekirge ÁfÀtı  

257 ÒayÀl Coşúun   èAşú Ábidesi 

259 Küsme NigÀrım   Áfet-i Dil-ber (V.) 

261 Güzellerde   HercÀ´í Dil-ber 

263 Bir Yanda SevdÀ   O Áfet İçin  

264 Añladım Ki   Bir Úuşuñ 

267 NÀzlı ÇobÀn   Yayla Ùaàı’nda 

269 Úarışdı DünyÀ   Óarb FelÀketi 
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270 Bu Ne Şiddet   İnsÀn ve FelÀket 

271 AmÀn DünyÀ   İèÀşe Derdi 

273 Meh-tÀb Ùoàuyor   Raúíbler Maàlÿb 

274 Böyle Gezişiñ   Áfet Dil-bere Sitem 

276 Ùaàlar Çekemez   FerÀàat Emri  

277 èAşú-ı èUlví   Áhÿlar Arasında 

279 ÒayÀliñ Naúşı   HicrÀn Gecesi 

280 Ey Güzel Seni   Egirdir èÁlemi 

283 EndÀmıñ Bí-Bedel   Bedre Köyü’nde Bir Perí 

284 Felek Derler   Úuyu Ùaàı’nda 

286 Şu Ùaàlar    Rÿm Güzeli 

287 Óaúíúat Başúa   Nankör Rÿmlar 

288 Bülbül Ne Der   Bülbül ve Seóer 

289 MaènÀ Çoúdur   Rÿm CÀsÿsu Dil-ber 

291 Uãandım    Ùaàlarda ÒayÀlim 

294 ŞafÀú Atmış   äuç ve Bülbül 

295 Bu Gece    CÀõíb Dil-ber (V.)niñ 

296 İlişmeyiñ Bülbüle   Yine áaríb Bülbül 

297 AmÀn Göñül   ŞeyùÀna ŞeyùÀnlıú 

298 Ey Ùurnalar   Rÿm Güzeli 

302 Göñül Neden   èAşúda èİffet 

303 Ùut Nabøımı    Genç Dil-berle 

304 Ùaàlar Iãlanır   Gelincik Ùaàı’nda 

306 Yıúılmaz…   áurbet Dersi 

/III/ 

307 AsiyÀ’dır Yurdumuz  Òorsun Yaylası 

309 èAşú Elinden   Úayıú èÁlemi ve Períler 

311 Mecnÿn Nerede   LeylÀ ÓÀùırÀsı 

312 İlÀhí    Yine Zelzele 

313 BahÀrı BÀrla’nıñ   DestÀn 

314 DünyÀya Baúdım   ÁfşÀr ÁfÀúında 
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316 Söbüçimen   Yaylası 

319 Altınoluú    Áb-ı ÓayÀt 

320 Vardım èİbretle   Egirdir Gölü 

321 äaldı FeryÀdın   Şaúí Úara Aómed 

330 Uãanmışız   Mechÿl KÀbÿs 

331 Kerem Eyle   Úuyucaú Dil-beri 

333 Öter Bülbül   Yalvaç DestÀnı 

334 ÙÀliè Dönüp   İúbÀlim Dönüyor 

335 èİşretiñ EncÀmı   Taèríf Edemem 

336 Híç DiyÀrından   ÁfşÀr’dan Ayrılıú 

337 Yüksek Evde   äalon Perísi 

339 Yandı Göñül   Aúşehir Rÿm Dil-berleri 

340 Çoú Yükselmişdiñ  Úonya ÁfÀúında 

341 Ne Olmuşdur   Óarb Geberiyor 

343 Bu Ne áaflet   Şansım Ters Dönüyor 

345 Úaràalar Úaçdı   Úuzàunlar Leşde 

346 Aàlama Ey Yavru  Öksüzüñ FeryÀdı 

347 Yetim Yavru   Acı Günler 

351 Yaúışdı Mı   İtÀlyÀn Bayraàı 

354 Úoúduñ Ey DünyÀ  Fitneniñ EncÀmı 

356 MevlÀ-yı èAşú   NedÀmet Óisleri 

359 Eski ÓayÀt   Baòtıñ Cilveleri 

361 Deli Göñül   Gezindigim Yerler 

362 Úalenderí’yiz   èİãyÀn Paùırtısı 

364 Òortlaú Fitne   èİãyÀnıñ İç Yüzü 

366 Her Gördügüñ   Göñül ile ÓasbıóÀl 

370 Bildim    ÒayÀliñ Gölgesi 

373 Güneş Vurmuş   Bir äabÀó 

374 VírÀn BÀàa   Alçaú YÿnÀnlılar 

375 Neler Oldu   DünyÀnıñ ÓÀline 

377 Ey BÀd-ı äabÀ   Óaú’dan NiyÀô 
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378 NÀ-şÀd Göñül   Göñlüñ Dilegi 

378 Ey Dehr-i Dení   Selím Úalb 

379 Eylerim İkrÀh   Geçen Günlere 

380 Yine Úuşlar   Yeşil VÀdí 

381 Bayúuş Gibi   Göñül ile ÓasbıóÀl 

385 Ey Göñül    AúvírÀn èÁlemi 

386 Úar DestÀnı 

389 Ey áaríb Úuş   áuàuú Úuşu 

391 Güzel Kelebek   Çiçekler Böcekler 

392 äıcaú Günde   Köylü Úızı 

393 Vazífeli    EşyÀ ve Vaôífe 

395 BahÀrıñ Çeşme   AúvírÀn Çeşmesi 

396 AmÀn Dil-ber   Güzel Bir EndÀma 

397 CihÀnda    MaèÀrif HeyÿlÀlarına 

401 Size VedÀè   ÒÀdim Yolunda 

402 äal Felek    äarb Ùaàlara 

404 Ey PervÀsız   Bozulmuş Muóíù 

406 Úış Günleri   Maóãÿr Günler 

407 Diyemem Derdim  Yersiz CinÀyetler 

409 Yaãlan Göñül   Úış ve áurbet 

410 Aúùaà’dan   äılÀya SelÀm 

412 Úışdır Ùurnalar   Tepeler Arasında 

414 Neden Ùaàlar   Úuraúlıàa 

415 Yaàmur DestÀnı 

417 Bilmem Neden   Arılar Çiçek 

418 áaríb Úuşlar   Úuşuñ Dilleri 

419 ÓÀmí Nedir   Beyinsizlere 

421 Bülbüller Uçmuş   Aúùaà Yamacında 

423 Ne İçin YÀ Rab   Úanlı CinÀyet 

424 Gerçi Vız Gelir   èAksi Günler 

425 Boz Dumandır   Úarlar Arasında 
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426 Ùaşdan Ùaşlara   Vaôífe Uàrunda 

427 AóbÀblar Göçmüş  Oùama Taèziye  

428 èÁşıú Söyler   Elem SÀóası 

429 Gördüm Yine   Ufuúlara Bir Naôar 

430 Úalender-meşreb   äaóne ve Cins-i Laùífler 

431 Dere KenÀrında   áaríb Çiçek 

432 İótişÀmıñ Úasveti   Taèdíl-i Meşreb 

433 Yeşil Başlı Ùurnalar  BahÀr ve Ùurnalar 

434 YÀ Rab Nedir   Dehri Tefekkür 

435 Úuşlar Öter   Parúdayım 

436 DünyÀ Bir KitÀb   èAlÀü’d-Dín Tepesi 

437 Ey Güzeller Güneşi  ÒÀºnende Güzel 

/IV/ 

438 Serilmiş Bir Sürü   ÓÀcıbaba Ùaàı Eteginde 

440 TenhÀ Ùaàlar   VírÀneler MezÀrlar 

441 Dönek DünyÀ   Geçmiş ÒayÀl 

442 CanÀn Yolunda   Úonya’dayım 

443 BeyÀø3 Örtü   Bozúır Perísi 

444 EùvÀrına Laènet   äabrıñ äoñu 

447 Gidiyorum   ÒÀdim’den Ayrılıyorum 

448 Obaları    Civlese Yaylası’na 

450 Çoú Óikmet Var   Úonya Yolunda 

451 áaríb Úaya   Begşehir Yolunda 

452 Çiçekleri Gördüm  Balkar Köyü 

452 áaríb Úuşlar   BahÀr Neş´esi 

453 Ilàın DestÀnı    

455 BahÀr Gelir   Yeşil Ormanlar 

456 Yüksek Ùaàda   Aàacıñ FeryÀdı 

457 Menekşeler   Yeşil Ùaàlarda 

                                                 
3 Kelime “beyÀz” şeklinde yazılmıştır. 
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459 Yüksek Ùaàlar   Göñül èÁlemi 

461 Baúdım Dehriñ   FÀní Demler 

463 MÀví Renkli   Öksüz Çiçek 

464 YÀbÀn Elde   Ùaà Güzeli 

466 Gitmişler    Köy Dil-beri 

467 Ötme Keklik   TenhÀ Bir Dere 

468 Óaúíúati    èAyyÀş Bünyeye 

471 Hÿ İsmi    Üyü Úuşu 

474 Çoú Şükür Ki   ZamÀn İşleri 

475 äoyunduú    Nev-rÿz Günü 

476 Bülbül Altın Úafesde  Mÿsíkímiz 

477 DevrÀn Baèøı   Felek Taúdíri 

478 Ben Añladım   DevrÀn Derdi 

479 Açıú äaçıú   Şimdiki Gençler 

481 Geç Göñül   Çekiliyorum 

482 Yol Göründü   Tebdíl-i MekÀn 

483 Ùaşlı Yollar   Gözlü Köy Yolunda 

484 Diñledim    Ümíd Yolunda 

497 Bir Õerredir    

498 İsterse Felek   Göñlüñ Sürÿru 

499 ÙÀliè Döner   Ser-best ÓayÀt 

500 MÀví Rengin   äoñ BahÀr Faãlı 

504 Bülbül Öter   ŞeydÀ Bülbül 

505 Açılınca    Morbel Yaylası’nda 

506 Göñül İster   Yayla HavÀsı 

507 Atdıú Ezel   Lüksden FerÀàat 

508 Rind-meşrebiz   Şöhretden Geçmişiz 

509 Bayúuş Gibiyim   Çatlaú Tenúídciye 

510 Úalem Nezíh   Yine Onuñ İçin 

511 El Yanında   Yine O MecrÀya 

512 Áferín...    Yine O Tenúídci Uzluàa 
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514 Úulaàıñ Çevir   Yine Ona 

516 İlÀhí RÀsiò   Yine Bu Òasta Adama 

517 Çıúdı Taólíl   Taólíl Başlıúlı Yazana 

518 Ne İmiş    Uzluàuñ ÚarÀkteri 

519 èİlm Herze Degil   Yine O MecrÀda 

520 Bir Söz Ki   Yine O Der-be-dere 

521 Yeter Çekil   Yine Onuñ İçin 

522 EslÀf Demişler   Yine O MecrÀda 

523 ErkÀn Gösterir   LÀf DestÀnı 

526 Demişler    Uzluàa 

527 Pişmiş Aşa   èAynı MecrÀda 

528 Köpege Ùaş   Yine Ona 

529 Çatlaú Olur   Yine Ona 

530 KÀmil Gez   Kendi Göñlüme 

531 Bir Cevher Ki   İnsÀn Demişler 

532 Ùurnalar     

533 Dediler    ÓÀkim-i èAşúa 

534 äuãmaú Güzel   Kendini Bilmeyenlere 

535 Úonya DestÀnı    

537 CÀddelerde   HevÀ´í Gençler 

538 Faøíletiñ    NezÀket Óaúúında 

539 Ey Danayı   Tenúídcilere 

541 Gezdim Nice   Otluú Yaylası’nda 

542 Bir äoràum Var   Aúşam Güneşi 

543 Ey Øaèífler   Güneşle ÓaãbióÀl 

544 Daldan Dala   Taúlídcilere 

545 Gündelige   ÚumÀr Óaúúında 

547 èAşúda VefÀ   SÀòte Áşıúlara 

548 Dönmüş DünyÀ   Neredeyiz 

551 İòtiyÀrlamış   Titriyor DünyÀ 

552 Yaşar Mı Bu èÁlemde  Ferdcilere 
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553 Yurd BahÀrı   Köy Úızları 

554 Dört Kÿşeye   EcdÀdımız 

556 Úuşlar Öter   Kendi Dilinde 

557 Cemèiyyetde   Vuràunculara 

/V/ 

558 Egri Gözü    Óırãlı Vuràuncu 

559 Uàursuzlar   Maskeli Kişiler 

560 äanma Köksüz   áarblılara 

561 Diñler İseñ   Frenk Taúlídcilerine  

562 BahÀr Gelmiş   Kimyos Yaylası’nda 

563 Kürse Çıúıp    CÀhil VÀèiô 

565 Beşik    Oúul Şièri 

567 Óaú Vergisi   İstiklÀl äavÀşı 

569 Unutma    Salùanat Göçerken 

571 Ùaşdan Balùa   Milli Benlik 

573 Aúdıñ èIrúım   Benligimiz 

576 èÁlem Bir èAşúdır  Vaódet Sırrı 

577 äarı Çiçek   Çigdem 

578 ÓayÀt Nedir   İnsÀnda Óırã 

580 Óasan Ùaàı   Güzeller Obası 

581 Ùoros Ùaàı   Úaracaoàlan İzinde 

582 Úaràı äaçlı    Türkmen Úızları 

583 Kendin Bir Şey   äapıú Úızlar 

584 Tek Sevgidir   Vaùan èAşúı 

585 èAzíz Yurdum   Yurd èAşúı 

5864 Yazdıú Nice   äoñ Söz 

587 Derler Ki    Òasta Mıyız5 

                                                 
4 DívÀn’da 585. sayfada gösterilen bu şiir 586. sayfada yer almaktadır. Bundan dolayı yukarıda şiirin var 

olduğu ilgili sayfa yazılmıştır. 
5 Fihrist Aczí tarafından bu kısma kadar yapılmıştır. Ancak Aczí, DívÀn’a sonradan eklemeler yapmış; fakat 

bunlara fihristte yer vermemiştir. 
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/1/  

DívÀn-ı èAczí 

Her biri bir zemín-i zamÀn ve muóíù üzerine söylenen şièirlerim söylendikleri yer 

ve gün ãırasıyla ÒayÀl6 BÀàçesi7 adında yazdıàım dört cilt tek eåerde ùoàuş 

sebepleriyle mufaããalan yazılmış, burada sÀdece şièirler ùoplu olaraú alınmışdır. Bu 

tÀríòde  ilkoúulunda (13) yaşımda iken Kerem èÁşıú áaríb ve emåÀli 

kitÀbları oúurdum. İlk şièirlerim o te´åír altındadır. 

 

-1- 

Dil-ber Bir Úıza: Úara Gözlü8  

14 NísÀn 13119/26 Nisan 1895 Úonya Maóalle Mektebi’nde 

 

1 Úara gözlü beyÀø10 dil-ber baúınca 

Cigerimi Àteşlere yaúınca  

Benim olsa şu mektebden çıúınca 

Ne yaparsın deli gönül amÀn hey 

 

2 Al yanaúdan elmaları toplasam 

äırma ãaçın gül diyerek úoúlasam 

Benim olsa ùaàdan ùaàa òoplasam 

Gösterir mi böyle bir gün zamÀn hey11 

 

 

 

 

                                                 
6 Kelime “ÓayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
7 Metinde bu ve 13. şiirdeki kullanım dışında yer alan bütün “bÀàçe” kelimeleri “baàçe” şeklinde 

yazılmıştır. Düzeltme yalnızca bu kısımda belirtilmiştir. 
8 Aczí’nin ilkokulda mektebte gördüğü güzel bir kıza ithafen yazdığı gençliğinin ilk şiiridir. İbrahim Aczí 

Kendi, HayÀtım ve HayÀl Bahçesi, 1. cilt, Aladağ, 1328, s. 4. 
9 14 NísÀn 1311: 14 NísÀn 1309 HB1-4 
10 Kelime “beyÀz” şeklinde yazılmıştır. 
11 bir gün: bir şey HB1-4 
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3 Deli gönül baúa baúa yoruldu 

Böyle güzel bilmem nerde görüldü 

Görür görmez şaşdı gönül vuruldu12 

Ùurulur mu esrik sevdÀ dayan hey13 

/2/ 

               -2- 

Tükenir 

Yine O Úıza  

8 ÓazírÀn 131114/20 Haziran 1895 Úonya Maóalle Mektebi 

 

1 Tükenir èömür gün ãaya ãaya 

Úaşlar beñziyor bir hilÀl aya 

Perí mi aãlın ey şírín mÀye 

Eşiñ yoú seniñ bir dÀne misiñ 

 

2 áamzeleriñ çoú yürek deliyor 

Áteş-i hicrÀn senden geliyor 

Seniñ úıymetiñ bilen biliyor 

Eşiñ bulunmaz bir dÀne misin 

 

3 Iàrandıúça Àh parlıyor gísÿ  

Süt beyÀø tende gözler bir Àhÿ   

Ne olur sen de bize baú yÀhÿ15 

Dil-ber serdÀrı bir dÀne misin 

 

 

 

                                                 
12 şaşdı: şaşúın HB1-4 
13 esrik sevdÀ: deli gönül HB1-4 
14 8 ÓazírÀn 1311: 8 ÓazírÀn 1309 HB1-5 
15 baú HB1-5: baú be D 
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/3/ 

-3- 

Hep Şu Güzeller 

Ay Yüzlü Úız  

19 Mayıs 1312/31 Mayıs 1896 Úonya16 

 

1 Hep şu güzeller ezhÀr-ı dünyÀ 

Òoş úoúuları cÀndan içeri17 

Rÿó için bunlar eåmÀr-ı dünyÀ 

CÀõibeleri úandan içeri 

 

2 Her bir dil-beriñ cilvesi ayrı 

Dayan ey göñül sen buña àayrı18 

Yere mi inmiş aylarıñ seyri 

Girer sevdÀya yandan içeri 

 

3 Ne leùÀfet bu ne füsÿnkÀrlıú 

Yeryüzü bÀàçe ãanki gülzÀrlıú 

èAşú için bunlar ayrı nÀmdÀrlıú 

Bir òançerdir ki tenden içeri 

 

4 Bir degil dürlü miórÀbları var 

Göñülden göñle serÀbları var 

Áhÿ gözleriñ gird-Àbları var 

Çekerler èaşúı andan içeri19 

 

 

                                                 
16 Şiirin perşembe günü yazıldığı bilgisi verilmiştir. Aczí’nin mahallede oturan on dört yaşlarında Õ... isimli 

Ispartalı güzel bir kızı görmesi üzerine yazdığı şiirdir. HB1-6 
17 òoş: şírín HB1-7 / úoúuları: úoúular HB1-7 
18 dayan: ùayan HB1-7 
19 çekerler: atarlar HB-8 / andan: àamdan HB1-8 



 

375 

/4/ 

5 Bulanıú sevdÀm dil-ber elinden20 

Geçmez òayÀlim21 dünyÀ gülünden 

Çekmem gözümü úızdan gelinden 

Bir sevdÀdır bu úandan içeri 

 

-4-   

Gencim Felek 

Felege Sitem 22 Mayıs 1312/3 Haziran 1896 Evlenmemek İçin Úonya22 

 

1 Gencim felek gelme benim üstüme 

Köstek vurma ayaàıma destime 

Vaúti degil düşme benim úaãdıma23 

Keremiñi geçir başúa dostuña 

 

2 Ne luùfuñu ne úahrıñı isterim 

Ne èÀlemiñ ne dehriñi isterim 

Ne pÀzÀrıñ ne şehriñi isterim 

Keremiñi geçir başúa dostuña 

 

3 Gidecegim yolum vardır izime 

Şimdi bir şey görünmüyor gözüme  

Tek ùur sen de acı verme özüme 

Keremiñi geçir başúa dostuña 

 

 

 

                                                 
20 Bu mısra HB’nde “Maòlasım èAczí’dir dil-ber elinden” şeklinde yazılmıştır. HB1-8 
21 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
22 Aczí’nin kolera salgınında anne ve babası vefat eden kız ile mal için ailesi tarafından evlendirilmek 

istenmesi üzerine yazdığı şiirdir. HB1-10 
23 düşme: gelme HB1-11 
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/5/ 

-5- 

èÁşıú Dercí 

11 ÓazírÀn 1312/23 Haziran 1896 Úonya 

èÁşıú Dercí 65 yaşlarında aú ãaúallı kösemsi çoú çilegín içden bir şÀèirdi. Her hafta 

perşenbe günleri çÀrşıya çıúar dükkÀnlarıñ önünde Àheste Àheste yanıú àazel ve 

úoşmalarını söyleyerek gezerdi.  

Arúasında dervişlere maòãÿã boz şayaú èabÀ elinde HindistÀn cevizinden bir keşkül 

díger elinde de boynuzdan yapılmış nefír denilen boru ùaşırdı. Her eãnÀf buna 

óürmetle pÀra verirlerdi. èÁşıú Dercí bir hafta görünmezdi. Bu tÀríhde èÁşıú 

Dercí’nin keşkülüne pÀra ile şu şièri bırakmışdım: 

 

1 Ey dÀnÀ bülbül müsüñ elóÀnıñ nedir 

Sırr-ı lÀhÿtdan mı bu efàÀnıñ nedir 

DeryÀ-yı óikmetden mi emvÀcıñ nişÀn24 

Baór-i ezelden mi feyeøÀnıñ nedir25 

 

2 Ey derbÀn-ı èaşú ey lÀhÿt-ı pír-i èuşşÀú 

Dil ÀvÀreler hep saña nigerÀn26 müştÀú27    

Sözler naàmeñ úalbleri eyleyip işrÀú 

Hangi ÀfÀú maùlaèıñ seyrÀnıñ nedir28 

 

3 FiàÀn eyler bülbül gülşen güllerinden 

Alır ilhÀmını ãabÀ yellerinden 

Verir ders èuşşÀúa hicrÀn dillerinden 

Naàmeleriñde mahsÿs hicrÀnıñ nedir 

 

                                                 
24 mi HB1-16: - D / nişÀn: nişÀne HB1-16 
25 nedir HB1-16: nedendir D / feyeøÀnıñ HB1-16: feyeøÀnın D 
26 Mısraın vezni bozuktur. 
27 saña: size HB1-16 
28 seyrÀnıñ HB1-16: seyrÀnın D 
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/6/ 

-6- 

èÁşıú Dercí’niñ Ertesi Hafta İçden Söyledigi CevÀb 

18 ÓazírÀn 1312/30 Haziran 1896 Úonya 

 

1 Seyr-i cÀnÀna çeşmimde bir cÀn gerek 

Bí-nevÀyım derde lÀyıú dermÀn gerek 

Çoú ùabíbe eyledim èarø-ı iótiyÀç 

Dediler derdiñ büyükdür LoúmÀn gerek 

 

2 Ne dÀnÀyım belki nÀ-dÀnlıàım efzÿn 

Çekdigim ÀlÀmı çekmemişdir Mecnÿn 

Bir ben degil bu fÀníye gelen maózÿn29 

Bu sırrı derk için böyle efàÀn gerek  

 

3 Òaylí demdir girdik bu bezm-i òarÀba 

Verilmiş bir Àhenk bu naóíf30 türÀba 

NÀlÀn göñül úoşar serÀbdan serÀba 

Geçmişiz şöhretden başúa seyrÀn gerek 

 

4 Geçmede Dercí her åÀniyeñ al òaber 

Öyle rÀh-ı beyÀbÀn kim bir çoú heder 

Bend-i èaşúa çekmiş bizi óükm ü úader 

Bende-i èaşúız ne şÀh ne òÀúÀn gerek 

 

 

 

 

                                                 
29 maózÿn: maàbÿn HB1-17 
30 Kelime “naòíf” şeklinde yazılmıştır. 
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/7/ 

-7- 

ŞÀèirlik 

24 ÓazírÀn 1312/6 Temmuz 1896 Úonya 

Bu tÀríòde Úonya türbe önünde MollÀ Efendi Medresesi’ne devÀm ediyordum. 

Bizim óücreniñ úarşı ùarafında èÁşıú RıøÀ’nın óücresi var. Bu rind ve óalím selím 

õÀt óücresinde èArapça kavÀèid ve yazı dersi verir. Kendisi çoú güzel åülüs ve riúèa 

yazmaya mÀlikdir. Bugün medreseye girerken onuñ çömezi baña bir kÀàıd vererek 

bu benimdir oúu ve cevÀb ver dedi.  

Bulunduàum óücremizde kÀàıdı açıp baúdıgımda içinde şu şièr çıúdı. Bu şièr 

çömeziñ degil èÁşıú RıøÀ’nıñ oldugunu anladım. Çünki èÁşıú Dercí’ye verdigim 

şièr ve aldıàım cevÀb işidilmişdi: 

 

1 ŞÀèirlik iddièÀsı uzun bir yoldur31 

İnceden ince bu da ayrı bir úoldur32 

MízÀnı úanùÀrı var bir uãÿldür 

Bir ucu ÚÀf’dadır èummÀna gider 

 

2 ŞÀèirim diyen çoú er geldi geçdi 

Her biri hep çeşme-i fenÀdan içdi33 

Nicelerin bu dünyÀ ayrıp seçdi 

Bir uzun yoldur bu cÀnÀna gider 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Mısraın vezni bozuktur. 
32 Mısraın vezni bozuktur. 
33 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 ŞÀèir olanlar sırrın peş-keş çeker34 

Bulursa dürr ü güher35 üç beş çeker 

Dört eùrÀfa baúar da şeş çeker36 

Alt ucu ulu bir meydÀna gider 

/8/ 

-8- 

Yazdıgım CevÀb 

26 ÓazírÀn 1312/8 Temmuz 1896 Úonya 

 

1 Şièir deryÀsına ùalmaú isterim37 

Bir çoú laèl [u] mercÀn almaú isterim38 

èAşú yelkenin açıp ãalmaú isterim 

Dalmaú için büyük èummÀn ararım39 

 

2 Binmek ister göñül èaşúıñ atına 

Çıúayım der hemen eyvÀn úatına 

Tepelesin geçsin herkes ãaúına 

Geniş olsun böyle cevlÀn ararım40 

 

3 Oúudum nÀmeñi çoú derin süzdüm 

Ùolaşıp eùrÀfın bir óaylí gezdim 

Bu meydÀn-ı èaşúda bir fikir sezdim 

ÕÀti ben böyle bir meydÀn ararım 

 

 

                                                 
34 ŞÀèir: ŞÀèirim HB1-21 / olanlar: diyen HB1-21 
35 Metinde “dürr-i güher” şeklinde yazılmıştır. 
36 Mısraın vezni bozuktur. 
37 Şièir HB1-21: ŞÀèirlik D 
38 DívÀn’da “laèl-i mercÀn” şeklinde yazılan kelime grubu tarafımızca anlam itibariyle yukarıdaki şekilde 

yazılmıştır. 
39 Dalmaú: Ùalmaú HB1-21 
40 ararım HB1-22: isterim D  
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4 Sözleriñ bilmem ki ustÀ mÀlıdır 

UstÀm yoúdur benim sözüm òÀlídir 

äanma boş bir aàzıñ úíl ü úÀlidir  

İsterseñ öyle ãay èirfÀn ararım 

 

5 Ùarılma sözüme sen de iyi yaz 

İster[i]señ ùaúın gel boynuña sÀz 

Belli olur er meydÀnda biraz 

Deşilip aúacaú iõèÀn ararım41 

/9/ 

-9-42 

Gelen CevÀb 

 

1 NÀmeñi aldım ben elime 

MetÀnet verdim ben dilime 

Hem düzen ver yoluma 

ÕÀti èaşúıñ biz çaàındayız 

 

2 Bülbül gibi daldan dala öteriz 

èAşú meydÀnında ãaàa ãola yeteriz 

Boş degil her uãÿle gideriz 

Çünki èaşúıñ biz bÀàındayız 

 

3 Ùarılma yÀ hÿ gül sözüme 

Düzen verdim çiftetelli sÀzıma 

Eger bulduysañ bahÀne yazıma 

äolunda degil anıñ saàındayız43 

 

                                                 
41 ararım HB1-22: isterim D 
42 Şiirin vezni bozuktur. 
43 anıñ: onuñ HB1-23 
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-10-  

Yazdıgım CevÀb 

 

1 Dediler èaşú ehline hep erenler 

Biliriz kim èaşú çaàına girenler 

Çoúdur şÀèirlik daèvÀsı sürenler 

Biz o çaàıñ ezel çaàlayanıyız 

/10/ 

2 Bülbül de bir èÀşıú naàmesi şÀhdır 

Seóerlerde çekdigi hep bir Àhdır 

Gülüñ penbe yüzü ona bir mÀhdır 

Biz o bÀàıñ her demde bÀàbÀnıyız 

 

3 Boş degildir pek de bizim elimiz 

LÀl olur ãanma açıúdır dilimiz 

Uãÿl erkÀn ùanır açıú yolumuz 

èAşúıñ dostu demiñ biz devrÀnıyız44 

 

4 èAşú iliniñ ilk sÀfında ùurmuşuz 

Çeşm-i óaúíúatle neler görmüşüz45 

ÙurfÀnda bir míve gibi ermişiz 

èAşú bizimle, biz èaşúıñ merdÀnıyız 

 

5 Òafí46 degil ezel èaşúıñ eriyiz 

äaúlı yaşar, ileride geriyiz 

Şükür Óaúú’a ölü degil diriyiz 

èAşú yolunuñ şaşmaz bir derbÀnıyız47 

                                                 
44 biz HB1-24: - D 
45 - HB1-25: biz D 
46 Kelime “óafí” şeklinde yazılmıştır. 
47 bir HB1-25: - D 
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6 áurÿr nedir şöhret nedir bilmeyiz 

Şöhret için rüyÀlara ùalmayız 

FÀní işe göñlümüzü ãalmayız 

BÀà-ı èaşúıñ biz böyle àılmÀnıyız 

/11/ 

-11- 

İnanılmaz...? 

MuãallÀ MezÀrlıàı’nda  

4 ÓazírÀn 1313/16 Haziran 1897 Úonya 

 

1 İnanılmaz demi fÀní cihÀnıñ 

ÓayÀt ümíd, õevú ü ãafÀ söner hey 

Degil baòtı bir úarÀrda insÀnıñ 

Bir dem var ki, baòt hem ùÀliè döner hey 

 

2 ÚaøÀ úader her yanları ùoludur 

Şüphe yoú ki Àòiretiñ yoludur 

Yaradılmış cümle Óaúú’ın úuludur 

Neler gelmiş neler geçmiş heder hey 

 

3 äanırsıñ ki õevú ü ãafÀ yeridir 

Hep òayÀldir èömürleri çürüdür 

Gelince dem nice çaàlar úurudur 

FÀní çünki böyle gelir gider hey48 

 

4 Görmez misiñ nice ceset serilmiş 

Topraú olmuş ezel óükmü verilmiş 

Ara yere úalın perde gerilmiş 

Her vÀdíler insÀn teni maúber hey 

                                                 
48 böyle: àÀ´ib HB1-30 / gelir: olur HB1-30 
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5 Bir muèammÀ óÀl-i müşkil bilinmez 

Gider iseñ èAczí àayrı gelinmez 

Úalmaú için óíle çÀre bulunmaz 

CihÀn böyle fÀní dönen meşher hey 

/12/ 

-12- 

BahÀr İçin 

24 Şubat 1314/8 Mart 1899 Úonya 

 

1 Úış günleri òortlaú gibi òomurdar 

Fırùınası cÀna úasvet getirir 

Aàaç uyur çimen úurur yer ùoñar49 

Göñüllere dürlü åıúlet getirir 

 

2 Güneş girer buluùlara gizlenir 

Ùoúsan bir gün bahÀr faãlı özlenir50 

ErbÀb-ı èaşú bucaúlarda ãızlanır 

Bora eser, nice miónet getirir 

 

3 BahÀr demi çıúar yerden çiçekler51 

Müjde verir ãanki küçük böcekler 

Neş´e ile şenlenir her bucaúlar52 

èÁşıúlara yeñi óaãlet getirir 

 

 

 

 

                                                 
49 ùoñar HB1-36: ùonar D 
50 özlenir: gözlenir HB1-36 
51 çıúar yerden: görününce HB1-36 
52 şenlenir: temízlenir HB1-36/ her: - HB1-36 / bucaúlar: ocaúlar HB1-36 
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4 BÀàlar bÿstÀn güller açar bezenir 

Dürlü çiçek açılmaya özenir 

Gelin, úızlar çimenlere çizenir53 

Çünki bu dem göñle raàbet getirir 

 

5 Papatyalar çarşÀf gibi serilir 

Her eşyÀya zínet emri verilir 

Bülbül coşar àonca güller derilir 

Her ùarafa bu dem zínet getirir54 

/13/ 

6 Süsler bahÀr dürlü dürlü illeri 

èÁşıúlarıñ açılır hep dilleri 

Çayır çimen úaplar garíb yolları 

Yaylalara şÀnlı hicret getirir 

 

7 èAczí söyler óasret ile bahÀrdan  

Çünki úırlar òÀlí olur aàyÀrdan 

Neş´e ùolu úoúu gelir gülzÀrdan 

Öter úuşlar göñle óayret55 getirir 

 

-13- 

èÁşıklar Günü Nev-rÿz 

10 Mart 1315/22 Mart 1899 Úonya 

 

1 Gelince şu fasl-ı nev-rÿz 

Çıúar göñül her úasvetden 

Faãl-ı şitÀ geçer dil-sÿz 

Gelir gider hep miónetden 

                                                 
53 çimenlere: çimenlerde HB1-37 
54 ùarafa: yerlere HB1-37 
55 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
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2 Açılır òoş bütün ezhÀr56 

BeyÀø bir tül giyer eşcÀr57 

Her şey Óaúú’ı eder eõkÀr 

Coşar èuşşÀú bu óikmetden 

 

3 Yeşerir hep bÀàçe bÀàlar 

Çıúar úaynar ãular çaàlar58 

Şenlenir hep àaríb ùaàlar 

Eser ãabÀ òoş vecdetden 

/14/ 

4 Emr-i ezel verilmişdir 

Eksigi yoú úurulmuşdur59 

Òoş bir úafes örülmüşdür 

Bir luùufdur, bu vaódetden 

 

5 Gelir bunda giden úuşlar 

Yeñiden bir düzen başlar 

Güler yüzler açar úaşlar 

Çıúar eşyÀ bir mühletden60 

 

6 Her şeyde var èAczí ilhÀm 

Yapmışdır Óaú, her iş tamÀm 

Dönüyor baú, òoş bir encÀm 

èÁleme bu, bir şefúatden 

 

 

 

                                                 
56 Açılır òoş: Òoş açılır HB1-43 
57 beyÀø: beyÀz HB1-43 
58 úaynar: úaynaú HB1-43 
59 Eksigi yoú: Bir şey denmez HB1-44 
60 bir: - HB1-44 
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/15/ 

-14- 

Güzeller Caõibesi 

TÀ Ezelden 

5 NísÀn 1315/17 Nisan 1899 Úonya 

Bugün Rÿm ve Ermeníleriñ Pasúalya Bayramı kilise öñünde alÀy alÀy geçen Rÿm 

ve Ermení genç dil-berlere: 

 

DívÀn61 

1 TÀ ezelden mÀye-i cÀndır güzeller 

Göründükce her Àn girer sevdÀlara 

 

2 ÒayÀl hep onlarıñ emrindedir mecõÿb 

Görünce çarpınır düşer òulyÀlara62 

 

3 èAşú èÀlemi başúa èÀlem geçdi rÿz63 

O bir şÀhdır girmez süflí me´vÀlara64 

 

4 Bu öyle bir èaşú ki erbÀb-ı dillerde 

Boynun eger, èÀşıú daòi TersÀlara65 

 

5 áıdÀ-yı nefs için èÀşıú minnet etmez66 

Eder minnet ancaú dil-ber raènÀlara67 

 

 

                                                 
61 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, kıta-i kebîredir. 
62 Kelime “óulyÀ” şekline yazılmıştır. 
63 Mısraın vezni bozuktur. 
64 HB’nde bu beyit yer almamaktadır. 
65 Boynun eger: Eger boynun HB1-52 
66 minnet etmez: etmez minnet HB1-52 
67 Bu mısra HB’nde şu şekildedir: “Varsa eger minnet dil-ber raènÀlara” HB1-52  
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6 Derdimendiz yeter bizlere bu miónet68 

Bürünmüşüz õÀti çuldan èabÀlara 

 

7 ŞÀh-ı èaşúıñ emrinde nihÀnız şimdi 

Göñül evi açıú bütün zíbÀlara69   

 

8 Mecnÿn’u, Mecnÿn eden ne şeydir ÀyÀ 

Düşüren kim bí-çÀreyi ãaórÀlara 

 

9 Bir LeylÀ için èaşú deryÀsına ùalmış 

Ùaàlarda ãalmış kendisin tenhÀlara 

 

10 Bir tecellí bu, sırr-ı èaşú semt-i Óaú’dan70 

Vermek için renk bir nice daèvÀlara 

/16/ 

11 Güzellikde èÀşıú-ı maèşÿú ezeldir 

Úıymet için görünen o raènÀlara71 

 

12 Varıñ söyleñ o Mecnÿn’a òaberdÀr mı 

Şimdi cihÀn èÀşıú nice LeylÀlara 

 

13 ZÀr-ı derÿnumuz ger böyle uzarsa72 

Bir muèín olmaz mı yazıú şeydÀlara 

 

 

 

                                                 
68 Derdimend HB1-52: Dermend D 
69 Göñül evi: ÓÀne-i dil HB1-52 
70 Óaú’dan HB1-53: óikmetden D 
71 görünen: yüzde bir HB1-53. Ayrıca bu beyitten sonra HB’nde şu beyit yer almaktadır: 

Bu Àyín-i cihÀn böyle úurulmuş 

Göñüllerde yer ayırmış óüsnÀlara HB1-53 
72 ger HB1-54: eger D  
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14 Vuãlat yoú àam gelir dÀ´im hicrÀn gelir 

äıàmıyor göñlümüz her bir me´vÀlara73 

 

15 AcziyÀ dívÀn-ı èaşú böyle mi eyvÀh 

Vermiyor bir óüküm, híç bu daèvÀlara 

 

-15- 

ÒayÀl ve ZamÀn  

ÒayÀl ile: 

18 Mayıs 1315/30 Mayıs 1899 Úonya 

Medreseli Bir Bí-çÀreye: 

 

DívÀn74 

1 ÒayÀl ile zamÀn birlik yürürler 

Cehl ile èilim şimdi zor olalı 

 

2 èÁlimiz diyenler èaksi görürler 

Yaldızlı ãarıúla menşÿr olalı 

 

3 ZamÀn zebÿn lÀkin sözler yamandır 

èÁşıú ãuãup gözlerde òor olalı 

 

4 Şaşma göñül bu óÀllere şimdi sen 

Olur bunlar, faøílet dÿr olalı 

 

5 Òocam atma ùaşı beni bilmezsiñ 

Çoú oldu bu, yürek maàfÿr olalı 

 

                                                 
73 göñlümüz HB1-54: göñül D 
74 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, kıta-i kebîredir. 
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/17/ 

6 Öyle ise diñle zÀr-ı derÿnum 

Çoúdandır úalbimiz meksÿr olalı 

 

7 äanma òarÀb derÿnumuz gülşendir 

Sırr-ı vaódetle biz maómÿr olalı 

 

8 Bir àaríbiz kimse bilmez sırrımız75 

ÓÀlimiz bu, èaşúa mecbÿr olalı76 

 

9 GiryÀnız yaşımı kimseler silmez77 

Bu úalenderlikde meşhÿr olalı 

 

10 Etmiyor raènÀlarda híç iltifÀt 

Düşüp ãadr-ı èaşúdan maàrÿr olalı 

 

11 Edemem gerçi rÀz-ı dilim ifşÀ78 

DÀm-ı zülf-i yÀre mesóÿr olalı 

 

12 Bende bígÀnelik tende úasvet var 

Her şeyden nÀ-murÀd mehcÿr olalı 

 

13 Óükm-i cürmüm èaceb böyle mi bilmem79 

Rindim pír-i èaşúdan destÿr olalı 

 

 

                                                 
75 HB’nde şiirin bundan önceki kısımları yer almayıp şiir bu kısımdan itibaren başlamaktadır. 

àaríbiz: àaríb / kimse: üftÀdeyim / bilmez: kimse / sırrımız: bilmez HB1-55 
76 ÓÀlimiz: ÓÀlimi HB1-55 
77 GiryÀnız: GiryÀnım HB1-55 / yaşımı HB1-55: hep yaşımız D 
78 rÀz: zÀr HB1-55 
79 èaceb: ÀyÀ HB1-55 
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14 äanki Àteşgede dil-i nÀlÀnım 

HeyhÀt meh-liúÀlar maàrÿr olalı 

 

15 èAczí niçin artar zÀr-ı fiàÀnıñ 

Bülbülde fiàÀnda mesrÿr olalı 

/18/ 

-16- 

İèdÀdí òocamız ÁyÀşlı ŞÀkir Beg’iñ dersinden mülhem bir fikir ile kendisine 

verdigim şièr:  

Óaú Óaúíúat 23 Mayıs 1315/4 Haziran 1899 Úonya 

 

1 Óaú óaúíúat çineyenler øıddımdır 

Tavãíf eder göñlüm òÿn-òÀºr80 diyerek 

 

2 İylerle, iylige söz ne óaddimdir 

Óürmet eder rÿóum nÀmdÀr diyerek81 

 

3 Görürsem óaú çineyen óaúsız ferdi 

Semtine híç varmam mundÀr diyerek  

 

4 MüteòÀlif çünki bu cins-i beşer 

Çoúları maèlÿm, riyÀkÀr diyerek 

 

5 Úoyarım rÀh-ı Óaúú’a secde için 

Ezilse de başım iúrÀr diyerek 

 

 

                                                 
80 Kelime “òÿn-òÀr” şeklinde yazılmıştır. 
81 eder: eyler HB1-60 (Sayfa numaralandırmasında HB’nde 56-70. sayfalar arasında hata yapılmıştır. 

Düzeltilmesi halinde eserin bütününde karışıklık olacağından hareketle bu kısımda safya numaraları olduğu 

şekli ile verilmiştir.) 
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6 èAczí ismin maòlaã aldım kendime82 

áurÿra bu, olsun inkÀr diyerek 

/19/  

-17-83 

Ölümden äoñra Varlıú 

ZavÀllı èÀşıklara ãaàlıúlarında kimse iètibÀr etmezken öldüklerinden ãoñra bí-

çÀreleriñ sitÀyişle anılmalarına: 

Şimdi Degil 6 Mart 1316/19 Mart 1900 Úonya 

 

1 Şimdi degil tÀ ezelden òarÀbız 

MukteøÀ-yı mÀye, çünki türÀbız 

DÀm-ı felege baú nice milyonla 

Girmiş içine bir sürü àurÀbız 

 

2 Geçiyor bir èÀlem ammÀ àafletdir 

Dönen neş´e degil müdhiş èilletdir 

İçilen cÀm degil cÀm-ı õilletdir 

SerÀba úoşan biz de bir serÀbız 

 

3 Gelmiş gitmiş nice biñlerce insÀn 

Olmuşlar ãanki üç beş gün mihmÀn84 

Söyle, var mı èaceb başúa bir imkÀn 

Yürek Àteşli hep ciger kebÀbız 

 

4 äaàlıgıñ encÀmı çünki bir Àhdır 

Demez ecel, bu vezír ya geh şÀhdır 

Erişince encÀm óÀller tebÀhdır 

Nevbet bekleyen dÀòil-i óesÀbız 

                                                 
82 HB’nde bu beyit yer almamaktadır. 
83 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
84 Mısraın vezni bozuktur. 
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/20/ 

-18- 

ŞÀèir ve Meşhÿr ÒaùùÀù85 Maóbÿb Efendi’ye Verdigim Neşíde 

11 Mayıs 1316/24 Mayıs 1900 Úonya 

ElÀ Ey Maóbÿb 

 

Úıùèa 

1 ElÀ ey maóbÿb-ı õÀt fenÀfi’llÀha mı girdiñ 

Bu vírÀneye bayúuşÀsÀ eyvÀha mı girdiñ 

Nedir bu óÀl-i períşÀnıñ ey pír-i mestÀn86 

Yoúsa òarÀbÀt nÀmıyla bir dergÀha mı girdiñ 

 

-19- 

Maóbÿb Efendi’nin Yazdıgı CevÀb: 

 

1 ŞièÀrım bu, böyle aókÀm eyleriz 

Bu dünyÀ ki var, ya yoúdur neyleriz87 

ÕÀti òarÀb, òarÀbda hep òarÀbız 

DergÀhım dem, ancaú demle söyleriz 

 

-20- 

İkinci neşídesi: 

 

DívÀn88 

1 Şu dem öyleyim ki elde èinÀnım yoú 

Naóífim89 bezm-i èÀlemde zebÀnım yoú 

                                                 
85 Kelime “ÓaùùÀù” şeklinde yazılmıştır. 
86 Mısraın vezni bozuktur. 
87 yoúdur HB1-68: yoú D 
88 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, nazmdır. 
89 Kelime “naòíf” şeklinde yazılmıştır. 
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2 Feyø-i ümídim ber-hevÀ nÀ-çÀrım ben 

Kendi óÀlimdeyim başúa fiàÀnım yoú  

 

3 Geçirdim çoú Àyíni èÀlem ne oldum90  

BígÀneyim cihÀn içre gümÀnım yoú 

 

4 Dest ü pÀyım bend eyledi zencír-i èaşú91 

Elde úalmadan àayrı bir èirfÀnım yoú92 

 

5 Ne pÀye-i minnet ne Àb-ı rÿyum var 

Dem-i èaşúdan àayrı benim zamÀnım yoú 

/21/ 

-21- 

Bülbül İnmiş: 

4 NísÀn 1316/17 Nisan 1900 Úonya ÁfÀúí Bir Óisle 

 

1 Bülbül inmiş ovalardan ses verir   

áaríb àaríb öter èaşkıñ elinden 

Dürlü çiçek açmış naãıl ders verir 

Òaber ãorar bülbül úırlar gelenden 

 

2 Diñle göñül diñle èaşúıñ ilini93 

Bülbül coşúun àa´ib etmiş yolunu   

Arar gülşen özlüyor gül dalını 

Pek firúatli naàme, sevdÀ elinden94 

 

 

                                                 
90 Àyíni: Àyín HB1-69 
91 Dest ü HB1-69: dest-i D  
92 DívÀn’da bu mısra yer almamaktadır. HB1-69 
93 ilini: dilini HB1-73 
94 firúatli: firÀúlı HB1-73 
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3 Bülbül hangi yaylalardan inmişsiñ 

İnmiş de pek engínlere konmuşsuñ 

Bir úorúuñ var çalılara sinmişsiñ 

Bekler misiñ òaber ãabÀ yelinden 

 

4 Naãıl oldu inmezdiñ sen bu ile 

Vurgunsuñ sen tÀ ezelden bir güle 

èAczí der ki neye geldiñ bu çöle 

HicrÀnı var, belli şírín dilinden 

/22/ 

-22- 

Maóalleden başúa memlekete göçüp giden müsteånÀ güzel bir úız için òayÀliñ 

taóassürü: 

FirÀú-ı YÀrı 

16 NísÀn 1316/29 Nisan 1900 Úonya 

 

1 FirÀú-ı yÀrı añdıúça göñül nÀlÀn95 

ÒayÀli hep cigergÀhımdadır merkÿz96 

Düşündükçe òayÀlimde olur feyøÀn 

Bu bir firúat neler yapdı, naãıl dil-sÿz 

 

2 Dedim göñle ferÀàat et ey dívÀne 

Dedi geçdi òayÀli naúşı eyvÀna 

Gelince yÀdı döner göñül òazÀna97 

Bu firúat ki neler yapdı, naãıl dil-sÿz 

 

 

 

                                                 
95 FirÀú HB1-74: FirÀúı D 
96 ÒayÀli: ÓayÀli HB1-74 
97 döner: ùurulmaz HB1-74 / göñül: dil HB1-74 
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3 Taóammül eylemek aãlÀ muóÀl oldu 

Naãıl uçdu perí-peyker ne óÀl oldu 

Deşildi dÀà derÿnum bí-mecÀl oldu 

Bu bir firúat neler yapdı, naãıl dil-sÿz98 

 

4 Ne tedbír eyleseñ èAczí nedir çÀre 

Göñül vermek naãıl bir iş sitemúÀre 

Düşer òayÀlim her gün çoú èacíb zÀre99 

Bu [bir] firúat neler yapdı, naãıl dil-sÿz 

/23/ 

-23- 

Çiçeklere 

Úırlarda açılan çiçeklerden çoú òoşlanırım. Çünki onlar ser-best bir óayÀta 

mÀliklerdir. Onlar seóer yeliyle úonuşur ondan renk ve úoúu alırlar: 

18 NísÀn 1316/1 Mayıs 1900 Úonya 

 

Meåneví 

1 Çiçeklere ãordum bugün 

Görünce ben şírín düzgün 

 

2 Dediler Àh, elinden Àh 

İşidince şaşdım nÀ-gÀh 

 

3 ÁvÀz verdi bütün ezhÀr 

Dediler kim var neş´edÀr 

 

4 Düşündüm kevn-i ekvÀnı 

Herkesiñ var úayàu cÀnı 

                                                 
98 bir: - HB1-75 
99 òayÀlim: bí-çÀre HB1-75 
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5 Demek úurmuş böylece Óaú 

Kimi şÀhdır kimi aómaú100 

 

6 Kimi zÀ´il kimi peydÀ 

ÓulÀãa bir óÀl hüveydÀ 

 

7 Bir endíşedir ser-À-pÀ 

Bu úayàuda bütün eşyÀ 

 

8 Her şey için var bir èamel 

Çalışmaúda óayÀt, emel101 

/24/ 

-24- 

DünyÀ ve Ecel  

Bu DünyÀdır: 25 NísÀn 1316/8 Mayıs 1900 Úonya 

MevlÀnÀ civÀrında büyük mezÀrlıàı gezerken... Buralara bir mezarlıú deyip 

geçmemelidir. Öyle yer ki ùaş, ãanèat, şièr, tÀríò yazı, èÀ´ile hüviyet, èanèane 

müzesidir. 

 

1 Bu dünyÀdır nice başlar kemirmiş 

Göñül sen de bir gün gelir göçersiñ 

Ecel gelir demez bu şÀh vezírmiş 

O şerbetden bir gün sen de içersiñ 

 

2 ÇÀre yoúdur ölüme sed gerilmez 

Gelir iken gözle aãlÀ görülmez 

Vermez mühlet hem öñüne ùurulmaz 

Úaçacaú yer yoúdur nere úaçarsıñ 

                                                 
100 Kelime metnin bütününde “aómÀú” şeklinde yazılmış olup yukarıya doğru yazımı alınmıştır. Bu 

düzeltme yalnızca bu kısımda belirtilmiştir. 
101 çalışmaúda: çalışmaúdır HB1-77 
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3 Bu yerlerde nice insÀn ãalınmış 

Nice òulyÀ102, àafletlere ùalınmış103 

Ùopraúları dürlü yerden alınmış104 

Bir gün sen de bura gelir geçersiñ 

 

4 èÁşıú maèşÿú nice tenler yatıyor 

Üstlerinde çayır çimen bitiyor 

Ùaşlarında àaríb úuşlar ötüyor 

Göñül bunda aú úarayı seçersiñ105 

 

5 Yaùar nice dil-ber gelin burada 

äıra ãıra yatmışlar bir arada 

äıralamış felek böyle ãırada 

èAczí sen de úalmaz bura göçersiñ106 

/25/   

-25- 

Babamıñ VefÀtı Üzerine 

Bu FÀníde: 16 Teşrín-i Evvel 1316/29 Ekim 1900 Úonya 

 

1 Bu dünyÀdır sÀlim107 degil insÀnlar 

Dürlü yoúluú dürlü acı kederden 

ÚarÀrı yoú gelir geçer zamÀnlar 

Genç yaşımda ayrı düşdüm pederden 

 

 

 

                                                 
102 Kelime “óulyÀ” şeklinde yazılmıştır. 
103 ùalınmış: dalınmış HB1-82 
104 Ùopraúları HB1-82: Ùopraúlar D / dürlü: her bir HB1-82 
105 göñül: bu HB1-82 / bunda: demiñde HB1-82  
106 Bu dörtlük DívÀn’da yer almamaktadır. HB1-82 
107 Kelime “sÀlím” şeklinde yazılmıştır. 
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2 Bildim dünyÀ işi èahdi vefÀda 

Dönen zamÀn mihnet verir ãafÀ da 

İnsÀn için elem de var cefÀ da 

äabret göñül neler çıúar òaberden 

 

3 Bütün maòlÿú Óaú emrinde ùurmaz mı 

Bilir Tañrı óÀlleriñi görmez mi 

ErzÀúların dÀ´im kendi vermez mi 

Ayrılmaz yol başúa yola úaderden 

 

4 İsmim èAczí özüm Óaúú’a dayanmış 

FÀní dünyÀ göñül buna inanmış 

Bir úafesdir dürlü çeşid boyanmış 

Çek kendiñi, göñül yañlış seferden 

/26/ 

-26-108 

MurÀd Vermez 

FÀní CihÀn: 20 Teşrín-i Evvel 1316/2 Kasım 1900 Úonya 

Bugün MuãallÀ MezÀrlıàı’nda geziniyorum. Selçÿú Devri’nde úalma bu mezÀrlıúda 

tÀríòí mezÀr kitÀbeleri ùoludur. Bunlara èOåmÀnlı Devri’nde ölenler de úatılmışdır. 

DünyÀda tevóídi èarşa yükselten Türkler èArapça Farsça èilmi de ellerine alaraú 

yazıyı eñ ãoñ güzel şekle úoymuşlardır. MezÀr ùaşlarında öyle güzel yazılarla mezÀr 

kitÀbeleri vardır ki insÀn Türk ãanèatına óayran úalaraú çoú düşünüyor: 

 

1 FÀní cihÀn neler görmüş göstermiş 

Gezindikçe göñül èibret seçersiñ 

Nice èÀşıú nice maèşÿú aşırmış 

Kimse úalmaz sen de bundan uçarsıñ 

 

                                                 
108 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
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2 Nice şÀhlar nice dil-ber göçmüşdür 

Gün gelince mevt şarÀbı içmişdir 

Tañrı nice böyle ãaóne açmışdır 

Bir gün sen de bu şarÀbdan içersiñ 

 

3 Baú şu yatan insÀnlara èibret al 

Üstlerinde otlar bitmiş àayret al 

ÓÀøır bulun ey àÀfil nevbet al109 

Bir gün sen de yola revÀn geçersiñ 

/27/ 

4 Yaùar nice dil-ber gelin burada 

äıra ãıra yatmışlar bir arada 

äıralamış felek böyle sırada 

èAczí sen de úalmaz bura göçersiñ 

 

-27- 

Medrese Azàınlarına 

MÿrÀsÀ: 21 Şubaù 1316/6 Mart 1901 Úonya 

SÀde ve Türkçe yazdıàım şièrlere yobazca hücÿm eden bu gibilere èArap 

luàatlarıyla şièr yazabilecegimi añlatmaú úaãdıyla yazdıàım bir şièr: 

 

1 MÿrÀsÀ àaríb geşt ü güzÀr eyler110 

Dil-i dívÀne efsÿs bí-nevÀdır 

 

2 Peygÿle-nişín vaódetde zÀr eyler 

.....................................................111 

 

                                                 
109 Mısraın vezni bozuktur. 
110 geşt ü güzer HB1-84: geşti güzer D  
111 DívÀn’da şiirin bu mısraı yazılmamıştır. 
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3 DilzÀr-ı àamze-i çeşm-i Àhÿdan112 

VelhÀn-ı àaríú lücce-i sevdÀdır 

 

4 Kÿh-ı àamda müdÀm-engüşt ber-dehÀn 

Peyveste-i emr-i èaşú bir gedÀdır 

 

5 ÕÀt-ı ser-meste-i zülf-i dil-Àvíô 

ÜftÀde-i ruòsÀr-ı meh-liúÀdır 

 

6 Ùalièi hem bend-gír-i burc-ı èaúreb 

İnzivÀ-gír-i vaódet ber-cüdÀdır 

/28/ 

7 Gerçi pervÀz diler ammÀ şikest bÀl 

Muètekif lÀne-i óüzn bir hümÀdır 

 

8 Sernigÿndur òayÀl-ender-òayÀl113 

GiriftÀr-ı dÀm-ı èaşú bí-devÀdır 

 

9 Meşóÿn u derd u ÀlÀm bir àaríb114 

SezÀ-yı inãÀf hem raóme be-cÀdır 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 çeşmi: çeşm HB1-84 
113 Mısraın vezni bozuktur. 
114 Meşóÿn u derd: Meşóÿn derd HB1-84. Mısraın vezni bozuktur. 
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-28- 

Bunuñla ber-À-ber yazıp gönderdigim sÀde bir neşíde: 

6 Şubaù 1316/19 Şubat 1901 Úonya115 

 

1 Merdiñ yeri ãorulmaz ÀdÀbına baú 

EåvÀbına baúma hem ensÀbına baú 

Defíneler gizlidir vírÀnelerde116 

Kişiniñ faølına hem niãÀbına baú 

 

2 Bilinmez aãlÀ nedir óikmet-i MevlÀ 

Olur bir mühlik ejder sevdigin ÀèlÀ 

Óaúír görme devÀdır belki øaèíf ednÀ117 

ÔÀhir degil bÀùınıñ kitÀbına baú 

 

3 Ey şuèÿrsuz bu meyliñ bir meyl-i çetin118 

äanma her gördügün bÀlÀyı faùín119 

Bilinmez nerede yaùar o fikr-i metín120 

Bir kere görüş añla óesÀbına baú 

 

4 Görünen her gölge degildir sÀye121 

Muòtelifdir insÀnlar da bilmez mÀye 

Aldanıp baúma sen o mesned-i cÀya 

İnsÀnlarıñ muòammer türÀbına baú 

 

 

 

                                                 
115 6 Şubaù 1316 Úonya HB1-85: - D 
116 gizlidir: nihÀndır HB1-85 
117 Mısraın vezni bozuktur. 
118 şuèÿrsuz: bí-şuèÿr HB1-85 
119 Mısraın vezni bozuktur. 
120 Mısraın vezni bozuktur. 
121 Mısraın vezni bozuktur. 
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/29/ 

5 Her melÀóata birden úapılıp úanma 

Her kÀşÀneyi görüp ãaúın òoş ãanma 

Denirse müsÀvídir híç de inanma 

Òor görme her şey´iñ sen òarÀbına baú 

 

6 Bir èAczí’yim fıùratda böyle òarÀbım 

İòtişÀm nedir bilmem çünki türÀbım 

Ámirim muùlaú bir èaşú àamdır şarÀbım122 

Gel, èÀşıúlar bezminiñ şarÀbına baú 

 

-29- 

èAbdu’l-Óamíd ve Òafiyyeler, Ebu’ø-ØiyÀ Tevfíú Beg’iñ menfÀ óayÀtı üzerine: 

Ne Óikmetdir Ki 16 Mart 1317/29 Mart 1901 Úonya 

 

1 Ne óikmetdir ki èÀúiliñ èaúlı123 

Çoú kere sebebdir ziyÀnına124 

Her Àn bellidir bunuñ da naúli125 

Sevdirmez çünki zamÀnına126 

  

2 Añlatmaú güçdür bu şümÿlü 

Böyle gider dehriñ uãÿlü 

Aómaúlarıñ cÀy-ı úabÿlü 

Bir delíldir kim iõèÀnına 

 

 

 

                                                 
122 muùlaú bir èaşú HB-85: èaşú, mÀye D 
123 Mısraın vezni bozuktur. 
124 Mısraın vezni bozuktur. 
125 Mısraın vezni bozuktur. 
126 çünki: óikmet HB-91 
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3 Çoú dÀnÀ var bí-çÀre úalmış 

Kendini òarÀbÀta ãalmış 

äoyunmuş maóviyyete ùalmış 

Küsmüş felegiñ cihÀnına 

/30/ 

4 Gidiyor böyle àaríb efèÀl 

Naãıl gidişdir bu naãıl ensÀl127 

Eder èÀciz, èÀcize iúbÀl 

Úalmış iş dehriñ èirfÀnına 

 

5 Oùurmuş vÀèiô söyler maènÀ 

Bilmez kendini yazıú óÀlÀ128 

Döker aàzından nice riyÀ129 

Baú èAczí işiñ ãoñ Ànına130 

 

-30- 

Beàşehir yolu üzerinde Selçÿú ÒÀnı öñünde: 

Nice demler: 16 Mayıs 1317131/29 Mayıs 1901 Úonya 

 

1 Nice demler sürdüñ èaceb àaríb òÀn132 

Geçmiş senden bilmem nice biñ kervÀn133 

Úahreylemiş saña eñ soñ bu cihÀn134 

Hani, o dem kervÀnlarıñ nerede135 

 

                                                 
127 Mısraın vezni bozuktur. 
128 kendini HB1-91: bu maènÀyı D  
129 Döker: äaçar HB1-91 
130 Otuz sene ãoñra ãarıúlarınıñ alınması. (DívÀn’daki dipnot) 
131 16 Mayıs 1317: 16 Mayıs 1316 HB1-93 
132 èaceb: sen de ey HB1-94 
133 bilmem: kim bilir HB1-94 / biñ: - HB1-94  
134 Úahreylemiş saña eñ soñ bu cihÀn: Saña úahr eylemiş bu eski cihÀn HB1-94 
135 nerede: èaceb nerde HB1-94 
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2 Hangi eller kesdi èaceb ùaşıñı 136   

èAceb kimler úoymuş kÿşe başıñı137 

Hangi yigid ördü kemer úaşıñı138 

Hani gürbüz o cÀnlarıñ nerede139 

/31/ 

3 Hangi ümíd úoydu seni buraya140 

Nerelerden geldi ùaşıñ ãırÀya141 

ZamÀn èibret úoymuş seni buraya142 

Hani seniñ òÀúÀnlarıñ nerede143 

 

4 Çoú obalar çoú kervÀnlar göçürdüñ144 

Nice begler nice dil-ber uçurduñ145 

Çoú gürültü nice àavàÀ geçirdiñ146 

Hani o gün, o Ànlarıñ nerede147 

 

5 Söyleseñ de diñleseydim óÀliñi148 

ÚÀdir MevlÀ’m açsa senin diliñi149 

Nice insÀn baãdı geçdi yoluñu150 

Hani baú o insÀnlarıñ nerede151 

 

                                                 
136 kesdi: kırmışdır HB1-95 / èaceb: - HB1-95 / ùaşıñı: ùaşlarıñı HB1-95 
137 èAceb kimler HB1-95: Ùunçbilek D / úoymuş: úoydu HB1-95 / başıñı: başlarıñı HB1-95 
138 úÀşıñı: úÀşlarıñı HB1-95 
139 nerede: èaceb nerde HB1-95 
140 buraya: buralara HB1-95 
141 ãırÀya: ãırÀlara HB1-95 
142 buraya: şuralara HB1-95 
143 nerede: èaceb nerde HB1-95 
144 göçürdüñ: göçürmüşsüñ HB1-95 
145 uçurduñ: uçurmuşsuñ HB1-95 
146 àavàÀ: àavàÀlar HB1-95 / geçirdiñ: geçirmişsiñ HB1-95 
147 nerede: èaceb nerde HB1-95 
148 diñleseydim: diñleseydiñ HB1-96 / óÀliñi: óÀlleriñi HB1-96 
149 ÚÀdir HB1-96: Úadír D / diliñi: dilleriñi HB1-96 
150 yoluñu: yollarıñı HB1-96 
151 baú HB1-96: şimdi D / nerede: èaceb nerde HB1-96 
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6 Göçmüş burcuñ bÀzÿlarıñ úırılmış152 

Yapmış mièmÀr kemerleriñ úurulmuş153 

Kÿşeleriñ bayúuşlara verilmiş154 

Yoúdur eski devrÀnlarıñ nerede155 

 

7 FÀnídir bu dünyÀ èAczí tez döner 

Úalmaz bunda nice nÀmlı iş söner156 

Her varlıàıñ başına bir Àh iner157 

Hani eski seyrÀnlarıñ nerede158 

/32/ 

       -31-            

Penbe Yanaú 

   Pencereden baúan bir Àhÿya: 

   17 Mayıs 1316/30 Mayıs 1900 Begşehir 

 

1   Penbe yanaú yaúdı yine özümü 

Deldi baàrım siyÀh Àhÿ gözleriñ 

Güzellere vasf etdim ben sözümü 

èAúlım aldı eyvÀh Àhÿ gözleriñ 

 

2 SevdÀ úuşu ùurmaz uçar başımda 

 Güzelleriñ vaãfı döner peşimde 

 SiyÀh zülfüñ görünce ben úarşımda 

 SevdÀmı Àh çekdi Àhÿ gözleriñ 

 

 

                                                 
152 úırılmış: úırılmışdır HB1-96 
153 úurulmuş: úurulmuşdur HB1-96 
154 verilmiş: verilmişdir HB1-96 
155 Yoúdur: Yoú / nerede: nerededir HB1-96 
156 nice nÀmlı HB1-96: nÀmlı D / iş HB1-96: işler D  
157 varlıàıñ: ãafÀnıñ / başına: ardından HB1-96 
158 nerede: nerde HB1-96 
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3 Bir Àhÿsuñ eşiñ eyvÀh göremem 

 Uzadıp el gülleriñi deremem 

Yeriñ ãarbdır nÀ-çÀr varıp giremem 

Beni nÀ-gÀh vurdu Àhÿ gözleriñ 

 

4 Gördüm seni göñül derdi vuruldum 

 Bir àaríbim yoldan geldim yoruldum 

 ÒÀn kÿşesi Mecnÿn gibi serildim 

 Çünki èaúlım aldı Àhÿ gözleriñ 

 

5  Bir èAczí’yim göñlüm her Àn yanıúdır 

 Ùalièim yoú iúbÀlim de sönükdür 

 Yaàmur yaàar havÀ şimdi dönükdür 

 ÒarÀb etdi beni Àhÿ gözleriñ 

/33/ 

     -32- 

SÀúiyÀ 

   Òafiyyeler Devri 

   Bu tÀríòde İstÀnbÿl’da Mülkiye Mektebi’ndeyim: Arúadaşım Aómed äÀkí’ye 

   18 NísÀn 1317/1 Mayıs 1901 İstÀnbÿl 

     

1 äÀúiyÀ derdim füzÿn diñle gel 

Yoú mu bu yurduñ iflÀóı èaceb 

 

2 İõèÀnıñ aç yürekden iñle gel159 

Uyur mu milletiñ Àhı èaceb 

 

3 Yıúılıp o kÀşÀne dönmez mi 

Üstüne ôulmuñ silÀóı èaceb 

                                                 
159 İõèÀnıñ: İmèÀnıñ HB1-103 
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4 Baú esiyor her gün sÀm-ı ôulüm 

Nerde intiúÀm, riyÀóı èaceb 

 

5 Onlarıñ, şimdi demler òandeler 

Gelmez mi bir gün eyvÀhı èaceb 

 

6 Yetmez mi bu pis devrÀn u àaflet160 

Sönmez mi bunuñ elvÀóı èaceb 

 

7 YÀ Rab nedir bu sÀóada ôulmet 

Yoú mu bunuñ bir ãabÀóı èaceb161 

/34/ 

-33-162 

Yine Orada 

3 Mayıs 1317/16 Mayıs 1901 İstÀnbÿl 

 

1 Her-cÀ ôulüm bir ãarãar-ı hevl-engíz 

Geçdigi yerde ùurulmaz felÀketden163 

Nere gitdi DÀrÀ, nerdedir Cengíz 

MeòÀfet ùoàar her dem meòÀfetden 

 

2 Yıúılmışdır ôulümle nice biñ ÀbÀd 

Çoú kÀşÀneler olmuş onuñla ber-bÀd 

Millet aàlarken bir ferd olursa dil-şÀd 

Úalır mı rengi vefÀ bu zeèÀmetden 

 

                                                 
160 pis HB1-103: acı D / u: - HB1-103 
161 NÀmıú KemÀl, ØiyÀ PÀşÀ ve Vaódet PÀşÀ’nıñ ãaúlı eåerlerini çoú oúumaúlıàım genç dimÀàımda bu te´åíri 

yapıyor. Ve bu gibi şièleriñ altına maòlaã úoymuyorum. Bunuñ tafãíli dört cildlik ÒayÀl BÀàçesi adındaki 

eåerimizdedir. (DívÀn’daki dipnot). Dipnotta kelime “ÓayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
162 Şiirin vezni bozuktur. 
163 Geçdigi yerde ùurulmaz: Ùurulmaz geçdigi yerde HB1-111 
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3 Úurulmuş dünyÀ bir èaşú-ı èadÀletle 

Neden telvíå edilsin reõÀletle164 

SaèÀdet birleşmez aãlÀ ihÀnetle 

Göçer mülk dÿr olunca èadÀletden 

 

4 Ezer maóv eder muóíùin istibdÀd165 

Úırılır ümíd feyiø úalınca bí-dÀd 

Çöker nÀ-bÿd olur gelmezse imdÀd 

Yeşermez ot daòi pÀy-ı muòÀnetden 

 

5 ÓayÀt èÀlemde refÀh üstü refÀhdır 

RefÀh olmayan yerler simsiyÀhdır 

Ümídi ôÀlimiñ ãoñ demde bir Àhdır 

O bir Àh ki fırlar çıúar reõÀletden166 

/35/ 

6 Her Àn ôÀlimiñ ôulmu bütün ehvÀli 

Ùoplanır bir yerde híç úalmıyor óÀli167 

İner bir Àn ki òabersiz söner iúbÀli 

Eåer úalmaz şaóãında o mehÀbetden168 

 

7 Ùoàduúça òÿrşíd-i melÀóat evfer169  

äaçar neş´e zíbÀ ısınır her yer 

Ne òoş leùÀfetdir olmuş münevver 

Feyø alır óayÀt çünki leùÀfetden 

 

 

                                                 
164 Neden: Niçin HB1-111. Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
165 Ezer: Úurudur HB1-111 
166 Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
167 bir: hep bir HB1-112 
168 Eåer HB1-112 / Eser D  
169 Ùoàduúça: Baú ùoàar / òurşídi: òurşíd HB1-112 
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-34-170   

Mülkiye Mektebi’nden Úonya’ya sürgün edildigimde: 

3 Temmuz 1317/16 Temmuz 1901 Úonya 

 

1 Bilmem böyle naãıl èÀlem naãıl dünyÀ 

Bir uàultu döner her Àn úuru òulyÀ171 

 

2 Biraz neş´e gelir gibi úaãvet çöker 

Göñüllere èakis eyleyen øiyÀ172 

 

3 FeøÀ maàmÿm zemín óayrÀn èaceb neden 

äanki olmuş insÀnlara böyle menfÀ 

 

4 Güldürmez híç beliriyor miónet ile 

Õevú şeklinde bu da böyle ayrı sevdÀ 

 

5 Köhnelenmiş bir úafesdir ùışı yaldız 

İçi cidÀl dürlü çeşíd ùolu àavàÀ 

/36/ 

6 Gizli gizli bir iñilti volúan gibi 

ÓÀli müşkil bir ãaónedir ismi feøÀ 

 

7 Mümkin degil almaz òayÀl173 bıraú èAczí 

Bir õerre ki görünmüşdür göze deryÀ 

 

 

 

                                                 
170 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
171 Kelime “óulyÀ” şeklinde yazılmıştır. 
172 Mısraın vezni bozuktur. 
173 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
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-35- 

Ebu’ø-ØiyÀ Tevfík Beg’iñ úonaàında oúuduàum şièirler:174 

10 Temmÿz 1317/23 Temmuz 1901 Úonya 

 

1 Geçdik cendereden elendik elekden 

Ögünmüşüz ôulmüñ asiyÀbında biz 

İntiúÀm gelmezse egerçi felekden 

Çoú aàlarız ùurup niyÀz bÀbında biz 

 

2 Demir úapısından geçdik istibdÀdıñ 

Nelerin gördük o ôulüm ü bí-dÀdıñ 

Yatdıú boàulduàu yerlerde feryÀdıñ 

Çekildik maóşerin çoú óesÀbına biz 

 

3 Gerildik çÀr-míòa şol èİsÀlar gibi 

Gördük eceli o dem efèÀlar gibi175 

Deñildi bu daèvÀ o daèvÀlar gibi 

Bulunduú serÀyıñ isticvÀbında biz 

/37/ 

4 Ôulmüñ pençesinde bí-emÀn ezildik 

İnce eleklerden geçdik hem süzüldük176 

Heykeller öñünde èÀcizce dizildik 

Yazıldıú menfíleriñ kitÀbına biz 

 

 

 

 

                                                 
174 HayÀl Bahçesi’nde şiirin Aczí’nin İstanbul’dan arkadaşı olan SÀkí’ye yazıldığı belirtilmiştir. HB1-102 
175 o dem: biz hem HB1-105 
176 eleklerden HB1-105: elekden D 
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5 Bir maèãÿmuz gerçi görmüyor gözleri177 

Diñlenmedi aãlÀ söylenen sözleri178 

Bir èaúrebden bed-ter o meş´ÿm yüzleri179 

Neler çekdik ôulmüñ bu èiúÀbında biz180 

 

-36- 

Yine orada èaynı ùuyàunuñ ilhÀmıyla: 

 

1 ÔÀlimiñ iúbÀlinde görünen òaşmet 

Bir Àn olur ki kendi tíà-i cÀnıdır 

 

2 O bir òaşmetdir ammÀ ederken ãavlet 

Maôlÿmuñ Àhı ôÀlimiñ düşmanıdır 

 

3 TemÀdí eder gerçi, zamÀn-ÀrÀdır 

Bekler ãoñ demin ôÀlimiñ mihmÀnıdır 

 

4 Yıúılmış nice biñ kÀşÀne-i úayãer 

Görünen õerreler hep bir nişÀnıdır 

 

5 Pençe-zÀrı fiàÀn var cevv-i semÀda181 

Her biri bir maôlÿmuñ efàÀnıdır182 

 

6 Gün geçer aylar geçer ey òaşmet-penÀh 

Bildirir eyyÀm saña kendin ùanıtır 

 

                                                 
177 gözleri HB1-106: gözler D  
178 sözleri HB1-106: sözler D 
179 yüzleri HB1-106: yüzler D 
180 ôulmüñ: dehriñ HB1-106 
181 cevvi: úaèr-ı HB1-107  
182 Mısraın vezni bozuktur. 
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/38/ 

7 Çoú şehinşÀhı dünyÀ almış altına 

İşte şu òÀk hep bir ãulùÀnıñ úÀnıdır  

 

8 Bir Àn boşalır o sarÀy-ı òaşmetiñ 

Çoú kÀşÀne var ki bayúuş eyvÀnıdır 

 

-37- 

Úonya VÀlísi Feríd PÀşÀ beni ÒÀtÿnsarÀy NÀóiyesi TaórírÀt KÀtibligi’ne 

gönderiyor. áurbet açıldı. Úonya’dan ayrılmaú: 

27 Eylül 1317/10 Ekim 1901 Úonya183 

 

1 Göñül úısmet saña àurbet açıldı184 

Naãıl olur èaceb encÀm görelim185 

áaríb baòta yine miónet açıldı 

Bu úapıdan biz de geçip girelim 

 

2 Güldürmedi felek baña güler mi 

Aàladırken gözyaşımı siler mi 

áurbet elde ezer baàrım deler mi 

Herkes gibi biz de iúrÀr verelim186 

 

3 áam úaãÀvet hep bize mi verildi187 

EyvÀh göñül yÀbÀnlara sürüldü 

Neler çekdi neler gördü yoruldu 

äabır göñül selÀmete erelim 

 

                                                 
183 HB’nde şiirin “tÀàí” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB1-119 
184 Göñül úısmet saña: Úısmet saña göñül HB1-119 
185 èaceb encÀm: encÀm èaceb HB1-119 
186 herkes: eller HB1-120 
187 úasÀvet: úasvetler HB1-120 
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/39/ 

4 Naãıl olmuş bilmem benim varlıàım 

Gitmez başdan híç de Àh u zÀrlıàım 

Yeter iken baña kendi ùarlıàım 

Varsın olsun böyle devrÀn sürelim 

 

5 Bülbül gibi úonamadım gülüme 

Óasret úaldım eşe dosta ilime 

áam u hicrÀn iner her gün dilime188 

Miónet postun àurbetlere serelim 

 

6 áöñül çıúdıñ àurbetleriñ ùaàına189 

Vaúit varken daha úasvet çaàına 

èAczí söyler düşdüm hicrÀn bÀàına 

äabır gerek işiñ ãoñun görelim 

 

-38- 

SÀde Güzel Köy Dil-berine 

18 Teşrín-i Evvel 1317/31 Ekim 1901 ÓÀtÿnsarÀy 

 

1 Gördüm yine şírín bir köy dil-beri 

Pek tÀzedir oldu sevdÀm reh-beri 

Bilmem ÙahrÀn bilmem Hind’iñ èanberi 

Gözler siyÀh beyÀø tendir bal gibi 

 

 

 

 

                                                 
188 áam u hicrÀn: áam u úasÀvet HB1-121 
189 çıúdıñ: indiñ HB1-121 
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/40/     

2 Bilmem hangi dalda böyle erişmiş 

Bir Àfetdir nÀzlı güzel ùuruşmuş 

SiyÀh ãaçlar ãırma gibi úarışmış 

äanki ipek üstünde bir tül gibi 

 

3 Deli göñül yine ãızdı eridi 

ÒayÀlimi siyÀh sevdÀ bürüdü 

Geçdi güzel çÀbuú sekdi yürüdü 

Uçdu gitdi vaóşí úumru yel gibi190   

 

4 Bir Àhÿdur geçip úarşı ùurunca 

BeyÀø úaymaú ãandım yüzün görünce191 

Her yanları ùolgun endÀm yerince 

TÀm çaàında bir ùomurcuú gül gibi 

 

5 Dayan deli göñül dayan şaşırma 

Ùopla èaúlıñ ãaúın başdan úaçırma 

Úolda gezen yavru şÀhín uçurma 

Óaleb ŞÀm’dan gelen aàır şÀl gibi 

 

6 Güzelleriñ èAczí bu bir özüdür 

Áhÿ gibi yaman bir köy úızıdır 

Tek büyümüş ceylÀn yavru úuzudur 

Ùopuúları beyÀø ùombul tül gibi 

 

 

 

                                                 
190 úumru: ceylÀn HB1-124 
191 yüzün: şeklin HB1-125 
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/41/ 

-39-192 

İnce MinÀre İçin  

Bu tÀríòde yıldırım iãÀbetiyle alt şerifesine úadar yıúılan İnce MinÀre 

16 Teşrín-i Evvel 1317/29 Ekim 1901 Úonya 

 

1 SemÀya ùoàru AllÀh diyerek 

Ser çekmiş idiñ ey eõÀn yeri 

Ansızca göçdüñ eyvÀh diyerek 

Ey temcíd yeri, ey SübóÀn yeri 

 

2 Bir óiss-i dínle yapmışdı ecdÀd 

èAãırlar boyu ùurmuşduñ ÀbÀd 

Naãıl olup da göçdüñ ey nÀm-dÀd 

Yoú idi eşiñ ey iõèÀn yeri 

 

3 Ey èAczí düşün bu da bir óikmet 

Belki tükenmiş gelmişdir mühlet 

MaèneviyÀtdan oldu bu ãavlet 

Bilmeyiz vardır bir nihÀn yeri 

/42/    

-40- 

BahÀr Geliyor 

24 Şubaù 1317/9 Mart 1902 ÓÀtÿnsarÀy 

ÒayÀl193 ãÀóipleriniñ göñüllerini sevindiren ilkbahÀr geliyor. ÓÀtÿnsarÀy bÀàlıú 

bÀàçeliú yeşil vÀdíleriyle ùabièaùıñ çoú süsledigi bir yer. Buna göre bahÀr manôarası 

da çoú òoş görünüyor. Úırlar bayırlar yeşil çimenlere bürünmeye başladı. Bu óÀl 

göñlüm için bulunmaz bir seyrÀndır. Hele çay ve dere kenÀrlarındaki ãıú aàaçlar 

                                                 
192 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
193 Kelime “óayÀl şeklinde yazılmıştır. 
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çoú nÀzlı bir ùarzda yeşermege óaøırlanıyorlar. EùrÀfındaki bayúuşlar ãabÀóa úadar 

neş´eli ötüşlerde, òayÀlim için zengín bir ser-mÀye olan bu ùabíèí güzelligi ben de 

sevinçle úarşılıyorum ve diyorum ki: 

  

1 Yeşerdi yine çayır çimenler 

Göründü bahÀrıñ raènÀlıàı 

Açıldı lÀle güller semenler194 

Belirdi úırlarıñ zíbÀlıàı 

 

2 èAşúıñ demidir bu dem gelince 

Mevsim òoşdur nev-rÿzu bulunca 

Dirilip şu kÀ´inÀt gülünce 

Artar ehl-i èaşúıñ şeydÀlıàı 

 

3 Açılır önce o àonca güller195 

FeryÀda başlar àaríb bülbüller196 

Egerler boyun nÀzlı sünbüller197 

Úalmaz gider úışıñ rüsvÀlıàı 

/43/ 

4 Her eşyÀ bu demi bekler özler198 

Dökülür úıra gelinler úızlar199 

Çekilir úasvet güler hem yüzler200 

Úaynar her şey´iñ ÀşinÀlıàı 201 

 

 

                                                 
194 lÀle: lÀleler HB1-127 / güller: gül HB1-127  
195 Açılır: İlk HB1-127 / önce: evvel HB1-127 / güller: gül HB1-127 
196 bülbüller: bülbül HB1-127 
197 Egerler: Eger HB1-127 / boyun: boynun HB1-127 /  ùurur HB1-127: - D / sünbüller: sünbül HB1-127 
198 Her eşyÀ bu demi bekler özler HB1-128: Bu demi eşyÀ bekler özler D 
199 gelinler HB1-128: gelin D 
200 hem HB1-128: - D 
201 Úaynar herşey´iñ ÀşinÀlıàı HB1-128: Her şey´iñ artar hümÀlıàı D 
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5 áaríbdir èAczí göñ[ü]lü nÀ-şÀd 

İlinden cüdÀdır óÀli ber-bÀd202 

Açılır biraz görünce ÀbÀd 

Deşilir bu Ànda sevdÀlıàı 

 

-41- 

TÀze dil-ber, yine bir köy úızına: 

4 NísÀn 1318/17 Nisan 1902 ÓÀtÿnsarÀy 

 

1 Sen bir gülsüñ tÀze dil-ber 

èAceb dalın kimler úırar203 

Yanaàıñda penbe güller 

èAceb gülüñ kimler úoúlar 

 

2 Güzelliàiñ tÀm çaàında   

Büyüyorsuñ öz bÀàında 

Bir Àhÿsuñ yurt ùaàında 

èAceb beliñ kimler ãarar 

 

3 Bir çiçeksiñ yÀbÀn elde 

Güzelligiñ úalır dilde 

èÁşıúlarıñ gözü yolda  

Çoú sevdÀyı óÀliñ úırar 

 

 

 

 

 

                                                 
202 İlinden cüdÀdır: CüdÀdır ilinden HB1-128 / óÀli: fikri HB1-128 
203 dalın: dalıñ HB1-132 
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4 Yeşil dallar saña óayrÀn 

Aúar ırmaú çoşdu hemÀn204 

Ùuruşuñ bir tÀze ceylÀn 

èAceb alın kimler açar 

 

5 èAczí buña behÀ yetmez 

Bunda böyle àonca bitmez 

ÒayÀli híç içden gitmez 

èAceb úolun kimler ùutar205 

/44/ 

-42- 

İstibdÀd Günleri: Ne Olacak...? 

12 Mayıs 1318/25 Mayıs 1902 ÓÀtÿnsarÀy 

ÓÀtÿnsarÀy, TanzímÀt’dan beri nÀóiye merkezi olduàu óÀlde oùuracaú bir óükÿmet 

dÀ´iresi yoú... Müdíriñ maèÀşı 150 benim maèÀşım 135 àurÿşdur. Bunu da beş altı 

ayda ancaú bir maèÀş alabiliyoruz. Bunuñ için: 

 

1 Ne olmuşdur ne olacaú  

Áh bir òasta diler imdÀd 

Var mı derdin híç bilecek 

Her yanları olmuş ber-bÀd 

 

2 Ey bí-şuèÿr BÀb-ı èÁlí 

İòtişÀm güzel meèÀlí 

Baúıñ naãıl bu ahÀlí 

Fikriñizde yoú mu bu dÀd 

 

 

                                                 
204 Aúar ırmaú çoşdu hemÀn: SÀkinleşdi Àb-ı revÀn HB1-132 
205 èAceb úolun kimler ùutar: Kimler ùutar o úoluñdan HB1-132 



 

419 

3 Çetin bir èırú faúaù yorgun206 

Unudulmuş, cÀhil ıràın 

Zümrüd vaùan yazıú ùuràun207 

Òalú pek cılız degil dil-şÀd208 

 

4 ZamÀn var ki gelir bir gün 

Çıúar onda yüce bir ün 

Yıúılır taòt, gider bu, bÿn      

Olur o dem ülke ÀbÀd 

/45/ 

5 Bu milleti ãanma óaúír 

Sizde rütbe nişÀn tevúír209 

Rast gelenler olmuş vezír 

Nerededir Óaúú-ı èibÀd 

 

6 O zamÀn ki bunlar göçer 

Bu istibdÀd úalmaz geçer 

FenÀları bir bir seçer 

CÀnlanıp güler bu efrÀd 

 

7 Yanan Àteş elbet söner 

İúbÀl ùÀliè tezce döner 

Nice şÀhlar taòtdan iner 

Gelince o cÀnlı imdÀd 

 

 

 

                                                 
206 faúaù: ama HB1-136 
207 yazıú: faúaù HB1-136 
208 pek cılız: naóífdir HB1-136 
209 Sizde: Bu ne HB1-137 / tevúír HB1-137: pür-tevúír D 
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8 Bir èAczí’yim gizli dilim210 

Çünki sürmez bunca ôulüm 

Dirlik gerek degil ölüm 

Elbet verir Óaú bir murÀd 

/46/ 

-43- 

Zoldura ÒarÀbesinde: 

27 Mayıs 1318/9 Haziran 1902 ÒÀtÿnsarÀy 

Zoldura, ÒÀtÿnsarÀy’ıñ çeyrek saèÀt şimÀlinde çoú eski bir òarÀbe olup altında 

tÀríòí defíneler olduàu söylenen ve óÀlÀ bir höyük şeklinde olan bir muèaôôam sarÀy 

yeridir. Bunuñ için diyorum ki: 

 

1 DünyÀ evi ãunè-ı YezdÀn 

ÓayÀt bunda büyük iósÀn 

FenÀlıàı sevmez RaómÀn 

Fikriñ varsa diñle insÀn 

Bayúuş neden eyler fiàÀn 

Diyor her gün fÀní cihÀn 

 

2 Bir gün var ki gelir başa 

Dayanamaz begler pÀşÀ 

İster iseñ yüzyıl yaşa 

Baúmaz mısıñ úurda úuşa 

Bayúuş neden eyler fiàÀn 

Diyor her gün fÀní cihÀn 

 

 

 

 

                                                 
210 gizli: söyler HB1-137 



 

421 

3 Bilen Óaúú’ı ùoàru söyler 

èAmelsizler ziyÀn eyler 

Bu gidişle göçer evler 

ÒarÀb olur şehir köyler 

Bayúuş neden eyler fiàÀn 

Diyor her gün fÀní cihÀn 

/47/ 

4 Artar ise óíle iãyÀn211 

Naãıl rÀóat eder insÀn 

Titrer zemín eyler fiàÀn 

Söyler açıú bir bir Úur´Àn 

Bayúuş neden eyler fiàÀn212 

Diyor her gün fÀní cihÀn 

 

5 ÓayÀt gölge gibi geçer  

Herkes ecel cÀmın içer 

Miónet gelir sürÿr úaçar 

Her şey fÀní elbet göçer 

Bayúuş neden eyler fiàÀn213 

Diyor her gün fÀní cihÀn 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
211 Şiir HB’nde de bu kısımdan itibaren yer almaktadır. 
212 neden: niçin HB1-142 
213 neden: niçin HB1-142 
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6 Tez aàlıyor bunda gülen214 

Úalmaz gider bunda gelen 

İylik güder kendin bilen 

Bize èibret bunca ölen 

Bayúuş neden eyler fiàÀn215 

Diyor her gün fÀní cihÀn 

 

7 Göñül bunda beúÀ yoúdur 

Gidişinde vefÀ yoúdur 

Ne yapsañ híç ãafÀ yoúdur 

Fikirsizde óayÀ yoúdur 

Bayúuş neden eyler fiàÀn216 

Diyor her gün fÀní cihÀn 

 

 

 

 

 

                                                 
214 HB’nde bu kısımdan önce DívÀn’da olmayan şu üç hane yer almaktadır:  

Nere baúsan bir òayret var 

Degil bir şey híç ÀhenkdÀr 

Nesi var ki bulmuş úarÀr 

Her yer cesed her yer mezÀr 

 Bayúuş niçin eyler fiàÀn 

 Diyor her gün fÀní cihÀn  

Gelmiş geçmiş nice insÀn 

ÓayÀt fÀní döner zamÀn 

Tefekküre ister iõèÀn 

Ùopraú olmuş nice cÀnÀn 

Bayúuş niçin eyler fiàÀn 

Diyor her gün fÀní cihÀn 

Bu yerlerde nice emel 

Úoyamamış åÀbit temel 

Yoúsa eger iyi èamel 

Her yanları dürlü milel 

Bayúuş niçin eyler fiàÀn 

Diyor her gün fÀní cihÀn HB-142-143 
215 neden: niçin HB1-143 
216 neden: niçin HB1-143 
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/48/ 

8 Gördüñ èAczí nice èibret 

Ùaàılmış hem niçe ülfet 

Hani nerde bunca külfet 

Düşünürseñ èaúla óayret 

Bayúuş neden eyler fiàÀn217 

Diyor her gün fÀní cihÀn 

 

-44- 

KÀ´inÀt ve BahÀr: 

4 ÓazírÀn 1318/17 Haziran 1902 ÒÀtÿnsarÀy 

 

1 Úuşlar öter bilmem èaceb ne söyler218 

Diñle göñül ezel Óaúú’ıñ işin hey 

Bilmeyenler lisÀnından kem eyler219 

Fikret göñül her şeyleri düşün, hey220 

 

2 Gelir mevsim çayır çimen görünür 

Çiçekler de elvÀn úoúu sürünür 

ÓayÀt gelir her yerlerde, dirilir 

Açar çigdem ãoñra sünbül peşín, hey 

 

3 Aàaçlar da gelin gibi ãalınır 

Her eşyÀdan óikmet dersi alınır 

Yaylalarda sÀz Àhengi çalınır 

Bu neş´eye imkÀn vermez úışın, hey 

 

                                                 
217 neden: niçin HB1-144 
218 HB’nde şiirin “úayabaşı” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB1-148 
219 eyler: söyler HB1-148 
220 Fikret: Añla HB1-148  
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/49/ 

4 Ölen zemín bu mevsímde dirilir 

Her eşyÀya tÀze bir cÀn verilir 

Her çiçekde nÀzlı varlıú görülür 

Düşün èAczí işiñ ulu başın, hey 

 

-45- 

Tepelenen Óaúlar: Maókeme-i Şerèiyye’niñ 18 sene süründürdügü bir aãılsız nikÀó 

mes´elesi... ZavÀllı úız iòtiyÀrlamış bahÀr-ı óayÀtı sönmüşdür. 

3 Şubat 1318/16 Şubat 1903 ÓÀtÿnsarÀy 

 

1 Çıúar maôlÿmuñ Àhı semÀlarda eder zÀr 

İhmÀl olunmaz óÀşÀ imhÀl eder KirdigÀr 

Düşün bir kere sen etdigiñ kÀrı ey àaddÀr221 

Uzun müddet sürmez yapdıàıñ nÀ-óÀú gerd ü bÀr 

Bir gün olur ansız gelir o müdhiş aòõ-ı åÀr222 

Maàrÿr gezerken sen hem bí-òaber ey ôulümkÀr 

 

2 ÔÀlimiñ ôulmünde olan óÀlet úalır ãanma 

Ezilir maôlÿm ölmez ãaúın sen ölür ãanma223 

İètiyÀd edenler ôulmü refÀh bulur ãanma 

Ôulüm bir dÿd-ı siyÀhdır øÀyiè olur ãanma224 

Bir gün olur ansız gelir o müdhiş aòõ-ı åÀr 

Maàrÿr gezerken sen hem bí-òaber ey ôulümkÀr 

 

 

 

                                                 
221 ey àaddÀr HB1-151: àaddÀr D 
222 aòõ-ı åÀr HB1-152: aòõ u åÀr D. Şiirin bütününde bu kullanım tercih edilmiş olup düzeltme yalnızca bu 

kısımda gösterilmiştir. 
223 sen HB1-152: - D 
224 dÿd-ı siyÀh HB1-152: dÿd u siyÀh D 
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/50/ 

3 Maôlumuñ çekdigi Àhı híç bir çeken var mı 

Ôaèífi ezmekde èaceb híç bir hüner var mı225 

Bir gün iner intiúÀm añlarsıñ heder var mı 

Geçdi çoú ôÀlim bu ilden bí-sÿd òaber var mı 

Bir gün olur ansız gelir o müdhiş aòõ-ı åÀr 

Maàrÿr gezerken sen hem bí-òaber ey ôulümkÀr 

 

4 Taóakküm èÀcize degil her Àdemiñ kÀrı226 

Bilmek gerek pek güçdür bu óÀliñ aòõ-ı åÀrı 

Kimse sevmez èÀlemde gördükçe her dem mÀrı 

Tefekkür úıl hem heder al bundan sen de bÀrí227 

Bir gün olur ansız gelir o müdhiş aòõ-ı åÀr 

Maàrÿr gezerken sen hem bí-òaber ey ôulümkÀr 

 

5 Görmez misiñ herkes ürker èÀlemde o mÀrdan228 

äaúınır herkes kendini o bed-mÀye òÀrdan 

Óuøÿr ister èÀlem, gelmiş ikrÀh Àh u zÀrdan229 

İnsÀniyyet dosta dost úaçar herkes aàyÀrdan230 

Bir gün olur ansız gelir o müdhiş aòõ-ı åÀr 

Maàrÿr gezerken sen hem bí-òaber ey ôulümkÀr 

 

 

 

 

                                                 
225 èaceb: ÀyÀ HB1-153  
226 Àdemiñ: èÀciziñ HB1-153 
227 bundan sen: sen de bundan HB1-153 
228 ürker HB1-154: - D 
229 DívÀn’da ve HB’nde “Àh-ı zÀrdan” şeklinde yazılan kelime grubunun doğru kullanım şekli olan “Àh u 

zÀrdan” şekli metne alınmıştır. Değişiklik yalnızca bu kısımda belirtilmiştir.  
230 dosta dost HB1- 154: iyilik demi D 
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6 Taãaddí eyleyip çineyen óuúÿúu èibÀd231 

Olur va’llÀhí bir gün ãoñu çoú fenÀ ber-bÀd232 

Ôulümle çoú eyvÀn yıúıldı olmadı ÀbÀd 

Degilsiñ gerçi bir úaç gün görünseñ de dil-şÀd 

Bir gün olur ansız gelir o müdhiş aòõ-ı åÀr 

Maàrÿr gezerken sen hem bí-òaber ey ôulümkÀr 

/51/ 

-46- 

İnsÀnlıú ve FenÀ Òÿy 

16 Şubat 1318/1 Mart 1903 ÓÀtÿnsarÀy 

 

1 Baúıp aókÀm-ı dehre cüdÀyız 

Çünki bí-èarø-ı òalú-ı ÒudÀyız 

Görüp bu dehriñ nÀ-kÀmlıàın biz 

Bir şey bilmeyen tek bí-nevÀyız 

 

2 Ne şÀh ne òÀúÀn, ne èaúreb ne mÀr233 

Merdiz ãít-i Óaú ùaşır gedÀyız 

Meşreb-úalender èaşú-ı òÀúÀndır 

Yeter bu mesned èabd-i MevlÀ’yız 

 

3 Dosta dost olup, düşman aàyÀra 

Şekl-i mehcÿrla bir ferd edÀyız 

Geçdik felegiñ olsun şöhretler 

Biz muètekif-i bÀb-ı rıøÀyız234 

 

 

                                                 
231 óuúÿúu HB1-154: óaúúı D  
232 çoú: yoú HB1-154 
233 ne èaúreb ne mÀr: ne mÀr ne èaúreb HB1-157 
234 muètekif: muètekifi HB1-157 
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4  Geçdi ismimiz èAczí defterde  

FÀní her şeyler biz de fenÀyız235 

/52/ 

-47- 

Şeríèat Perdesi 

13 Mart 1319/26 Mart 1903 ÓÀtÿnsarÀy 

Şerèí Maókemeleriñ óaú óuúÿk üzerinde dürlü oyunlarına: 

 

1 Yıúıl ey melèÿn reõÀlet236 sende 

Ne ÀrÀm úaldı ne óuøÿr tende 

Úalmış tek bir cÀn naóíf237 bedende 

Bu ùÀúatsiz óÀl nedir hemen de 

Çekilmiş herkes àadre kemende 

 

2 Ey feøÀ bunca Àhı neylersiñ 

Neden bu àadre sükÿt eylersiñ 

Bir gün olur ki sen de söylersiñ 

Bu ùÀúatsiz óÀl nedir hemen de 

Çekilmiş herkes àadre kemende 

 

3 Ey dehr bu mudur beşeriyyet Àh 

äarmış meydÀnı hep dÿd-ı siyÀh238 

Bükülmüş insÀnlıàıñ beli eyvÀh239 

Bu ùÀúatsiz óÀl nedir hemen de 

Çekilmiş herkes àadre kemende 

 

 

                                                 
235 Dörtlüğün iki mısraı eksik yazılmıştır. 
236 Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
237 Kelime “naòíf” şeklinde yazılmıştır. 
238 dÿd-ı siyÀh HB1-165: dÿd u siyÀh D 
239 Mısraın vezni bozuktur. 
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4 èÁlem refÀhıñ yoú mu nerede 

Úurtlar bekliyor her bir derede 

Úalmış óaú àaríb hem çoú geride 

Bu ùÀúatsiz óÀl nedir hemen de 

Çekilmiş herkes àadre kemende240 

 

5 Ortayı ãarmış hep ôulm u òıyÀn 

Áh-ı enínle ùolmuş bu cihÀn 

Bu gidişle híç yeşermez insÀn 

Bu ùÀúatsiz óÀl nedir hemen de 

Çekilmiş herkes àadre kemende 

/53/ 

6 Söyle ey zemín úaèrıñda ne var 

Óuøÿr yoú sende hep zÀr üstü zÀr241 

Yazıú va’llÀhi çekilmez bu bÀr 

Bu ùÀúatsiz óÀl nedir hemen de 

Çekilmiş herkes àadre kemende 

 

7 SÀèÀdet óissin ol ejder yutmuş  

İnsÀniyeti ôulüm uyutmuş 

Óaríãiñ óırãı óaúúı unutmuş 

Bu ùÀúatsiz óÀl nedir hemen de 

Çekilmiş herkes àadre kemende 

 

 

 

 

 

                                                 
240 DívÀn’da bu hane yer almamaktadır. HB1-165 
241 Óuøÿr yoú sende hep zÀr üstü zÀr: ÁşÀyiş sönmüş hep bí-behredÀr HB1-166 
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8 äarmışdır bir sis sÀóayı her-cÀ 

Úalúmazsa eger ey èAczí óayfÀ 

Naãıl ióúÀú-ı óaúdır bu daèvÀ 

Bu ùÀúatsiz óÀl nedir hemen de 

Çekilmiş herkes àadre kemende 

 

-48-242 

Úıùèa 

1 İnsÀnlarıñ bir yanı úadíd bir yanı şişmÀn 

Ne olduñ sen böyle söyle bize Àh ey cihÀn 

Añlaşılmaz bir daèvÀdır böyle gider bu 

Sen daòi biz daòi bilmeyiz iş bu ziyÀn 

/54/ 

-49- 

DünyÀ ve Dirlik 

15 NísÀn 1319/28 Nisan 1903 ÓÀtÿnsarÀy 

Bugün havÀ çoú laùíf, yeşil tenhÀ ve Àsÿde bir su başındayım. Bugün úuşlar 

eñ küçük böceklere varıncaya úadar243 hep óayÀt endíşesiyle dönerler. Demek 

oluyor ki her õí-rÿó maèíşet úayàusuyla meşàÿldür. Düşünüyorum. Bütün õí-rÿó 

àıdÀsı için zor úolay çalışma àayretindedir. 

ÒıyÀnete reõÀlete244 ãaparaú tembellige øarara göz dikenler dünyÀda dÀ´imÀ 

naãibsiz úalan fenÀ èafviyetlerdir. DünyÀ denilen bu yerde ùatlı ve mesèÿd dirlik her 

Àn ùoàruluàa baàlıdır. Ùoàruluàu kendine úolay úılÀvuz245 edenler çalışma 

èÀleminde aàır meşàalelerden ayaú ayaú ùatlı meşàaleye çıúarlar. Bir Àn aàır 

meşàaleyi benimsemeyenler ùatlı işe erişemezler. CefÀ devresini görmeden ãafÀ 

meróalesine varanlar onun úıymetini bilmeyerek ellerinden tez úaçırırlar. 

                                                 
242 Şiirin vezni bozuktur.  
243 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
244 Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
245 Kelime “kılÀàuz” şeklinde yazılmıştır. 
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İşte şu ãÀf havÀda òayÀlim bu fikirle boàuşuyor. DünyÀ bu zamÀn geçer elbet 

zemín gelir... Taóammül iyidir deyü kendimi tesellí ediyor ve diyorum ki: 

 

1 Baú ey göñül, günler geçer zamÀn geçer246 

Úalmaz bunda àamlar geçer fiàÀn geçer247 

Híç farúı yoú böyle maèrÿf bir cÀddedir 

Yaãaúsızdır gedÀ geçer sulùÀn geçer248 

 

2 SÀèat gibi úurulmuş çarò-ı devvÀrı 

Noúãansız yapılmış burc-ı seyyÀrı249 

Döner her Àn seyr eyleseñ bu edvÀrı250 

Bir menzildir giryÀn geçer óandÀn geçer251 

/55/ 

3 Başúa gelmiş her èÀlem baú başúa geçmiş252 

Nice demler nice dirlik bunda uçmuş 

Bu èÀlem úaç maèmÿr olup naãıl göçmüş253 

Bir geçid ki insÀn geçer óayvÀn geçer 

 

4 Bir muèammÀ óal edenler añlar bunu 

æÀbit olmuş etme merÀú yoúdur ãonu 

Aãlı ùopraú ùopraàa her şey´iñ yönü254 

Bir úaãıràa ùalàa geçer èummÀn geçer255 

 

 

                                                 
246 Baú ey göñül: Ey göñül baú HB1-173 
247 fiàÀn: efàÀn HB1-173 
248 Yaãaúsızdır: Yaãaúsız hem HB1-173 
249 Mısraın vezni bozuktur. 
250 bu: sen HB1-173 
251 Bir menzildir: èİbret ùolu HB1-173 
252 baú HB1-173: - D 
253 olup: olmuş HB-173 / naãıl HB1-173: úaç D  
254 her şey´iñ HB1-174: ùoàru D  
255 úaãıràa: daàdaàa HB1-174 
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5 Almaz èAczí fikirler hep yorulmuşdur256 

èAúıl yetmez ne ileri varılmışdır257 

Bir köprüdür bu böylece úurulmuşdur258 

Farúı yoúdur tilki geçer arslan geçer 

 

-50- 

Bí-çÀre Úaplumbaàa 

2 Mayıs 1319/15 Mayıs 1903 ÓÀtÿnsarÀy 

ÓÀtÿnsarÀy’ıñ DaàdÀàan Mevúièi’nde yalñızca avlanıyorum. HavÀdan bir úartal 

ãaàaraú bir şey alıp havÀlandı. Arúasından baúıyordum. Ben úartalıñ bir keklik 

úaptıàına õÀhib oldum. Bir de úartal pençesindeki şey´i aşaàı bıraúdı. Ve kendiside 

oraya ùoàru inmege başladı. Ben de úoşdum  

/56/ 

gördümki úartalıñ havÀdan yere bıraúdıàı iri bir úaplumbaàa imiş bí-çÀre 

úaplumbaàa parçalanmış. Meger úartal bunu böyle yemek için bu çÀreye baş 

vurmuşdur. Bence úartal kendi óÀlinde bu óayvÀnı böyle telef etmesi bir 

óaúsızlıúdır bunuñ için diyorum ki: 

 

Úoşma259 

1 Bilmem felek bilmem işiñ yamandır 

Úarşımda hep çevirdiàiñ dumandır260 

Ne èibretler ne óikmetler verirsiñ261 

Gün üstüne dönüp ùuran zamÀndır262 

 

 

                                                 
256 yorulmuşdur HB1-174: yorulmuş D 
257 varılmışdır HB1-174: varılmış D 
258 böylece HB1-174: böyle D / úurulmuşdur HB1-174: úurulmuş D 
259 HB’nde “úoşma” olduğu belirtilen şiir, beş dörtlükten oluşmaktadır. HB1-178. 
260 Úarşımda: Başımda HB1-178 
261 Ne èibretler ne óikmetler verirsiñ: Böyle midir èaceb benim fıùratım HB1-178 
262 Gün üstüne dönüp ùuran zamÀndır: Eyle çevriñ bir baña her zamÀn HB1-178 
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2 Óikmetleriñ evvel úalem yazılmış263 

èİbretleriñ bir bir açıú dizilmiş264 

Bu èÀlemde çoú gülistÀn bozulmuş 

èAúıl ermez óikmetiñe velhÀndır265 

 

3 Ùalàalanır eşyÀ cÀnlı ùuruşur266 

Bir gün gelir cümlesi de buruşur267 

Úurur çürür ùopraúlara úarışır 

Bu sırlara èaúıl bütün óayrÀndır 

 

4 BahÀr gelir yeryüzleri süslenir268 

Yuvalarda tÀze yavru beslenir269 

Nice Àhlar nice elem seslenir270 

Bu dünyÀnıñ bildim ãoñu yalandır 

/57/ 

5 DünyÀ yüzü bir ders-òÀnedir bilene271 

Açıú kitÀb òoşça dersler alana 

Baúılırsa gidenlere gelene 

Büyük varlıú gizli óikmet èummÀndır 

 

6 Ùaldıñ göñül yine derin yerlere272 

SÀlim ol ki erişesiñ sırlara 

Boş degildir èibretle baú úırlara 

Óaúú’ıñ emri her şeylerde èayÀndır 

                                                 
263 Bu beyit HB’nde 4. dörtlükte yer almaktadır. HB1-179 
264 dizilmiş: çizilmiş HB1-179 
265 óikmetiñe: bu sırlara HB1-179 
266 Bu dörtlük HB’nde 2. dörtlükte yer almaktadır. cÀnlı: yazıú HB1-178 
267 cümlesi de: bí-çÀreler HB1-178 
268 Bu dörtlük HB’nde 3. dörtlükte yer almaktadır. 
269 tÀze: nice HB1-178 
270 Àhlar: Àhı HB1-178 / elem: enín HB1-178 
271 Bu dörtlük HB’nde yer almamaktadır ve bu mısraın vezni bozuktur. 
272 Bu dörtlük HB’nde yer almamaktadır. 
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7 Bir èAczí’yim baàrım yufúa ùayanmaz273 

ÒayÀl ùurgun baòtım aãlÀ uyanmaz274 

Görmeseydim belki göñül inanmaz275 

Bu óÀllerle naãıl böyle cihÀndır276 

 

-51- 

Úader Mes´elesi 

29 Mayıs 1319/11 Haziran 1903 ÓÀtÿnsarÀy 

ÚaøÀ ve úaderi gerilemeniñ imkÀnı yoúdur. Buna imkÀn ancaú Tañrı’nıñ 

fermÀnından başúa çÀre olamaz. Çünki bu úader denilen kelime tek bir kelimedir ki 

ezelí taúdíriñ yazılışında sÀèati geldikçe ôuhÿr eden óÀl ve óÀdiåeleriñ oluşuna bu 

bir kelime ile úader denmişdir: Bunuñ tafãilÀtı ÒayÀl BÀàçesi adındaki eåerimiziñ 

birinci cildindedir. Bunuñ için diyorum ki: 

/58/ 

1 Müşkil göñül her meyliñe uyulmaz 

èÁlemde güç her õevúiñe ùoyulmaz 

Neş´e deyü miónetlere úoşarsıñ 

Mümkün degil Àrzÿlarıñ ãayılmaz 

 

2 Göñül seni ne yapmalı bilemem277 

Árzÿlarıñ çeşid çeşid alamam278 

Seniñ gibi dönek hem-dem bulamam279 

Her yanların dürlü sitem uyulmaz 

 

 

 

                                                 
273 yufúa: ince HB1-179 / ùayanmaz: dayanmaz HB1-179 
274 ùuràun: àamlı HB1-179 
275 göñül: göñlüm HB1-179 
276 óÀllerle: sÀóada HB1-179 
277 bilemem: nedir çÀre HB1-189 
278 Árzÿlarıñ çeşid çeşid alamam: Gül ãanaraú ãarılırsıñ hemen óÀre HB1-189 
279 Seniñ gibi dönek hem-dem bulamam: Kendiñ eder yine kendiñ düşer zÀre HB1-189 
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3 Úader diye ters adımlar atarsıñ 

Tevekkele dayanaraú yatarsıñ280 

Döne döne yañlış işler yaparsıñ281 

Sanma óÀliñ kimselere ùuyulmaz282 

 

4 Bir èAczí’yim beni baña úoymazsıñ 

YÀve gezer óÀle göre uymazsıñ 

Dem olur ki óÀùır göñül ãaymazsıñ 

İnsÀn böyle úafeslere úoyulmaz283 

/59/ 

-52-284 

DünyÀ ve İnsÀnlar 

3 ÓazírÀn 1319/16 Mayıs 1903 ÓÀtÿnsarÀy 

Bugün ÓÀtÿnsarÀy’ıñ yemyeşil úoruluàu içinde avlanıyorum. äarı úayalıúlar 

arasında úayalara oyulmuş oùa şeklindeki maàÀraları geziyor ve zavÀllı insÀnlarıñ 

nerelerde naãıl barındıúlarını düşünürken: 

 

1 Vaùan seni MevlÀ ögmüş yaratmış 

Nice millet nice insÀn geçirdiñ 

Her yanlarıñ süslü yapmış bıraúmış 

Nice günler nice ùÿfÀn geçirdiñ 

 

 

 

 

 

                                                 
280 Tevekkele dayanaraú yatarsıñ: Bu tevekkeldir deyip yana yatarsıñ HB1-189 
281 Döne döne: Kime ne der HB1-189 
282 ùuyulmaz: duyulmaz HB1-189 
283 İnsÀn böyle úafeslere úoyulmaz: Bir mecrÀdan bir mecrÀya úoymazsıñ HB1-189 
284 HB’nde şiirin “úalenderí” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB1-191. HB’de bu şekilde belirtilmesine 

rağmen söz konusu şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın şiirin rindâne 

bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  
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2 Óaú’dan başúa kimse bilmez diliñ yoú 

Her yanlarıñ çoú yıpramış óÀliñ yoú285 

Gülleriñ var faúat eski gülüñ yoú 

Nice şenlik nice fiàÀn geçirdiñ 

 

3 Neler görmüş úayalarıñ èayÀndır286 

Bayırlarıñ neler ãavmış nişÀndır 

Çoú sırrıñ var hep içiñde nihÀndır 

Nice atlı nice yayan geçirdiñ 

/60/ 

4 Bizim gibi çoú insÀnlar ùolaşmış 

Kim var èaceb bunda ãoña ulaşmış 

Bu yerlere nice úanlar bulaşmış 

Nice cenkler nice çiàÀn geçirdiñ287 

 

5 Öten úuşlar eski úuşuñ degildir 

Bir óüznüñ var gizli òoşuñ degildir288 

èAczí bunca fikir işiñ degildir 

Áh ey úaya nice gümÀn geçirdiñ289 

 

-53- 

äoñbahÀr ve Çiçekler: 

26 Eylül 1319/9 Ekim 1903 ÓÀtÿnsarÀy 

Göñlümü fitne fesÀd insÀnlar arasında degil, tenhÀ úırlar ùaàlarda 

diñlendirmek òayÀlim290 için daha mÿnis ve òoşdur. Bugün yine úoru içinde 

avlanıyor ve ãoñbahÀr çiçekleri arasında ùolaşıyorum: Çiçeklerle óasbıóÀl: 

                                                 
285 çoú: pek HB1-192 
286 Neler: Çoú şey HB1-192 
287 cenkler: cenk HB1-192 
288 óüznüñ: óüzün HB1-192 / gizli: ãaúlı HB1-192 
289 Áh ey úaya: èAceb sen de HB1-192 
290 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
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1 Çiçeklerin diñledim ben faãlını 

Birbirine bunlar eder rucóÀn hey 

äordum nedir dertleriniñ aãlını 

Dediler var aramızda gümÀn hey 

/61/ 

2 Gül der ki ben güzellerden biriyim291 

èÁşıúlarıñ her seóer ben zÀrıyım 

Dil-berleriñ al yanaúlar yeriyim 

Yeryüzünde oldum böyle èayÀn hey 

 

3 Sünbül der ki nÀzlıyım ben tüterim 

Çayır çimen yaylalarda biterim 

İlkbahÀrda èÀşıúlara yeterim292 

Güzelleriñ zülfü benim inan hey 

 

4 Menekşe der baúıñ benim rengime293 

Úoúum nÀzlı kimse çıúmaz dengime 

Güzelleriñ úoynundayım ben yine294 

TaòtıgÀhım bal memedir gerdÀn hey 

 

5 Úaranfil der, gül memeniñ başıyım 

ElÀ gözüñ kirpikleri úaşıyım 

NÀzlı dil-ber Àhÿlarıñ òoşuyum295 

Güzelleriñ sínesiyim yaman hey 

 

 

 

                                                 
291 güzellerden: güzelleriñ HB1-195 
292 İlkbahÀrda: Her bahÀrda HB1-195 
293 der: der ki HB1-195 
294 yine: gine HB1-195 
295 NÀzlı dil-ber: Dil-ber yosma HB1-196 
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6 Zanbaú296 der ki nÀzlıyım ben çoú nÀzlı 

Gögsündeyim dil-berleriñ ben gizli297 

BeyÀø298 tenli gelin gibi ay yüzlü299 

Delirdirim èÀşıúları amÀn hey 

/62/ 

7 LeylÀú der ki dil-ber úızıñ dostuyum300 

Úoúum nÀzlı her úoúunuñ üstüyüm301 

Güzelleriñ ùombul beliñ destiyim 

Her güzeliñ teni baña eyvÀn hey302 

 

8 LÀle der ki al dudaàıñ rengiyim303 

Penbe yüzlü güzelleriñ dengiyim 

Úızlarıñ ben òÀã yerleri bendiyim304 

Beni gören èÀşıú ùurur dívÀn hey 

 

9 BeyÀø gül der, ben güzeliñ nesiyim305 

Úatmerlenmiş úaymaú yeriñ óÀãıyım 

Ben èayÀrım onuñ boyu boãuyum 

Çevresinde döner çarò-ı zamÀn hey 

 

 

 

 

                                                 
296 Metinde geçen bütün zanbaú kelimeleri “zÀnbÀú” şeklinde yazılmıştır. Kelimenin doğru kullanımı metne 

alınmış olup düzeltme yalnızca  bu kısımda belirtilmiştir. 
297 Gögsündeyim: úoynundayım HB1-196 
298 Kelime “beyÀz” şeklinde yazılmıştır. 
299 gelin: dil-ber HB1-196 
300 dil-ber úızıñ: güzelleriñ HB1-196 
301 Úoúum nÀzlı her úoúunuñ üstüyüm: Bütün úoúularıñ ben üstüyüm HB1-196 
302 güzeliñ: yosmanıñ HB1-196 
303 dudaàıñ: yanaàıñ HB1-197 
304 Úızlarıñ ben òÀã yerleri bendiyim: Úız oàlan úız dil-berleriñ bendiyim HB1-197 
305 BeyÀø: BeyÀz HB1-197 
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10 EràuvÀn der çiçekleriñ şÀhıyım 

Güzelleriñ begleriyim mÀhıyım306 

èÁşıúlarıñ iştiyÀúla Àhıyım 

ElÀ gözüñ içindeyim mihmÀn hey307 

 

11 Papatya der, dil-berleriñ dişiyim 

Memesiniñ dügmeleri başıyım  

NÀzlı úoúu veren meme eşiyim308 

Unutmasın, beni èÀşıú amÀn hey 

/63/ 

12 ReyóÀn der ki çoú nÀzlı bir úoúum var 

Dil-berleriñ göbeginde úoúum var 

Çayır çimen alt yanında yüküm var309 

Anıñ için baña derler reyóÀn hey 

 

13 èIùır der ki tüter benim her yanım 

Zülüflerde olur benim seyrÀnım 

Güzelleriñ úolùuàunda mihmÀnım 

Úoúladıúça şehvetim var yaman hey310 

 

14 Ortanca der, ortancayım güzelim 

Her renklere girer ãolmaz àazelim 

Güzelleriñ vaãfında ben ezelim311 

Beni böyle òalú eylemiş YezdÀn hey 

 

 

                                                 
306 begleriyim: beñi başı HB1-197 
307 ElÀ gözüñ içindeyim mihmÀn hey: Dil-berleriñ yüzündeyim mihmÀn hey HB1-197 
308 NÀzlı úoúu veren meme eşiyim: Memelerden úoúum gelir eşiyim HB1-198 
309 yanında: yanları HB1-198 
310 Úoúladıúça şehvetim var yaman hey: Yel vurduúça tüterim ben yaman hey HB1-198 
311 vaãfında: vaãfından HB1-199 / ben: bir HB1-199 
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15 Gelin, der ki ben yosmaca açarım312 

Açılınca neş´eleri ãaçarım 

Gelinleriñ alıyım ben uçarım313 

Baúanlar hep olur baña óayrÀn hey314 

 

16 äuãÀm der ki ben de servi boyluyum 

Şÿò dil-berler gibi güzel òÿyluyum 

Úalem úaşlar gibi òoşça tüylüyüm 

İlkbahÀrda veren benim nişÀn hey315 

/64/ 

17 Çigdem der ki ben güzeliñ diliyim 

Yaylam göbek ben oranıñ gülüyüm316 

Ehl-i èaşúıñ erkÀnıyım yoluyum 

Bu yayladır veren èaúla ziyÀn hey 

 

18 Úadífe der, úoúum úızlar terinden 

Şeklim gelmiş ayva göbek yerinden 

Yapraúlarım dil-ber zülfü serinden317 

Yalan degil sen de èÀşıú inan hey318 

 

 

 

 

                                                 
312 ben: bir HB-199 / yosmaca: yosmayım HB1-199 
313 uçarım: úaçarım HB1-199 
314 olur baña: baña olur HB1-199 
315 HB’nde bu dörtlükten sonra DívÀn’da yer almayan şu dörtlük yer almaktadır: 

Nev-rÿz der ki elÀsıyım gözleriñ 

áamzesiyim gelinleriñ úızlarıñ 

CilÀsıyım ayrı bende yüzleriñ 

Benim èÀşıú úalblerine batan hey HB1-200 
316 Yaylam göbek:  Göbek yaylasınıñ HB1-200 / ben oranıñ: òÀã HB1-200 
317 Yapraúlarım dil-ber zülfü serinden: Úatmerlerim bir ùÿà dil-ber serinden HB1-200 
318 Yalan degil sen de èÀşıú inan hey: Hep onlarıñ úoúusu bende nihÀn hey HB1-200 
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19 Nergis der ki úızlarıñ ben òÀliyim319 

Parmaàınıñ úınasıyım alıyım320 

Memesiniñ çevresinde gülüyüm 

Şaşar èÀşıú yazıú olur óayrÀn hey321 

 

20 äarı gül der ãarardım Àh, ben ãoldum 

Güzelleriñ elinde ben ne oldum322 

Bu èÀlemde bir mevúiède ben aldım 

Beni böyle yapan her dem zamÀn hey323 

 

21 Diñle èAczí diñle bizim yerimiz 

Neye benzer añla sen her birimiz324 

Güzellerden nişÀn vermiş pírimiz325 

Deli göñül dayan artıú dayan hey 

/65/ 

-54- 

Úaderiñ Gölgesi: 

20 NísÀn 1320/3 Mayıs 1904 Úonya 

Bugün Úonya’da evleniyorum. Úader beni bir óayÀt ortaàıyla bu gece birleşdiriyor. 

áelirim az olduàundan bir òaylí borçlandım. Borç insÀnıñ şeref ve óürriyetini 

inóiãÀra alan çoú aàır bir kÀbÿsdur. Bunuñ için diyorum ki: 

 

1 Felek beni úatı maàbÿn eylediñ 

Sínem dertle niçin meşóÿn eylediñ 

Güldürmemek bildim eski òÿyuñdur 

NÀ-şÀd úalbim neden dil-òÿn eylediñ 

                                                 
319 Nergis HB1-201: Nergiz / úızlarıñ ben: ben dil-berleriñ HB1-201 
320 alıyım: balıyım HB1-201 
321 yazıú olur: úalır bende HB1-201 
322 Güzelleriñ: RaènÀlarıñ HB1-201 / elinde: elinden HB1-201 
323 Beni böyle yapan her dem zamÀn hey: Ne yapayım ãarartdı beni zamÀn hey HB1-201 
324 sen: ki HB1-201 
325 vermiş: almış HB1-201 
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2 Baña yeter idi mehcÿr olduàum 

Minnetsizce rÀóat mestÿr olduàum326 

Bu åıúlete neden mecbÿr olduàum327 

Vardıñ en ãoñ bir de medyÿn eylediñ328 

 

3 áaríb başa õÀti ùÀliè yÀr degil329 

Çekdiklerim ãanma Àh u zÀr degil 

Göñlüm ise cürmüm eger kÀr degil 

Bu óÀl ile beni Mecnÿn eylediñ 

 

4 Felek Àòir kemend atdıñ úoluma 

Dürlü sedler çekdiñ benim yoluma 

Sürÿr degil àam bu ùaldıñ dalıma330 

Güzellere hem de meftÿn eylediñ 

/66/ 

-55- 

ÒayÀliñ, áamla MücÀdelesi 

3 Mayıs 1320/16 Mayıs 1904 ÓÀtÿnsarÀy 

ÓayÀtda àam şeklinde hücÿm eden fikrí óÀdiåeler var ki hep birer tecrübe 

devresi olsa gerekdir. áam óÀlinde teôÀhür eden her óÀle insÀnlar metÀnetle temíz 

yürekle gögüs germelidir..? Degilse düşkünlük ortaya çıúar ki bu çoú fenÀdır. 

 Bugün ãıúılan rÿóumu gezdirmek için ÓÀtÿnsarÀy’ıñ Kör Elma Mevúièi’nde 

óazín bir pıñarıñ başında oùuruyorum. Burada çoú eski òarÀbe var. Ev yerleri óÀlÀ 

bellidir. İçinde àalàaleli óayÀt ãaúlayan ev yerlerinde şimdi ormanlar bitmiş...? 

Dallarında àaríb úuşlar yuvalar yaparaú bu çevreniñ zemínde şimdi bunlar meråiye 

oúuyorlar. Bunuñ için diyorum ki: 

 

                                                 
326 rÀóat: óÀlde HB1-203 
327 åıúlete: minnete HB1-203 /  neden: nedir HB1-203 
328 Vardıñ HB1-203: - D 
329 áaríb başa õÀti ùÀliè yÀr degil: ÙÀliè õÀti àaríb başa yÀr degil HB1-203 
330 àam: àamlar / bu: - / ùaldıñ: derdiñ / dalıma: elime HB1-203 
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1 Úara ùopraú neler vardı iliñde 

Bu yerlerde neler gördüñ òaber ver 

Söylemezsiñ aàzıñda yoú diliñde 

Nasıl demler ne gün sürdüñ òaber ver 

 

2 áaríb güller eùrÀfıñda açılmış 

Seniñ de mi ùonuñ àamdan biçilmiş 

ZamÀn geçmiş iz yerleri seçilmiş331 

Nere gitdi hani yurduñ òaber ver  

/67/ 

3 Pıñarıñda güzelleriñ izi var 

Ùaşlarıñda çoú eski bir yazı var 

Gelir geçer içimde bir ãızı var  

èAceb úaç yıl maèmÿr ùurduñ òaber ver 

 

4 Bitmiş aàaç evleriniñ yerinde332 

áaríb úuşlar mÀtem çeker serinde 

Òaber almaú müşkil úalmış derinde 

O şenligi nere sürdüñ òaber ver 

 

5 èAczí úalmaz àamda geçer ferÀóda333 

BeúÀ yokdur sürÿrunda hem Àhda334 

ÚarÀrsızdır mízÀn borcu siyÀhda 

Áh ey vírÀn neler gördüñ òaber ver 

 

 

 

                                                 
331 iz yerleri HB1-207: izleri D 
332 evleriniñ: obalarıñ HB1-207 
333 àamda geçer ferÀóda: geçer àamda ferÀóda HB1-208. ده eki dörtlüğün sonundaki kelimelerin tamamında 

 .şeklinde yazılmıştır دا
334 sürÿrunda: hem sürÿrda HB1-208 
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-56- 

Güzeller Vaãfı 

14 Mayıs 1321/27 Mayıs 1905 Úonya 

Her yeriñ her diyÀrıñ muóíùine ùaşına ùopraàına, ãu ve havÀsına göre kendine óÀã tíb 

ü tenÀsübde yaman güzelleri vardır. Bugün iõinli olaraú Úonya’dayım. TeãÀdüf 

olaraú yolda ansızın öñüme çıúan ay yüzlü bir dil-beriñ endÀm ve cemÀli beni bu 

saùırları yazmaya mecbÿr etmişdir: 

 

1 LÀle gibi al çarşafa bürünmüş 

Servi gibi ãalınıyor bir perí 

èIùır leylÀú úoúuları sürünmüş 

Al ipekden görünmüyor bir yeri 

/68/ 

2 Úaddi úÀmet, mevzÿn servi revÀndır335 

Bir perí ki belli èaşúa nişÀndır 

äıçrar èaúıl endÀmına óayrÀndır336 

Bilmem hangi kÀşÀneniñ èanberi 

 

3 Güzelleri görünce dil lerzÀnsıñ 

Neden böyle güzellere óayrÀnsıñ337 

RaènÀlara düşkün hem de velhÀnsıñ338 

Çeker seni cÀõib dil-ber der yürü339 

 

 

 

 

 

                                                 
335 Úaddi: Úadd HB1-211 
336 Kelime “òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
337 Kelime “òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
338 RaènÀlara düşkün hem de velhÀnısıñ: VelhÀnsıñ sen raènÀlara velhÀnsıñ HB1-211 
339 Çeker seni cÀõib dil-ber der yürü: Çeker bunlar yazıú seni der yürü HB1-211 
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4 Güzelleriñ yeri yüce bilseñ Àh 

Göñül şeydÀ dil-berlere be-her-gÀh 

EsrÀr-ı èaşú bunlardadır ãad eyvÀh 

İyi güzel èÀşıúlarıñ aòteri340 

 

5 Bir èAczí’yim tÀ ezelden böyleyim 

Güzelleriñ hangi vaãfın söyleyim 

Mehcÿrum ben èömrümde Àh neyleyim 

Bu óÀl baña söyler bir gün dön geri 

/69/ 

-57- 

İnsÀnlar ve èÁdí Òÿysuzluú 

Úaynana Dili 25 Şubaù341 1320/10 Mart 1905 Úonya 

Bu ùÀríòde Úonya’da bir evde misÀfirim. TeãÀdüf olaraú bir ùalÀ[ú[ yaèni boşanma 

meclisinde bulunuyordum. İki genç birbirlerinden ayrıl[ıyor] arada çoú melèÿn bir 

úaynana var. İşte bu cÀdı úarı iki genci ayırıyor. Bunuñ için diyorum ki: 

 

1 Bu èÀlemde kimi aèlÀ kimi mecnÿn 

Şöyle baúsañ kimi güler kimi maózÿn 

Kimi ôÀlim kimi maôlÿm kimi medyÿn 

AmÀn yÀ Rab nedir sırrıñ hep nihÀn hey342 

 

2 Yeryüzünde gezen maòlÿú gezer ammÀ 

KitÀb-ı èaşú bu sırları yazar ammÀ343 

Añlayana mercÀn gibi dizer ammÀ344 

Añlamaya ister büyük bir imèÀn hey345 

                                                 
340 Ey güzel èÀşıúlarıñ aòteri: èÁşıúlarıñ ey güzel aòteri HB1-211 
341 25 Şubaù: 24 Şubaù HB1-216 
342 hep HB1-216: - D 
343 sırları HB1-216: sırrı D  
344 dizer: çizer HB1-216 
345 bir HB1-216: - D 



 

445 

3 Úuşuñ úurduñ hep bir derdi bir işi var346 

Bu işleriñ lÀkin hep de bir başı var347  

Cevr u cefÀ miónet ãafÀ çift eşi var348 

Baúılırsa açıú maènÀ hem èayÀn hey349  

 

4 Ötme ey úuş sen de àaríb nÀ-şÀd ötme350 

Bu feøÀnıñ sen de derdiñ gel yÀd etme351 

Derdle ùolu bu baàrımı ber-bÀd etme352 

Gelir geçer naãıl olsa bu zamÀn hey353 

/70/ 

5    Çoú düşündüm görmedim ben tek bir ãafÀ 354 

Her yanları acı ùolu nedir óayfÀ 355 

Kimde ne var kimse bilmez cevr cefÀ356 

Dayan göñül ùurma sen de çek dayan hey357 

 

6 Gizli bucaú tenhÀ yerler hep elemdir358 

Bilmem naãıl bu böylece bir èÀlemdir359 

Derÿnumdan çıúan şièrim bir ñÀlemdir360 

Geçen günler ãanki bir sis duman hey361 

 

 

                                                 
346 bir HB1-217: - D 
347 bir HB1-217: - D 
348 Cevr u HB1-217: Cevri D / çift HB1-217: - D  
349 hem HB1-217: - D 
350 úuş sen de HB1-217: úuş D / ötme HB1-217: sen ötme D 
351 derdiñ gel HB1-217: derdiñ D 
352 Derdle ùolu bu HB1-217: ÕÀti yanıú D 
353 olsa bu HB1-217: olsa D 
354 Çoú düşündüm görmedim ben tek bir ãafÀ HB1-217: Düşündüm çoú kimselerde yoú vefÀ D  
355 Her yanları acı ùolu nedir óayfÀ HB1-217: Her òÀnede ùoàru başlı yoú ãafÀ D 
356 - HB1-217: u D  
357 sen de çek HB1-217: sen de D  
358 yerler hep HB1-218: yerler D  
359 böylece bir HB1-218: böyle D 
360 şièrim bir HB1-218: eşèÀr D 
361 Mısraın vezni bozuktur. 
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7 Naãıl óayÀt naãıl ülfet naãıl işdir362 

Bütün varlıú ùolu miónet hem teşvíşdir363 

Zehirlenmiş bütün òÿylar emek boşdur364 

Geçim dirlik geçmiş artıú iş gümÀn hey365 

 

8 Ne telúín var ne tedbír var geçmez pÀra366 

Ciger úandır demler bozuk yürek yÀra367 

Geçen aylar gelen günler hep de úara 

Yaşanır mı bu úafesde hep ziyÀn hey368 

/71/ 

-58-    

èİşret èÀlemine giriyorum: 

Demişler 7 Mart 1321/20 Mart 1905 ÓÀtÿnsarÀy 

 

1 èÁşıúlarıñ baàrı dil-òÿn demişler 

DevÀları mey-i gül-gÿn demişler 

Vermiş destÿr pír-i muàan bizlere 

SÀúí ùurma bezme cÀm ãun demişler369 

 

2 Gir bu bezme göñül úorúma ziyÀnsız 

Çoú daòl eder bilmez zÀhid iõèÀnsız 

Loúma sever aãlında o gümÀnsız 

Úarnı büyük èaúlı ùuràun demişler 

 

 

                                                 
362 işdir HB1-218: iş D  
363 miónet: úasvet HB1-218 / teşvíşdir HB1-218: teşvíş D 
364 emek boşdur HB1-218: pis gidiş D 
365 geçmiş artıú iş HB1-218: fenÀ óÀlde:  
366 Ne telúín var ne tedbír var geçmez pÀra: Ne telúínler ne tedbírler etmez pÀra HB1-218 
367 úandır: òÿn HB1-218 
368 úafesde hep HB1-218: úafesde D 
369 ùurma bezme: devrÀna HB1-220 
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3 Yetiş sÀúí cÀm-ı bÀúí ùolaşdır370 

Kesme ardın ehl-i èaşúa ulaşdır 

ZÀhidi al bir kenÀra yanaşdır 

ÕÀti onlar bize Mecnÿn demişler 

 

4 Úulaú verseñ her aàızdan söz gelir 

FÀriàleriz dünyÀ àamı vız gelir 

Daòl etdikçe zÀhid bize òız gelir 

MestÀneyiz bize çoşúun demişler 

/72/ 

5 DünyÀ àamın  çoú gördük biz nÀ-kÀmdır371 

Her ãabÀóıñ èAczí ardı aúşamdır 

Çoú bí-çÀre ãanır kendin be-nÀmdır 

Şaşúın var ki, aèlÀ olàun demişler 

 

-59- 

Peçeli Áhÿlar 

Çekil örtme 11 NísÀn 1321/24 Nisan 1905 Úonya 

Bir soúak başında ansızın úarşıma çıúan bir sürü genç úadınlar beni görünce ay gibi 

yüzlerine birden peçeleri indirdiler. 

 

1 Ey dÿd-ı siyÀh, nÿr-ı raòşÀnı çekil örtme 

Ey úara buluù şems-i tÀbÀnı çekil örtme 

Bir raúíbsiñ hem bir belÀsıñ Àh ey peçe372 

Naôar-ı èuşşÀú, bedr lemeèÀnı çekil örtme373 

 

 

                                                 
370 Yetiş: Ùurma HB-221 
371 àamın: seyrin HB1-221 
372 Mısraın vezni bozuktur. 
373 Naôar-ı: Naôíre-i HB1-225 
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2 Görürsün lÀyıú niçe úalsın o ôulmetlerde 

Seyretsin èuşşÀú ùurup miórÀb-ı óayretlerde374 

Güneş ùoàmazsa úalır èÀlem hep úasvetlerde375 

Bıraú açılsın vech-i cÀnÀnı çekil örtme 

/73/ 

3 Nedir bu èAczí, melÀóat maóãÿr olur mu híç376 

Bunca sevdÀ-keş ehl-i aşú maàdÿr olur mu híç377 

Bedr-i tÀm úamer, Àh böyle mestÿr olur mu híç378 

Defè ol peçe mÀh-ı tÀbÀnı çekil örtme379 

 

-60- 

Bed-baòt Dil-ber 

Felek İşiñ  

16 NísÀn 1321/29 Nisan 1905 Úonya 

Hovarda ellerine düşmüş çoú güzel genç bed-baòt bir úadın iç[in] 

 

1 Felek işiñ neden seniñ denk degil 

Úorúarım ben her dem belim pek degil 

İki iplik bir arada vermezsiñ380 

Çift geliyor acılarıñ tek degil 

 

2 Úarışılmaz işleriñe yamandır  

Vardır óikmet faúat sırrı nihÀndır 

Bu èÀlemde àaflet büyük ziyÀndır 

Çift geliyor acılarıñ tek degil 

 

                                                 
374 óayretlerde HB1-225: òayretde D. Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
375 úasvetlerde HB1-225: úasvetde D 
376 híç HB1-225: - D 
377 híç HB1-225: - D 
378 híç HB1-225: - D 
379 Mısraın vezni bozuktur. 
380 iplik: iylik HB1-229 
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3 Kimin mesèÿd kimin dil-şÀd edersiñ381 

Kimin iàfÀl edip ber-bÀd edersiñ 

Kimin vírÀn kimin ÀbÀd edersiñ 

Çift geliyor acılarıñ tek degil 

/74/ 

4 AmÀn èAczí bu işlerden hüner al 

Úorú felegiñ óikmetinden heder al 

Çoşma ãaúın dÀ´im iyi úader al 

Çift geliyor acılarıñ tek degil 

 

-61-382 

èÁşıúlar-Òocalar (ÚitÀb-ı èAşú) 

8 Eylül 1321/21 Eylül 1905 Úonya 

Çalàı meclisine küfür diyen bir ãoftÀya: 

 

1 èÁşıúlarıñ úalbindedir kitÀb-ı èaşú  

Baú ey ãÿfí nerde ùurmuş miórÀb-ı èaşú 

Ùoàru gelir bu ihtizÀz èaşú ilinden 

Tel degildir iñleyen, o mıørÀb-ı èaşú 

 

2 Boş yere ùaş atıp zÀhid etme èinÀd 

Úuru lÀfla beyhÿde söz etme ícÀd 

Bilmezsiñ sır nerde kendiñ etme ber-bÀd 

Bildigiñ cerr degil bu niãÀb-ı èaşú 

 

 

 

 

                                                 
381 mesèÿd: òürrem HB1-230 / dil-şÀd: şÀd HB1-230 
382 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. Ayrıca şiirin vezni bozuktur. 
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3 O nefóa ki çalgılar da, bilmezsiñ sen 

Ùop ãanırsıñ o Àhengi almazsıñ sen  

ÚafÀñ boşdur ùoàru yola gelmezsiñ sen 

Bilseñ eger söyler saña rebÀb-ı èaşú 

/75/ 

4 Sen eliñle ancaú loúma yutarsıñ 

Diliñ söyler ùurmaz bol bol atarsıñ 

PÀzÀrıñ óırã, ondan alır ãatarsıñ 

Ezel mestiz àıdÀmızdır şarÀb-ı èaşú 

 

5 CigergÀhıñ óaôô-ı èaşúdan almaz òaber 

Fikriñ bozuú úaãıldıàıñ ùar bir çenber 

Bir eliñde balùa öbür eliñde şeşper 

Añlarsıñ ãoñra kimdir aóbÀb-ı èaşú 

 

6 Ölülerden iósÀn bekler başıñ var 

áaríb àaríb nice dürlü işiñ var 

Elleriñde kirli bir çoú ùaşıñ var 

ÓesÀb etmiş õÀti sizi óesÀb-ı èaşú 

 

7 Almış ilhÀm pişmiş yürek bizleriz 

Úalenderiz bizler rıøÀ özleriyiz 

äanma bizi pÀra cerri gözleriz 

ErzÀúımız olmuş bizim esbÀb-ı èaşú 

 

8 Yeter èAczí zÀhide söz kÀr eylemez 

Añlasaydı aàyÀrını yÀr eylemez 

Óam ervÀhdır bilse böyle bÀr eylemez 

Almamışdır almaz àayrı óiùÀb-ı èaşú 
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/76/ 

-62- 

Períler ÚÀfilesi (AmÀn Güzeller) 

8 Eylül 1321/21 Eylül 1905 Úonya 

 Bugün ikindi ãoñu kelísÀya giden bir sürü Rÿm dil-berlerine: 

 

1 Eliñizden yandım amÀn güzeller 

Ne yapayım baña buluñ bir çÀre 

Göñül şaşdı tÀze yaman güzeller 

Ne yapayım baña buluñ bir çÀre 

 

2 Çoşdu göñül baúıñ kendin yitirdi 

áamzeñiz Àh baàrım úana baùırdı383 

EndÀmıñız yaúdı beni bitirdi 

Ne yapayım baña buluñ bir çÀre 

 

3 Gezer mi Àh böyle bir boy períler 

Giyinmişler penbe mÀví ãarılar 

Hücÿm eder göñül yazıú geriler384 

Ne yapayım baña buluñ bir çÀre 

 

4 Yalvarayım varıp keşíş ruhbÀna     

Acır belki onlar gelir ímÀna 

Diyem baúıñ oldu göñlüm dívÀne 

Ne yapayım baña buluñ bir çÀre 

 

 

 

                                                 
383 Àh: hep HB1-238 
384 göñül: göñlüm HB1-238 
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/77/ 

5 èAczí bunlar göñlüñ birer cilÀsı 

SevdÀlarıñ bunlar ezel belÀsı 

İnsÀn yaúar o gözleriñ elÀsı 

Ne yapayım baña buluñ bir çÀre 

 

-63- 

Tehlikeli Õevú (Úasvet Geçer) 

4 Teşrín-i Evvel 1321/17 Ekim 1905 Úonya 

Bu gece Úonya’nıñ oùuraú èÀleminde efeler arası úanlı bir àavàÀd[an] ãoñra...: 

 

1 Úalmaz gider õevú [u] elem úasvet geçer 

Úalır ãanma àaríb başdan miónet geçer 

Gelir gider ùurmaz şÀn [u] şöhret geçer385 

Her vaódetde olur bir Àn keåret geçer 

Bir dem olur dernek söner èişret geçer 

Bir èÀlem ki bozulur dem leõõet geçer386 

 

2 Söner şuèÿr gider èaúıl her ziyÀna387 

Neşèe ãanır eder kendin bir dívÀne 

Ne sevdÀdır ne göñüldür bir bahÀne 

Bir gün gelir düşer işi pek yamana 

Bir dem olur dernek söner èişret geçer 

Bir èÀlem ki bozulur dem leõõet geçer388 

 

 

 

                                                 
385 şÀn: şÀnı HB1-258 
386 Bir: Bu / èÀlem ki: èÀlemdir / dem: hep HB1-258 
387 Söner: Úaçar HB1-259 
388 Bir: Bu / èÀlem ki: èÀlemdir / dem: hep HB1-259 
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/78/ 

3 èİşret dÀ´im bir belÀdır demiş şÀèir389 

Çoú ùoàrudur her gün elem verir ôÀhir390 

Ol bÀde ki óükmün verir eyler bÀhir391 

Çoú abtÀlı arslan yapar eder mÀhir392 

Bir dem olur dernek söner èişret geçer 

Bir èÀlem ki bozulur dem leõõet geçer393 

 

4 èAczí alır her yerlerden acı dersler 

Bezm-i meyde vardır nice aàır óisler 

Göñül var ki neş´e ãanır zehir besler 

Bu vÀdíde yırtılmışdır nice puslar394 

Bir dem olur dernek söner èişret geçer 

Bir èÀlem ki bozulur dem-i leõõet geçer395 

 

-64- 

İzmír’deyim (Çözdü Áh) 

14 ÚÀnÿn-ı æÀní 1321/27 Ocak 1906 İzmír 

Bu tÀríòde Úonya Redíf Ùaburu Birinci Bölük başçavuşuyum. èAsker sevúiyÀtına 

me´mÿren bu tÀríòde İzmír’deyim orada açıú cins-i laùífler arasında: 

 

1 FenÀ úanda bir dem vardır deprenir396 

Geldi o dem ùamarları çizdi Àh 

èAúıl şaşar fikir ùalàın úıpranır 

Ùaldı geçdi günÀhlarda yüzdü Àh 

                                                 
389 belÀdır: mihenkdir HB1-259 
390 elem verir: elemleri HB1-259 
391 bÀde: mey HB1-259 
392 eder: eyler HB1-259 
393 Bir: Bu / èÀlem ki: èÀlemdir / dem: hep HB1-258 
394 puslar: postlar HB1-259 
395 Bir: Bu / èÀlem ki: èÀlemdir / dem: hep HB1-258 
396 Bu dörtlük HB’nde yer almamaktadır. Ayrıca şiirin “ùÀàí” olduğu belirtilmiştir. 



 

454 

/79/ 

2 Òırçın sevdÀ yine başın úaldırdı 

Dil-berlere ùolu dizgin ãaldırdı397 

Beni günÀh deryÀsına ùaldırdı398 

èAhd-i emÀn perdesini bozdu Àh 

 

3 Deli göñül fırãat bulur ùurur mu 

Áhÿları görür temkín verir mi 

Ser-keş sevdÀ böyle demi görür mü 

İrÀdemi yıúdı deróÀl ezdi Àh399 

 

4 Úara sevdÀ döne döne gezerken 

Ser-best Àhÿ diyÀrında gezerken400 

Áhÿlarıñ úaşın gözün süzerken 

Atıp beni bir gülzÀra çözdü Àh401 

 

5 èAczí der ki böyle günÀh olur mu 

Yapar imiş sevdÀ nÀ-gÀh olur mu 

Önce hücÿm ãoñra eyvÀh olur mu402 

Denmez buña úader böyle yazdı Àh 

 

 

 

 

 

 

                                                 
397 Dil-berlere: RaènÀlara HB1-267 
398 Beni günÀh deryÀsına ùaldırdı: GünÀh deryÀsına beni ùaldırdı HB1-267 
399 İrÀdemi yıúdı deróÀl ezdi Àh: Yıúdı yere irÀdemi ezdi Àh HB1-267 
400 gezerken: tezerken HB1-267 
401 çözdü: çizdi HB1-267 
402 Önce hücÿm ãoñra eyvÀh olur mu: Bir nedÀmet böyle eyvÀh olur mu HB1-267 



 

455 

/80/ 

-65- 

Şièirde MaènÀ 

(Gelir İlhÀm...) 13 Mart 1322/26 Mart 1906 Úonya 

 

1 Gelir ilhÀm şÀèir eder anı taãvír 

ZamÀn var ki gelir eyler anı taúdír 

Baúar iseñ eger óarfi óurÿfa sen 

Yañılırsıñ eder èÀlem seni tekdír 

 

2 Bütün eslÀf muúaddem hep söylemişler 

MaèÀní hem úÀfiye serd eylemişler 

Ey bí-òaber taãvír ayrı neylemişler 

İdrÀk bilir taólílini eder tekåír 

 

3 Beñzemezler birbirine híç de eşèÀr 

Taãvír başúa bir degildir bunca efkÀr 

ÒayÀl başúa ilhÀm başúa bil ey àaddÀr403 

Bilmez iseñ diliñ neden eyler tezvír404 

 

4 Bir èAczí’yim göñlüm başúa èÀlemdedir 

Derdim sevdÀm benim kendi nÀlemdedir405 

NÀ-çÀr øaèíf nefóalarım óÀlimdedir406 

Varsa bir óaú zamÀn belki eder takdír407 

 

 

 

                                                 
403 ÒayÀl başúa ilhÀm başúa bil ey àaddÀr: Bilir misiñ ustÀ mÀlın sen ey àaddÀr HB1-284 
404 neden: niçin HB1-284 
405 nÀlemdedir: óÀlimdedir HB1-284 
406 óÀlimdedir: nÀlemdedir HB1-284 
407 óaú: ãuç / zamÀn belki: göñlüm beni HB1-284 



 

456 

/81/ 

-66- 

Yaàmur DestÀnı 

(Bütün EşyÀ) 19 NísÀn 1322/2 Mayıs 1906 Úonya 

Bu sene Úonya’da óüküm süren úorúunç úuraúlıú münÀsebetiyle duèÀ için bütün 

òalú muãallÀda ùoplanıyor. Ben de oradayım. 

 

1 Bütün eşyÀ yıúmış boynun duèÀda408     

Óaú’dan başúa ümíd yoúdur recÀda409 

Herkes ãuçun bilmiş gelmiş óayÀda410 

Diyor úurt úuş meded yÀ Rab amÀn hey411 

 

2 èÁsí de var gerçi maèãÿm òaylí çoú412 

DergÀhıñdan başúa açıú úapı yoú413 

Dilsiz óayvÀn hem úuşlarıñ özü ùoú414 

Çaàrışıp hep, diyor yÀ Rab amÀn hey415 

 

3 Maàrÿrları èÀãíleri bilirsiñ416 

Maèãÿmlarıñ óÀllerini görürsüñ417 

Luùfuñ büyük, ihsÀn eder verirsiñ418 

Meded senden her dem yÀ Rab amÀn hey419 

 

 

                                                 
408 duèÀda: duèÀ eyler HB1-290 
409 recÀda: recÀ eyler HB1-290 
410 óayÀda: óayÀ eyler HB1-290 
411 amÀn: èinÀyet / hey: úıl HB1-290 
412 çoú: çoúdur HB1-291 
413 yoú: yoúdur HB1-291 
414 ùoú: óaúdır HB1-291 
415 amÀn: èinÀyet / hey: úıl HB1-291 
416 èÀãíleri: èÀãíleri sen HB1-291 
417 óÀllerini: óÀllerini hep HB1-291 
418 ihsÀn eder: eder ihsÀn hem HB1-291 
419 Meded senden her dem yÀ Rab amÀn hey: Meded senden eyle yÀ Rab èinÀyet úıl HB1-291 



 

457 

/82/ 

4 Boynun egmiş niyazdadır yapraúlar420 

äusuzluúdan yarılmışdır ùopraúlar421 

Çiçek maózÿn, çünki ãusuz ırmaúlar422 

Çaàrışıyor meded yÀ Rab amÀn hey423 

 

5 Óikmetleriñ büyük hem de nihÀndır424  

LÀkin luùfuñ bir deryÀ-yı èummÀndır425 

Sen bakdıàıñ yerler gülüñ gülşÀndır426 

Bütün eşyÀ imdÀd diler amÀn hey427 

 

6 Bu maòlÿúÀt hem èÀcizdir hem nÀ-çÀr428 

Senden başúa yoúdur aãlÀ keremkÀr429 

ÒÀlıú sensiñ kerem eyle ey áaffÀr430 

Cümle õí-rÿó diyor yÀ Rab amÀn hey431 

 

7 èÁãí ãuçun añlar böyle bilirse 

Dökülüp hep, dergÀhıña gelirse 

Bütün ümíd óaøretiñde olursa 

Sen eróamsıñ meded yÀ Rab amÀn hey432 

 

 

                                                 
420 Boynun egmiş niyÀzdadır yapraúlar: NiyÀz edip taøarruèda cümle eşcÀr HB1-291 
421 äusuzluúdan yarılmışdır ùopraúlar: Turuyor ot bütün yerler ãoldu ezhÀr HB1-291 
422 Çiçek maózÿn, çünki ãusuz ırmaúlar: Dilsiz óayvÀn cümle úuşlar olup bí-zÀr HB1-291 
423 Çaàrışıyor meded yÀ Rab amÀn hey: Çaàrışıp der amÀn yÀ Rab èinÀyet úıl HB1-291 
424 Óikmetleriñ büyük hem de nihandır: Óikmetleriñ pek büyükdür èaúıl ermez HB1-291 
425 deryÀ-yı: deryÀdır / èummÀndır: híç tükenmez HB1-291  
426 Sen bakdıàıñ yerler gülüñ gülşÀndır: Sen baúdıàıñ gülşenlere øarar girmez HB1-291 
427 Bütün eşyÀ imdÀd diler amÀn hey: Her yer eşyÀ imdÀd bekler èinÀyet úıl HB1-291 
428 Bu maòlÿúÀt hem èÀcizdir hem nÀçÀr: Nolur maòlÿú hem èÀcizdir hem bí-çÀre HB1-292 
429 Senden başúa yoúdur aãlÀ keremkÀr: NÀ-ümíddir var mı başúa èaceb çÀre HB1-292 
430 ÒÀlıú sensiñ kerem eyle ey áaffÀr: äıàınmışdır her şeyler sen KirdgÀra HB1-292 
431 Cümle õí-rÿó diyor yÀ Rab amÀn hey: İñleyip hep diyor yÀ Rab èinÀyet úıl HB1-292 
432 Sen eróamsıñ meded yÀ Rab amÀn hey: Sen eróamsıñ amÀn yÀ Rab èinÀyet úıl HB1-292 



 

458 

8 Aàlaşanlar cümle ãabi ãıbyÀndır433 

Bundan èibret almayanlar óayvÀndır434  

Úoyun úuzu meleşiyor fiàÀndır435 

Raómet senden, meded yÀ Rab amÀn hey436 

/83/ 

9 AmÀn èAczí úaldıú böyle zamÀna437 

 MevlÀ iõèÀn versin èÀãí insÀna438 

Luùf et MevlÀm bunca ãabí ãıbyÀna439 

Diyor úurt úuş meded yÀ Rab amÀn hey440 

 

-67- 

EşyÀ ve Óürriyet 

(CÀna Erişdi...) 

28 NísÀn 1322/11 Mayıs 1906 Úonya 

Bugün MerÀm’da bir bÀàda tÀze yapraú ve penbe çiçeklere bürünmüş aàaç[lar] 

arasındayım. Çoú ùatlı bir sese mÀlik bir úuş ötüyor. Bu a[ra] istibdÀd devri iyice 

şiddetlenerek mübteõel óÀle geldiginden úuşuñ sesinden óürriyet nefóaları 

fışúırıyor: 

 

1 Naàmeleriñ ey úuş cÀna erişdi441 

MaènÀ yönünden iõèÀna erişdi442 

Sen óayÀtıñ sırrın ifşÀ edersiñ443 

Bu tefsíriñ tÀ cÀnÀna erişdi444 

                                                 
433 Aàlaşanlar cümle ãabí ãıbyÀndır: äusuzluúdan yerler tozdur hep de duman HB1-292 
434 Bundan èibret almayanlar óayvÀndır: Bir şey bilmez yazıú maèãÿm ãabí ãıbyÀn HB1-292 
435 Úoyun úuzu meleşiyor fiàÀndır: Pek me´yÿsdur ímÀ eder cümle óayvÀn HB1-292 
436 Raómet senden, meded yÀ Rab amÀn hey: Çaàrışıyor hep diyor yÀ Rab èinÀyet úıl HB1-292 
437 böyle: nice ùar HB1-292 
438 èÀãí: baúma bu HB1-292 
439 Luùf et MevlÀm bunca ãabí ãıbyÀna: Meger luùfuñ erzÀn eder Óaú ãıbyÀna HB1-292 
440 amÀn: èinÀyet / hey: úıl HB1-292 
441 Nefóalarıñ: Naàmeleriñ HB1-297 
442 yönünden: cihetinden HB1-297 / iõèÀna: imèÀna HB1-297 
443 edersiñ HB1-297: ediyorsuñ D 
444 Bu tefsíriñ ta cÀnÀna erişdi: Tefãíriñ ùoàrusu cÀnÀna erişdi HB1-297 



 

459 

2 Ötersiñ sen ser-best yeşil çimende445 

Óürsüñ çünki söylersiñ hemen de446 

Baàrım yanıú óürriyet yoú, híç bende447 

èAşúım Àhım baú efàÀna erişdi448 

/84/ 

3 Bayramıñdır öt sen ey úuş her bahÀr449 

èÁşıúlar da etsin böyle Àh u zÀr450 

AàyÀr bilmez belki diñler seni yÀr 

Faãlıñ hüzzÀmda elóÀna erişdi 

 

4 El èÀlem hep güler bilmem òoş mudur451 

Bir şey var mı, yoúsa hep de boş mudur 

Diñle èAczí öten èaşú mı, úuş mudur452 

Naàmeleri tÀ vicdÀna erişdi 

 

-68-453 

Úıùèa 

1 Bu èÀlemde nice yazlar úışlar gördüñ 

Nice Àhÿ nice úalem úaşlar gördüñ 

Devr-i felek işte böyle ãolan gitdi 

Nice faúír nice zengín başlar gördüñ 

 

 

 

 

                                                 
445 ser-best yeşil: bir óaêrÀ HB1-297 
446 Mısraın vezni bozuktur. 
447 Baàrım yanıú óürriyet yoú, híç bende: Dil-òÿnum ben óürriyet yoú híç bende HB1-297 
448 baú: gör HB1-297 
449 Bayramıñdır öt sen ey úuş her bahÀr: Öt ey úuş ki èıydiñdir her bahÀr HB1-297 
450 èÁşıúlar da etsin böyle Àh u zÀr: Çoú mu èÀşıúlara úalmış àayrı zÀr HB1-297 
451 hep HB1-298: - D 
452 Diñle èAczí öten èaşú mı, úuş mudur: Baú şu öten èAczí èaşú mı ya úuş mudur HB1-298 
453 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 



 

460 

/85/ 

-69-454 

Dehri Elem  

(İşim Áhdır...) 

18 Mayıs 1322/31 Mayıs 1906 Úonya 

Aylar günler yıllar, zamÀn geçdikçe dünyÀ ve onuñ zemínini teş[kíl] eden ùopraú 

degişiyor... Ondan olan àıdÀlar insÀ[na] yarayış yönünden başúalaşıyor. Bundan 

sinsi bir úasve[t] àaríb bir sersemlik ve fenÀ bir enÀniyyet óÀãıl oluyor.  

İnsÀnlar insÀn òÿyları ve insÀnlıú degişiyor. Herkes bu sinsi muãíbetiñ farúında 

degil...? 

 

1 Bí-çÀreyim dívÀneyim işim Àhdır 

Bir esírim dehr içinde eşim Àhdır455 

Baúıp her-sÿ eder göñlüm tebÀhın èarø 

Görmez sürÿr felÀketden başım Àhdır 

 

2 Alır göñlüm be-her şey´iñ fiàÀnından 456 

Bilmem çıúar zemíninden zamÀnıñdan457 

äaymaú mümkün degil dehriñ ziyÀnından458 

Zemín Àhdır zamÀn Àhdır píşim Àhdır 

 

 

 

 

 

                                                 
454 HB’nde şiirin “úalenderí” olduğu belirtilmiştir. HB1-302 HB’de bu şekilde belirtilmesine rağmen söz 

konusu şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın şiirin rindâne bir üslupla 

ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
455 içinde: elinde HB1-302 
456 Alır göñlüm be-her şey´iñ fiàÀnından HB1-302: Diñler göñlüm her şeyleriñ fiàÀnın D 
457 zamÀnıñdan HB1-302: zamÀnıñ D 
458 ziyÀnından HB1-302: ziyÀnın D 



 

461 

3 Nedir èAczí dehriñ derdi elemlerden 459 

Şen görünür giden günler bu demlerden 460 

TebÀh üstü tebÀhdır hep bu àamlardan 461 

Bí-çÀreyim dívÀneyim işim Àhdır 

/86/ 

-70- 

Neylemiş 

Şeyò äadru’d-dín-i Úoneví MezÀrlıàı’nda: 

23 Mayıs 1322/5 Haziran 1906 Úonya 

Bugün ilkbahÀrıñ eñ güzel havÀsıdır. Şeyò äadru’d-dín-i Úoneví MezÀrlıàı’nda 

ùolaşıyorum. MezÀrlıàıñ içinde ve ùışında dürlü şekilde ãaúlı küçük kümbetli 

türbeler var. Bunuñ için diyorum ki: 

 

1 İnsÀnoàlu bu dünyÀda neylemiş 

Neler yapmış neler úoyup gitmişler462 

Nice ümíd nice èamel eylemiş463 

Bu fÀníde biraz ùurup gitmişler464 

 

2 Felek niçin böyle ümíd verirsiñ 

Çoú geçmeden çabuú geri alırsıñ 

DÀ´im böyle èibret üstü yürürsüñ465 

èÜryÀn olup kefen giyip gitmişler466 

 

 

 

                                                 
459 Nedir èAczí dehriñ derdi elemlerden HB1-303: Ters ùutuyor insÀn şimdi úalemi D  
460 Şen görünür giden günler bu demlerden HB1-303: Ondan diñler èAczí bunca elemi D  
461 TebÀh üstü tebÀhdır hep bu àamlardan HB1-303: Uçan feraó bilmem geri gelir mi D  
462 úoyup: úomuş HB1-308 / gitmişler: gününde HB1-308 
463 nice: ile HB1-308 / èamel: rıólet HB1-308 
464 Bu fÀníde biraz ùurup gitmişler: Úalmış òarÀb hep ümídler ãonunda HB1-308 
465 DÀ´im: Ùurmaz HB1-308 / böyle: işiñ HB1-308  
466 èÜryÀn olup kefen giyip gitmişler: Ùayanılmaz aãlÀ úahrıñ önünde HB1-308 



 

462 

3 GÀh olur ki yol edersiñ ùaàları  

Çevirirsiñ acı ùatlı çaàları467 

Kim bilir úaç bozduñ gülşen bÀàları468 

Herkes bunda eyvÀh deyip gitmişler469 

/87/ 

4 Kimi vezír kimi pÀşÀ küsülmüş 

Üstlerine úara ùopraú baãılmış 

Bilmez kimse èamelleri naãılmış 

Belki óarÀm, óelÀl yiyip gitmişler470 

 

5 Cevr-i felek yedi iúlím kÿşedir471 

Ùanımaz híç bu beg yÀòÿd pÀşÀdır472 

Serilmişler ùopraàa baş başadır473 

Úıãa bir dem èömür sürüp gitmişler474 

 

6 Hep bir ümíd èAczí dönmüş ùolaşmış 

Híç biri de degil ãoña ulaşmış 

áÀfil insÀn nice demle ãavaşmış 

Gelenlere èibret úoyup gitmişler475 

 

-71-476 

Göñül Úuşu     

Güzeller CÀõibesi: 

                                                 
467 Çevirirsiñ acı ùatlı çaàları: Gösterirsiñ şence çirkín çaàları HB1-308 
468 Kim bilir úaç bozduñ gülşen bÀàları: Naãıl bozduñ èaceb nice bÀàları HB1-308  
469 Herkes bunda eyvÀh deyip gitmişler: Bunlar úalır híç onlarıñ yanında HB1-308 
470 Belki óarÀm, óelÀl yiyip gitmişler: Bilmem feraó bilmem şimdi bununda HB1-308 
471 Cevr-i felek: Miónetleriñ HB1-309 
472 Ùanımaz híç: Ùanımazsıñ HB1-309 
473 ùopraàa: mezÀrda HB1-309 
474 Úıãa bir dem èömür sürüp gitmişler: Ùurmaz bir şey aãlÀ åÀbit şÀnında HB1-309 
475 Gelenlere èibret úoyup gitmişler: Görememiş rÀóat dünyÀ deminde HB1-309 
476 Bu kısımda yer verilmeyen şiir, HB’nde yer almaktadır. Ancak HB’nde yer verilen söz konusu şiir 

DívÀn’ın 76. şiiridir. Bundan dolayı ilgili şiir, tekrar bu kısma alınmamıştır. 



 

463 

4 Mayıs 1323/17 Mayıs 1907 Úonya 

Dişi maòlÿklarda öyle cÀõibeler var ki tÀ ezelde çamurları yoàrulu[p] bu cÀõibe 

erkeklerin mÀyesine úonmuş...? Buna úıvam olara[ú] buàday yapılmış... èÁlem ve 

óayÀt bunlarla şenlendirilmiş. Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl477 BÀàçesi isimli eåerimizdedir. 

/88/  

-72-478 

èÁşıú Degil 

DevrÀn Kÿşesi 5 Mayıs 1323/18 Mayıs 1907 Úonya 

 

1 èÁşıú degil kem söyleyen kem olur 

Söyledikçe pot úırar demişler479 

Çamur ider her ùarafı nem olur 

Kendi èaúlın kendi yorar demişler 

 

2 Eli ùursa dili ùurmaz úaşınır 

TelÀş düşer yüregine düşünür 

Çöplüklerde ùavuú gibi deşinir 

Kendisine bir yem arar demişler 

 

3 Óaúíúati bozmaú için ãavaşan 

ŞÀèir degil onda yoúdur híç vicdÀn 

Úalbi bozuú olmaz ona bir dermÀn 

Özü kemdir zehir úuãar demişler 

 

4 DevrÀn döner gelir eyyÀm çarpar onu 

Bir gün olur kendi sözü yıúar onu 

Óaú Àteşi bir dem var ki yaúar onu 

Aç köpekler böyle ürür demişler 

                                                 
477 Kelime “ÓayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
478 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
479 Mısraın vezni bozuktur. 



 

464 

5 èAczí bu óÀl insÀnlıàa kÀm olmaz 

Bu gidişle şeref olmaz nÀm olmaz 

Nefret ùoàar kimse ona rÀm olmaz 

Úaş yaparken gözü yarar demişler 

/89/   

-73-480 

Olur mu?  

DevrÀn Kÿşesi: 15 Mayıs 1323/28 Mayıs 1907 ÓÀtÿnsarÀy 

 

1 Bir degildir her dem ayrı dönüşü 

DevrÀn saña dÀ´im dost olur mu 

Ansız olur her iúbÀliñ sönüşü481 

Arslan postu maymÿna post olur mu 

 

2 Belli olmaz insÀn kisve resimde 

Bir aynadır onu devrÀn gösterir 

Laùíf gerek insÀnda òÿy cisimde 

Bir mihenkdir onu zamÀn gösterir 

 

3 ÓayÀt saña sen óayÀta uyarsañ 

Faøíletiñ görgü saña verilir 

TevÀøuèyu vicdÀnıña úoyarsañ 

DevrÀn ãunar kemÀl sen de dirilir 

 

4 ÓayÀt seven ùoàru yürür yolunu 

Dirlik düzen çünki ùoàru èamelde 

AmÀn èAczí egri ùutma úolunu 

Egri gezen períşÀndır emelde  

                                                 
480 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
481 Kelime “ãönüş” şeklinde yazılmıştır. 
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/90/ 

-74-482 

Gören Var mı? 

DevrÀn Kÿşesi: 

23 Mayıs 1323/5 Haziran 1907 ÓÀtÿnsarÀy 

 

1 DevrÀn seniñ devrÀnıñı 

Baúıp bir kez gören var mı 

Gösterdigiñ seyrÀnıñı 

TÀm bir tertíb süren var mı 

 

2 Aúşam ãabÀó neleriñ var 

Gizli483 gizli bucaúlarda  

Nice aàlar güleriñ var 

Bayàın yaùar úucaúlarda 

 

3 ÒayÀl üstü dönüşleriñ 

Dürlü maènÀ úasvet döker 

Belli degil ãunuşlarıñ 

Neş´e şekli miónet döker 

 

4 GÀhí acı gÀhí ùatlı  

Gülümsersiñ insÀnlara 

Baèôen úahrıñ iki úatlı 

İner gelir vicdÀnlara 

 

 

 

                                                 
482 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
483 Metinde “giz” şeklinde eksik yazılmış olan kelime tarafımızca anlam doğrultusunda düzeltilmiştir. 
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5 èAczí söyler ùurmaz yazıú 

SeyrÀnıñda neler görür 

Ùayanmaz híç özü ezik 

Ona göre kiliñ sürür 

/91/ 

-75-484 

DevrÀn Döner  

DevrÀn Kÿşesi: 

27 Mayıs 1323/9 Haziran 1907 ÓÀtÿnsarÀy 

Úaracaoàlan óaúúında araşdırma yapan ve ilk defèa bu işe başlayan ilk tedrísÀt 

müfettişi èAli Rıøa Beg’e ÓÀtÿnsarÀy’da Akpıñar önüñde Úaracaoàlan’dan baóå 

bitince söz devrÀna intiúÀl ederek o zamÀn söylenmişdir: 

 

1 DevrÀn döner zemín zamÀn degişir 

AókÀm döner èilim èirfÀn degişir 

ZamÀn åÀbit degil óocam èÀlemde 

Geçer yüzyıl döner cihÀn degişir 

 

2 Bu èÀlemi taólíl için yaş gerek 

Bu taólíle èilim gerek baş gerek 

Eski devri añlamaya ùaş gerek 

VírÀn olur maèmÿr, seyrÀn degişir 

 

3 èAúıl yetmez bütün dÀnÀ óayrÀndır 

Bir èÀlem ki óikmet ùolu seyrÀndır 

ZamÀn içi zamÀn ki ùayrÀndır485  

Yıldan yıla ùarz-ı insÀn degişir 

 

                                                 
484 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
485 Mısraın vezni bozuktur. 
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4 Úalem başúa fikir başúa yürekde 

èİrfÀn şimdi levóa gibi direkde 

Nice emir çıúar günde felekde 

Bütün bütün dilde destÀn degişir 

 

5 èAãır boyu gidişleri süzenler 

Nere gitmiş eski ezgi ezenler 

Nerde èAczí bu ùopraúda gezenler 

Cümle híçdir gelir bir Àn degişir 

/92/ 

-76- 

Úoşma 

1 Göñül úuşu çıúar baèøı èanúÀlanır486 

èAnúÀlarla her dem seyrÀn istiyor 

GÀh olur ki dil-berlerle raènÀlanır487 

Onlar ile ùolu meydÀn istiyor 

 

2 Şÿòluú ister bezm-i gül-gÿn başında 

Úoşup gezmek ister Àhÿ peşinde 

Böyle óayÀt arar kendi işinde488 

Perílerle cünbüş devrÀn istiyor489 

 

3 Dedim göñle işin nedir onlarla490 

Çekdi bir Àh, dedi rÿóum onlarla491 

Ezel èaşúım girift çünki onlarla492 

Vazgeçmiyor bezm-i óÿbÀn istiyor 

                                                 
486 Mısraın vezni bozuktur. 
487 Mısraın vezni bozuktur. 
488 Böyle: Ser-best HB1-312 
489 cünbüş: böyle HB1-312 
490 onlarla: perílerle HB1-312 
491 onlarla: óÿrílerle HB1-312 
492 girift: ülfet / çünki: etmez /onlarla: gerilerle HB1-312 
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4 Dedim göñle neden böyle nÀlÀnsıñ493 

SevdÀ-keşlik ile dÀ´im be-nÀmsıñ 

Dedi baña ãuã ey èAczí bir òÀmsıñ 

Uçdu gitdi yine èiãyÀn istiyor 

/93/ 

-77- 

Neden Göñül 

Yeşil TenhÀ Úırlarda 

14 ÓazírÀn 1323/27 Haziran 1907 ÓÀtÿnsarÀy 

Bu tÀríòde èaskerlik vaôífemi bitirerek eski vaôífem ola[n] ÓÀtÿnsarÀy TaórírÀt 

KÀtibligi’ne geldim. Yeşil aàaçlıú bir ırmaú kenÀrındayım. Erkek dişi tarlalarda 

çalışıyor. Bunuñ için diyorum ki: 

 

1 Neden göñül saña böyle òoş gelir 

Kendiñ böyle dÀ´im yorar gezersiñ494 

TenhÀ úırlar neden saña cÿş verir495 

Ùabíèatden neler sorar yazarsıñ 

 

2 Dem olur ki úara ùopraú yeşerir 

Úuşlar öter zemín diñler coşarır 

Bütün õí-rÿó kendi işin başarır496 

İşte maènÀ bu varlıàı süzersiñ 

 

 

 

 

 

                                                 
493 neden: niçin / nÀlÀnsın: nÀ-kÀmsıñ HB1-313 
494 Kendiñ: Niçin / böyle: kendiñ / dÀ´im: boşa HB1- 315 
495 cÿş: òoş / verir: gelir HB1-315 
496 õí-rÿó: cÀnlı HB1-316 
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3 Göñül der ki rÿólar neden serilmiş497 

ÓayÀt için zor bir emre verilmiş 

Bir perde ki neden böyle gerilmiş498 

Baú eşyÀya bu maènÀyı sezersiñ 

 

4 èAczí der ki maènÀ uzun deríndir 

Bugün varsa elbet ãoñu yarındır 

Haydi göñül var kendiñi barındır 

Derin ùalıp neden rÿóuñ üzersiñ499 

/94/ 

-78-500 

Çalışanlar 

Tevekkül Başúa 

12 ÓazírÀn 1323/25 Haziran 1907 ÓÀtÿnsarÀy 

İnsÀnlar tevekkülü yañlış añlarlar. Tevekkül, tenbel bir kÿşede yatmaú degildir. 

ÓazírÀn ayı gün dönümü mevsimidir. Bu ayda yeryüzündeki ekinler çiçekler 

ãararır. Yeryüzünüñ yeşilligi bozarır. Artıú insÀnlar tarlalar bÀàçelerden àıdÀlarını 

ùoplamaya başlarlar. Bunuñ için diyorum ki: 

 

1 Çalışanlar emegiñi alırlar 

MuótÀç olmaz na-merdlere cihÀnda 

Bu dünyÀdır gelen böyle gelirler 

ÓayÀt şarùı elzem àayret insÀnda 

 

 

 

 

                                                 
497 neden: niçin HB1-316 
498 neden: niçin HB1-316 
499 Derin: Çoú / ùalıp: derin / neden: ùalıp HB1-316 
500 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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2 İnsÀn rızúın Óaú serpmiş yeryüzüne 

èAúıl vermiş ışıú vermiş gözüne 

Óis ùaàıtmış oàlu ile úızına 

Bu bir menzil àayret alır zamÀnda 

 

3 ÓayÀt için elzem olan iş gerek 

Yazı vardır encÀmında úış gerek 

İnsÀn saèyin yemek için diş gerek 

Döner ùurur bunlar èAczí iõèÀnda 

/95/ 

-79-501 

DevrÀn Seniñ 

EşyÀya Naôar 

21 ÓazírÀn 1323/4 Temmuz 1907 ÓÀtÿnsarÀy 

 

1 DevrÀn seniñ devrÀnıñı bilenler 

SeyrÀnıñdan çeşni alır kÀm alır 

Dönüşüñden dürlü óiããe alanlar 

èAúıl alır èilim alır nÀm alır 

 

2 Gece gündüz ùurmaz dÀ´im dönersiñ 

İnsÀnları elek gibi elersiñ 

Kimin alır ùopraúlara belersiñ 

èAúlı eren senden èibret tÀm alır 

 

3 Nice dil-ber nice Àhÿ çürütdüñ 

Nice ceylÀn baúış gözler eritdiñ 

Gül çehreli ùombul bilek úurutduñ 

Eñ ãoñ herkes senden böyle cÀm alır 

                                                 
501 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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4 Düşünenler bu devrÀnıñ işini 

HevÀlara dikip gezmez başını 

Bu èÀlemiñ bilen yoúdur yaşını 

Bunda èAczí kÀmil olan nÀm alır 

/96/ 

-80- 

İnanma 

Me´mÿriyet èÁlemi 

25 Aàustos 1323/7 Eylül 1907 ÓÀtÿnsarÀy 

Me´mÿriyetde bilmem ne var. Bir parça yazı úaralayan óükÿmet úapısına úoşuyor. 

Ayda az bir maèÀş...? O da her ay munùaôam verilmiyor. VilÀyetlerden pÀra sulùÀnıñ 

emriyle çekiliyor. Bunuñ için diyorum ki: 

 

Úoşma502 

1 Bir degildir her ãabÀóı inanma 

Degişikdir bilseñ eger aúşamı 

Óaú’dan ayrı bir şeylere ùayanma503 

æÀbit degil dönüp ùuran ecrÀmı 

 

2 Úudret eli böyle yapmış cihÀn bu 

Ùurmaz döner fÀní semte zamÀn bu 

Açıú ise gözleriñ baú èayÀn bu 

äayar iseñ faøla miónet aúsÀmı 

 

3 Ezel óikmet işte böyle úurulmuş 

Maècÿnu àam, úasvet ile yoàrulmuş504 

Bilinmez úaç, bulanmış úaç ùurulmuş 

Her şeyleriñ bir degildir encÀmı 

                                                 
502 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB1-321 
503 ayrı: àayrı / ùayanma: dayanma HB1-321 
504 úasvet ile: úasÀvetle HB1-321 
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4 İstiúrÀr yoú dönen işiñ birinde505 

Ne gelecek yazılmışdır serinde 

Neler dönmüş bu zemíniñ yerinde 

İylige baú èAczí sen bul itmÀmı506 

/97/ 

-81-507 

äabır Òoşdur 

Òÿysuz ve Òoºd-kÀmlıàa 

18 Eylül 1323/1 Ekim 1907 ÓÀtÿnsarÀy 

Bu tÀríòde ÓÀtÿnsarÀy’a Meómed Emín isminde bir müdír taèyín edilmiş geldi. Bu 

adam basíù bir parça yazıdan başúa bir şey bilmiyor. Kendi[si] çoú evhÀmlı úararıp 

ùuruyor. EvhÀmlı olanlar hep böyledir. Bunlar dÀ´imÀ ãaúındıúları çuúura 

düşenlerdir. 

Böyle olanlar her zamÀn ve her yerde úuru bir úuruntu ile óabbeyi úubbe, úubbeyi 

bir ùaà gibi içlerinde büyütürler. Bunuñla geçinmek benim için biraz zor gibi faúat 

ãabır lÀzımdır. Bunuñ için diyorum ki: 

 

1 äabır òoşdur selÀmete yol açar 

Òÿysuz hoºd-kÀm melÀmete yol açar 

Nerím olan kerím olur èÀlemde 

AòlÀúsızlıú nedÀmete el açar 

 

2 Cevr eyleyen cevre düşer şaşmaz híç 

èÁúil olan óudÿdunu aşmaz híç 

Óaúú’ı bilen òÿysuzluàa úoşmaz híç 

FenÀ òÿylar şe´Àmete yel açar 

 

 

                                                 
505 dönen işiñ: maòlÿúÀtıñ HB1-322 
506 èAczí sen bul: çalış èAczí HB1-322 
507 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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3 CefÀkÀrıñ cefÀsından àam olur 

Bilse eger àıdÀsına sem olur 

Ùışı girye içi irin dem olur 

Böyle olan kendisine õül açar 

/98/ 

4 èAczí der ki laùíf olan òoşluúda 

Òÿysuz le´ím döner ùurur boşluúda     

Kendi kÀrı göçer bir gün úuşluúda 

Ber-bÀdına çünki kendi úol açar 

 

-82- 

Herkes SulùÀn ÒÀnesinde 

LÀhÿtí Bir äabÀó 

21 Eylül 1323/4 Ekim 1907 Kilisre Úöyü508       

Kilisre Köyü’nde bu ãabÀó yüksek bir eviñ balúonundayım. èAãırlar geçirmiş 

úayalıúlar arasındayım yeşil bir dere boyu... Úayalarda kim bilir úaç sene önce 

oyulmuş maàÀra delik ve úapıları var. Bu èÀlem úurulalıdan beri ùoàup inen güneş 

yerinden çıkıyor. Güneşiñ penbe ışıàı úayalar ve maàÀra úapılarına vurduúça 

biñlerce yıl önce buralarda yaşayan insÀnlarıñ òayÀlleri509 göz öñüne geliyor. EùrÀfa 

baúıyorum köy òalúında bÀà bÀàçe tarla işleri için òÀnelerinde herkes úıvranıyor. 

Düşündüm fÀní bir devrÀn ki böyle dönüp ùuruyor. Bunuñ için: 

 

1 ÓÀle baúma herkes sulùÀn òÀnesinde 

Úarınca bir SüleymÀn’dır lÀnesinde510 

Döner bir çarò kimse bilmez sırrını511 

Çoú söz vardır söylenir efsÀnesinde512 

 

                                                 
508 Köyün ismi bugün Kilistra şeklinde zikredilmektedir. 
509 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
510 bir: da HB1-337 
511 Mısraın vezni bozuktur. 
512 söz: sözler HB1-337 / vardır: var HB1-337 
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/99/ 

2 ÚaøÀ úader, gör ki böyle kurulmuşdur513 

Dünya mesken insÀnlara verilmişdir514 

Bir èÀlem ki altı günde dirilmişdir515 

Bir çoú óaãlet herkesleriñ mÀyesinde516 

 

3 Küntü kenzen517 sırrı ile olmuş peydÀ 

NoúãÀnsızdır her şey´i tamÀm hüveydÀ518  

Aãlı bir èaşú añlayanlar olmuş şeydÀ 

äanma boş, óükmü büyük àÀyesinde519 

 

4 Bir úuş bile endíşeli ùurmaz úoşar 

Seyrettikçe bu èÀlemi insÀn şaşar 

ÓayÀt için erzÀú gerek úayàu düşer 

Bir sefÀlet var insÀn bígÀnesinde 

 

5 Bir èAczí’yim göñlüm ùurmaz seyrÀndadır 

Baúar her gün kÀ´inÀta óayrÀndadır 

áamda gezer óaô da ùurur büryÀndadır520 

Döner dÀ´im bunlar fikriñ òÀnesinde521 

 

 

 

 

                                                 
513 úurulmuşdur: úurulmuş HB1-337 
514 verilmişdir: verilmiş HB1-337 
515 dirilmişdir: dirilmiş HB1-337 
516 herkesleri: var herkesiñ HB1-337 
517 “ Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeye muhabbet ettim, bilineyim diye mahlûkatı yarattım.” Aclûnî, 

Keşfü’l-Hafâ, c. II, s. 132. (Hadis numarası: 2016) 
518 NoúãÀnsızdır: BilÀ-noúãan HB-337 /  tamÀm: böyle HB-337 
519 Mısraın vezni bozuktur. 
520 ùurur: var hep HB-338 
521 Döner dÀ´im: Boàuşuyor bunlar HB-338 
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/100/        

-83- 

Şaşma äaúın 

Yine Òÿysuzlara 

8 Teşrín-i æÀní 1323/21 Kasım 1907 ÓÀtÿnsarÀy 

[Dü]nyÀda òÿysuzca maàrÿrca ùaşúınlıú dÀ´imÀ nedÀmet getirir. Şuna buna 

[da]yanaraú boş ùulum gibi şişenler kendilerinden aşaàı gördüklerini [híçe] ãayanlar 

bir gün puf diye patlar paçavra gibi yerde sürünürler. 

 

1 Óaddiñi bil ey göñül sen şaşma ãaúın 

Óaúú’a güven saòte edÀya güvenme522 

Aldanıp sen her şeylere olma yaúın 

Øaèífe baú varıp aèlÀya güvenme523 

 

2 Maàrÿr olup ãaúın başıñ úaldırma sen 

Merd ol óÀliñ nÀ-merdlere bildirme sen 

Olur olmaza kendiñi yeldirme sen 

äoñu vírÀn bil bu dünyÀya güvenme524 

 

3 Aldanıp iúbÀle ãaúın olma emín 

O dönekdir hem úarÀrsız döner hemín525 

Bilseñ nice insÀn yutmuş Àh bu zemín526 

äaúın mÀla hem de óulyÀya güvenme 

 

 

 

 

                                                 
522 Óaúú’a güven saòte edÀya güvenme: EdnÀya híç güvenme aèlÀya güven HB1-348 
523 Øaèífe baú varıp aèlÀya güvenme: İnsÀna híç güvenme MevlÀ’ya güven HB1-348 
524 vírÀn HB1-348: vírÀne D 
525 O dönekdir: Dönekdir o / hem: - HB1-348  
526 Bilseñ nice: Sen gibi çoú / Àh: hem HB1-348  
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/101/ 

4 Bu öyle bir çarò-ı fÀní ki dönüyor527 

Bilinmez kürbeti ansızca iniyor 

Bunda yanan çoú ocaúlar ki sönüyor528 

İnsÀna güvenme var MevlÀ’ya güven 

 

5 Ne olursa hep úudreti Óaú’dan bil529 

Elden gelene baúma nÀ-merddir il530 

Olmayacaú bir şey´e dökme sen dil531 

İnsÀna güvenme var MevlÀ’ya güven 
532 

  

6 Nice iylik yapsañ yine kem eylerler533 

Azıcıú bir cürmüñ olsa tez söylerler534 

İnsÀnoàlu nice böyle ôan boylarlar535 

Úapılma onlara var MevlÀ’ya güven536 

 

7 èAczí úapılıp insÀna inanma537 

Bel verip hem de bir şey´e dayanma538 

Dost ãanaraú híç bir kimseye yamanma539 

İnsÀna güvenme var MevlÀ’ya güven 

 

 

                                                 
527 fÀní: fenÀ HB1-349 
528 çoú: - HB1-349 / ocaúlar ki HB1-349: ocaúlar D  
529 Mısraın vezni bozuktur. 
530 Mısraın vezni bozuktur. 
531 Mısraın vezni bozuktur. 
532 İnsÀna güvenme var MevlÀ’ya güven HB1-349: Bugünüñe baú ferdÀya güvenme D 
533 kem HB1-349: kemlik D 
534 olsa tez: deróÀl HB1-349 
535 İnsÀnoàlu nice böyle ôan boylarlar: İnsÀnoàlu böyle zuèm eylerler HB1-349 
536 Úapılma onlara var MevlÀ’ya güven: İnsÀna güvenme var MevlÀ’ya güven HB1-349 
537 Mısraın vezni bozuktur. 
538 hem de HB1-349: híç D  
539 Dost ãanaraú híç bir kimseye yamanma: Her sözlere sen baúaraú híç úanma HB1-349 
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/102/ 

-84- 

ÒurÀfe äanma 

ÓÀtÿnsarÀy: Göñül ve Meyl 

14 KÀnÿn-ı æÀní 1323/27 Ocak 1908 

èÁlemde insÀnlar herhangi bir mecrÀya düşecekleri zamÀn göñül sÀóasını [iş]àÀl 

eden meyliñ yeltenmesi ve zemín zamÀnıñ müsÀde ve óÀøırlıgıyla [ol]uyor. Gerek 

iyi gerek fenÀ òÿylar böyle bozuluyor: 

 

Úoşma540 

1 ÒurÀfe ãanma bir óaúíúatdir 

Başımız çünki sevdÀlı bizim 

Úalender-meşreb òoş ùabíèatdir 

İşimiz zírÀ àavàÀlı bizim 

 

2 Göñ[ü]lümüz nÀ-şÀd şÀd gibiyiz 

ÒarÀbız gerçi ÀbÀd gibiyiz541 

Me´mÿr olsaú da ber-bÀd gibiyiz542 

Fıùratımız Àh daèvÀlı bizim 

 

3 Böyleyiz biz bu rÀha gireli 

Òaylí demdir ki iúrÀr vereli 

èÁlem bizi biz èÀlem göreli543 

Göñlümüz ùolàun şeydÀlı bizim 

 

 

 

                                                 
540 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB1-351 
541 ÒarÀbız: ÓarÀbız HB1-351 
542 Me´mÿr: Maèmÿr HB1-351 
543 èÀlem HB1-351: èÀlemi D 
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4 Dersimiz başı, olmuş kÀ´inÀt 

İçimiz ùolu, sırr-ı mümkinÀt544 

Sínemiz yüklü hep bu müfekkerÀt 545 

Úalbimiz her dem yaralı bizim546 

 

5 Düşkünüz èaşúıñ şarÀbındayız 

Ne çÀre dünyÀ òarÀbındayız 

Bilinse eger àam serÀbındayız547 

Rindiz elimiz fetvÀlı bizim548 

/103/ 

6 Dem-i dünyÀdır òoş ãalÀ olsun549 

Geçer ník u bed èAcziyÀ olsun 

èÁlem ister[i]se LeylÀ olsun 

Göñlümüz her dem LeylÀlı bizim 

 

-85-550 

Deli Göñül  

ÓÀtÿnsarÀy 8 Şubaù 1323/21 Şubat 1908 

İnsÀn menekşesiyle fÀní bir gece...   

 

1 Girer imiş ùurmaz günÀh bÀbından 

Düşer ise deli göñül sevdÀya 

Aúar imiş bí-çÀrece úabından  

Vuãlat demi verince yol mecrÀya 

 

 

                                                 
544 İçimiz: Úalbimiz HB1-352 
545 Sínemiz yüklü: Ùolmuş sínemiz HB1-352 
546 Úalbimiz: Göñlümüz HB-352 / yaralı: LeylÀlı HB1-352 
547 Bilinse eger: èAczí diye HB1-352 
548 Bu dörtlük HB’nde son dörtlük olarak yer almaktadır. HB1-352 
549 Bu dörtlük HB’nde yer almamaktadır. 
550 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
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2 Dil-berleriñ ceõbesi var çekerler 

Gönle girip cÀõibeyi ekerler 

èAşú Àteşin dil-òÀneye dökerler 

Deli göñül ùurmaz úoşar òulyÀya551   

 

3 Bilmez göñül dönek dünyÀ işini 

Bıraúmıyor güzelleriñ peşini 

İşler günÀh çekmez atıñ başını 

Boyun egmez çünki èAczí fetvÀya 

/104/ 

-86-552 

ÒayÀl553 Gibi 

ÓÀtÿnsarÀy 22 Mart 1324/4 Nisan 1908 

[Bu] tÀríòde Úonya vÀlísi CevÀd Beg yanında bir hey´etle bugün ÓÀtÿnsarÀy’ıñ 

[Úara]aàaç Mevúièi’ne muóÀcir iskÀn için geliyor. Ben de oradayım.  

Orada bir çoú köylüler de ber-À-ber... Uzun müdÀfaèa [ú]onuşmalardan soñra 

diyorum ki: 

 

 

1 ÓayÀl554 gibi işler geçer gününde555 

Úalmaz bir şey beúÀ yoúdur geçer hey556 

Her şey baàlı döner çaròıñ önünde557 

Fır fır döner garíb zamÀn uçar hey558 

 

 

                                                 
551 Kelime “óulyÀ” şeklinde yazılmıuştır. 
552 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB1-363 
553 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
554 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
555 gibi: geçer HB1-363 
556 Úalmaz bir şey beúÀ yoúdur geçer hey: Úalmaz bir şey yerli yerli ününde HB1-363 
557 şey HB1-363: şeyler D  
558 uçar: ùurmaz HB1-363 
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2 Bugün böyle yarın neler olacaú 

Emir gizli ne miónetler gelecek559 

İnsÀn kendi èamelini bulacaú 

Nice sarÀy nice òÀnlar560 göçer hey561 

 

3 FÀní dünyÀ yaúmış nice cÀnları 

Yıúmış nice şöhret ile şÀnları562 

Hem veriyor hem alıyor kÀnları563 

Bu èÀlemdeèAczí neler çeker hey564 

/105/ 

-87- 

Óüküm Úaderde 

(Ecel ile mülÀúÀt) 

ÓÀtÿnsarÀy 17 NísÀn 1324/30 Nisan 1908 

Bu tÀríòde úaçaú ùavar taèúíbi için Ùoros Ùaàı silsile[si] Gavur Gölü semtinden 

EvliyÀ Köyü’ne geliyoruz. Yolda bir u[çurum] yerden atımla ber-À-ber yirmi beş 

metre derinliginde bir dereye yuvar[lanaraú] bu şekilde ecel ile úarşılarak tekrÀr 

óayÀta úavuşduúdan ãoñ[ra]   

 

1 Ne var ise olur óüküm úaderde 

Ezel yazı çıúar elbet defterde565 

ÇÀre olmaz buna rıøÀ gerekdir566 

Gelir úaøÀ óaøar yÀòÿd seferde567 

 

 

                                                 
559 gizli: ince HB1-363 
560 Metinde “óÀn” şeklinde yanlış yazılan kelime tarfımızca düzeltilmiştir. 
561 Nice sarÀy nice òÀnlar göçer hey: Bu dünyÀdır kimse rÀóat görmez hey HB1-363 
562 Yıúmış: Çürütmüşdür HB1-363 /  şöhret şÀnları: şöhret ile şanları HB1-363 
563 Hem veriyor hem alıyor kÀnları: Yutmuş èÀlem nice demle anları HB1-363 
564 Bu èÀlemdeèAczí neler çeker hey: Bir èÀlemdir èAczí beúÀ sürmez hey HB1-363 
565 Ezel yazı çıúar elbet defterde: Ne yazıldı ise çıúar defterde HB1-373 
566 ÇÀre olmaz buna rıøÀ gerekdir: İster óÀøar ister iseñ seferde HB1-373 
567 Gelir úaøÀ óaøar yÀòÿd seferde: Gelen úaøÀ için rıøÀ gerekdir HB1-373 
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2 HÀ´ili yoú siper daòi olunmaz 

Ansız gelir çÀreside bulunmaz568 

Óaú’dan gelen işe aãlÀ gülünmez 

Arar bulur olsañ daòi siperde569 

 

3 Bilmek gerek insÀnoàlu ãonunu 

Óaúú’a ùoàru dönmek lÀzım yönünü570 

áaflet güden ber-bÀd eder cÀnını571 

FenÀ èamel verir àam da keder de572 

 

4 Yazılan şey amÀn èAczí olurmuş573  

FelÀketler dÀ´im ansız gelirmiş 

Ezel óükmü böyle yerden bulurmuş574 

Gelen úaøÀ için vardır heder de575 

/106/ 

-88- 

Yuf...? 

Úonya gizli niyet: 

16 Mayıs 1324/29 Mayıs 1908 

[Bu] tÀríòde Úonya’da vergi müdíriniñ oùasında mÀliye kÀtibligi için [im]tióÀn 

oluyordum. Verdigim parlaú imtióÀn kÀàıdını ekşi ãÿratla alan müdíre úarşı: 

1 İdrÀkıñ yoúdur, ıømÀrıña yuf 

Rÿóunda gizli icbÀrıña yuf576 

Bilmez iseñ ãuã, bÀrí ey nÀ-dÀn 

Çürük èaúlıña, eùvÀrıña yuf 

                                                 
568 Ansız gelir çÀreside bulunmaz: Gelince vaúti çÀre bulunmaz HB1-373 
569 Arar bulur olsañ daòi siperde: Gelen úaøÀya tek rıøÀ gerek HB1-373 
570 ùoàru: - HB1-373 / lÀzım: gerek HB1-373 / dÀ´im HB1-373: - D  
571 áaflet güden ber-bÀd eder cÀnını: Híçe ãayaraú ber-bÀd eder cÀnını HB1-373 
572 FenÀ èamel verir àam da keder de: Gelen úaøÀya tek rıøÀ gerek HB1-373 
573 Yazılan: Yazılanlar / şey: - HB1-373 
574 Ezel óükmü böyle yerden bulurmuş: FenÀ olan fenÀlıàın bulurmuş HB1-373 
575 Gelen úaøÀ için vardır heder de: Gelen úaøÀya tek rıøÀ gerek HB1-373 
576 Rÿóunda: Rÿóundaki / gizli: pis HB1-377 
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2 Bu mudur èaceb óükm ü nezÀket577 

Gösterdiñ böyle èacíb belÀhet578 

äatayım derken gitdi feùÀnet 

Cehliñ göründü şièÀrıña yuf579 

 

3 Nedir o saòte àurÿra sebeb 

Óırã-ı óasediñ degil midir hep580 

Görmediñ mi híç medrese mekteb 

Paãlanmış kirli efkÀrıña yuf 

/107/ 

-89-581 

                                                 
577 ü: - HB1-377 
578 èacíb: süslü HB1-377 
579 Cehliñ: Gösterdiñ / göründü: cehli HB1-377 
580 Óırs: Óırsı HB1-377  
581 HB’nde bu şiir farklı ölçüde olup şu şekilde yer almaktadır:   

Sersem bütün èÀlem bütün eşyÀda sersem 

LeùÀfet yoú neden bütün dünyÀda sersem 

Gezer herkes ammÀ dimÀàlar fenÀ maàşÿş 

Göñüller hep bezgin muùlaú feøÀ da sersem 

Şaşúın bilen bilmez gören görmez ne óikmet  

Naãıl bir işdir bu ednÀ aèlÀ da sersem  

Ülfet ãamímiyet hep şimdi riyÀdır 

Bütün ãÿrí döner hem aúrabÀ da sersem 

Añlayış èÀlemde müşkil ãafóaya girmiş 

CÀhil õÀti maèlÿm faúaù dÀnÀ da sersem 

Sis óÀlinde çökmüş yer yer fenÀlıúlar 

Arøí bí-feraódır bütün mecrÀ da sersem 

Hep işler bir şekl-i mevhÿma baú dönmüşdür 

Ámir de me´mÿr da bütün icrÀ da sersem HB1-388 

Bütün benlikler de şaşúın muóarref zírÀ 

Sözler bütün özler bütün aúãÀ da sersem 

Aldatan aldanan bilmezler nedir maúãad 

Şaşırmışdır şeyùÀn daòi iàvÀ da sersem 

Úuru bir àulàule ser-À-pÀ devir eden de  

ÓÀkim de maókÿm da bütün daèvÀ da sersem 

Bütün günler aylar hem aãırlar degişmişdir 

Bütün mevsim hem yaz bahÀr şitÀ da sersem 

Görünce ãanırsıñ ãÿretÀ şekl-i insÀn 

Müşevveş úalbler hep bütün símÀ da sersem 

Öyle bir óÀlet-i mübrem ki bu ãaóne baú 

ÚÀêı da müftí de bütün fetvÀ da sersem 

Oyuncaú óÀline girmiş óaúíúat elde 

Bir ióúÀú-ı óaú faúaù maènÀ da sersem HB1-389 
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Sersem 

Úaraman 3 ÓazírÀn 1324/16 Haziran 1908 

Bu tÀríòde mÀliye kÀtipligi ile Úaraman’a geldim. Yanımda díger bir [...] 

Úaraman’da bir òÀna indik. Úaraman mÀliye me´mÿrları bizi mÀliye müfettiş[i] 

ãanıyor, büyük telÀşa düşüyorlar. Ne úadar sersemlik degil m[i?] Bunuñ tafsílÀtı 

ÒayÀl582 BÀàçesi isimli óÀùırÀtımızdadır. 

   

1 Sersem bütün dünyÀ da sersem   

LeùÀfet yoú eşyÀ da sersem 

 

2 Gezer herkes fikirler maàşÿş    

Bilen òoºd-kÀm bilmeyen şaşúın 

 

3 EdnÀ sersem aèlÀ da sersem 

èAhd ü vefÀ riyÀdır şimdi 

 

4 Daòi evlÀd baba da sersem 

èİlim cehle inúılÀb etmiş 

 

5 CÀhil azàın dÀnÀ da sersem 

Bütün özler bozulmuş heyhÀt  

    

6 Óaú óaúíúÀt evhÀma dönmüş 

Ámir me´mÿr icrÀ da sersem 

7 CefÀ şimdi eõhÀnda õevúdir 

Bütün õevúler ãafÀ da sersem 

 

8 Bir mióverde degildir devrÀn 

Geçen günler eånÀ da sersem  

                                                 
582 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
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9 Benlik ãolmuş emeller ãÿrí 

Bütün ùavrı edÀ da sersem 

/108/ 

10 Aldatan kim, aldanan kimler 

Şaşmış şeyùÀn iàvÀ da sersem 

 

11 Güft ü gÿda dönekdir başlar 

ÓÀkim, maókÿm daèvÀ da sersem 

 

12 Güneş renksiz aylar donuúdur 

Yaz, güz, bahÀr, şitÀ da sersem 

 

13 Ùabè-ı insÀn degişmiş eyvÀh 

Úalbler egri símÀ da sersem 

 

14 Bir perde ki gerilmiş böyle 

ÚÀêı, müftí fetvÀ da sersem 

 

15 Óaúíúatler muóarref583 dilde 

èİbÀre çoúdur maènÀ da sersem 

 

16 ÓulÀãa bir èÀlemdir ki bu 

Zengín faúír gedÀ da sersem 

17 Çarò-ı devrÀn böyledir èAczí 

Bütün işler óulyÀ da sersem 

 

-90-584 

                                                 
583 Kelime “muòarref ” şeklinde yazılmıştır. 
584 HB’nde şiirin “úalenderí” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB1-414. HB’de bu şekilde belirtilmesine 

rağmen söz konusu şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın şiirin rindâne 

bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
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CÀnlar Ùolaşmış 

Úaraman 28 ÓazírÀn 1324/11 Temmuz 1908 

Bu tÀríòde Úaraman Úalèasınıñ içinde geziniyordum. Kim bilir ne ümíd ve naãıl bir 

emekle yapılan muèaôôam bir úalèadır. Burclarından biriniñ başında diyorum ki: 

/109/ 

1 èİbret göñül, baú ne cÀnlar ùolaşmış 

Bu èÀlemde nice òÀnlar ùolaşmış 

Ögünmüşler dÀne gibi gününde 

Nice varlıú nice şÀnlar ùolaşmış 

 

2 Nice şÀhlar çekmiş zemín úaèrına 

Nice yigid, dil-ber baãmış baàrına 

Neler geçmiş neler almış uàruna 

Kimler bilir nice Ànlar ùolaşmış 

 

3 Herkes gezmiş bir ümídle bu yerde 

Göçmüş gitmiş şöhretleri yoú nerde 

Ùutuşdurmuş dünyÀ hep de bir derde 

Çoú salùanat nice ünler ùolaşmış 

 

4 Buna şÀhid bütün ùaàlar ovalar585 

Şenlikleri uçmuş yıúıú yuvalar 

Bu dünyÀdır, çoú insÀnlar oyalar  

Nice şenlik nice günler ùolaşmış 

 

 

 

 

 

                                                 
585 Buna: İşte HB1-415 
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5 Nerde hani benim deyip gezenler 

Hani Nemrÿd Firèavn gibi azanlar 

Baş úaldırıp àurÿr ile gezenler586 

Bu zemínde nice úanlar ùolaşmış 

 

6 èİbret èAczí dünyÀnıñ her yerleri 

SarÀy burcdur hep ùaàlarıñ serleri 

Çoúdur ezel Óaúú’ıñ èacíb sırları 

Nice Oàuz nice òanlar587 ùolaşmış 

/110/ 

     -91-588    

DídÀr-ı Óürriyet  

   10 Temmÿz 1324/23 Temmuz 1908 Úaraman 

 

 1  Türk ÀfÀúında etdi èarô-ı dídÀr-ı óürriyet589 

   Uyurdu nice demdir oldu bídÀr-ı óürriyet 

 

  2  Her õí-rÿóuñ úalbinde ùurur bu meh-pÀre590 

   Deminde silkinip çıúdı pür-mesÀr-ı óürriyet 

 

  3 Nice yıldır beklerdi erbÀb-ı kemÀl anı591 

   NihÀyet kendini eyledi iôhÀr-ı óürriyet 

 

  4 Úalúıñ ey şehídÀn-ı óürriyet-i meserretle 

   Baúıñ naãıl alındı bu iúrÀr-ı óürriyet 

 

                                                 
586 àurÿr ile: àurÿrla HB1-415 
587 Kelime “óÀn” şeklinde yazılmıştır. 
588 Şiirin vezni bozuktur. 
589 ÀfÀúında: semÀsından / etdi: göründü HB1-421 
590 ùurur: ùururdu HB1-421 
591 erbÀb HB1-421: erbÀbı D 
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  5 Sell-i seyf edip çoşdu erbÀb-ı vicdÀn592 

    Çekip tíàiñ naèra naèra urdu serdÀr-ı óürriyet593 

 

  6 Sindi bütün kÀbÿs heyÿlÀ bucaúlarda 

   Atınca naèrasın çünki óünkÀr-ı óürriyet 

 

  7 Gel ey óürriyet sen ol meh-pÀre-i èÀlemsiñ 

    Bütün úalblerde dönen sensiñ eõkÀr-ı óürriyet594 

     

-92-    

AmÀn...Of 

   Úaraman Işıú Perísi 

    14 Temmÿz 1324/27 Temmuz 1908 

    Gece pencere öñünde görünen ay yüzlü genç bir dil-ber için: 

    Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl595 BÀàçesi adındaki óÀtırÀtımızdadır. 

/111/ 

   1 Yandım göñül Àhÿ mudur göz müdür 

    èAceb dil-ber gelin midir úız mıdır596 

    Parıldayan küpeler yıldız mıdır597 

    Işıú vermiş Àú gerdÀna amÀn of 

 

   2 AmÀn dostlar buna sevdÀ dayanmaz 

    Hangi èÀşıú var ki görür uyanmaz 

    Vaãf edemem belki göñül inanmaz598 

   TÀm beslemiş sínesinde zamÀn of 

 

                                                 
592 çoşdu: çoşdu bütün HB1-422 
593 naèra: - HB1-422 
594 sensiñ: hep HB1-422 
595 Kelime “ÓayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
596 èAceb: Şu / dil-ber: dil-berler Àh HB1-426 
597 küpeler: küpeleri HB1-426 
598 belki: çünki HB1-426 
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   3 Yandan vurmuş al yanaàıñ cilÀsı 

    Öldürecek o gözleriñ elÀsı 

   İşte budur sevdÀnıñ hep belÀsı599 

    Görmeseydim àayrı işim gümÀn of 

 

4 İsmim èAczí sevdÀm yegin bendeyim  

Bu sevdÀdan àayrı nere gideyim 

Yandım eyvÀh naãıl bir vaãfedeyim 

O Àteşdir şu baàrımda yanan of600 

-93- 

äafÀ Geldiñ 

18 Aàustos 1324/31 Ağustos 1908 Úaraman 

Bugün Úaraman’da óürriyet çoşúunluàu ãırasında belediye meydÀnında söyledigim 

şièr: 

1 äafÀ geldiñ ey óürriyet cÀnsıñ bize 

İnsÀnlıàa òoş yaraşan úansıñ bize 

İylik uàur yüce şöhret şÀnsıñ bize 

Temízliàiñ saàlarsıñ sen ímÀnıñı 

/112/ 

2 Gördük seni göñüller şen, çoşdu insÀn 

Kimi sersem kimi óayrÀn kimi mestÀn  

Dedi göñül yap şu óÀle sen bir destÀn 

Añlat şöyle ortalıàıñ àalyÀnını 

 

3 Döküldü òalú soúaúlara çekdiler baş 

Úurularla yandı nice çoú ùoàru yaş 

Dertleşiyor úonu úomşu úavim úardaş 

Açdı herkes birbirine vicdÀnını 

                                                 
599 sevdÀnıñ: hem / hep: sevdÀnıñ HB1-426 
600 O: Her / Àteşdir: gördükçe / şu: bu HB1-427 
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4 äarmışdı her yerleri çoú fenÀ èillet 

Her yanları olmuş idi çirkín õillet 

Bunca yıllar yutúunmuşdu meger millet 

äalıyordu herkes şimdi heycÀnını 

 

5 Her yerlere pis istibdÀd çökmüş idi 

CÀnlarında herkes àayrı bıúmış idi601 

Ocaúlara úanlı ãular dökmüş idi 

Diyemezdi kimselere gümÀnını 

 

6 äaàdı gökden óürriyetiñ şÀhínleri 

Ùaàıldı hep bu milletiñ òÀ´inleri 

Úoàdular hep óÀøır löpcü kÀhinleri 

Besler idi bunlar kendi cÀnını602  

 

7 Balıú başdan böyle úoúar demişler603 

FenÀlıàı òÀ´in ãoúar demişler 

Óaú ocaàın Óaú yaúar demişler 

äıàınırdı millet ùanır SübóÀn’ını 

/113/ 

8 Bütün aómaú Àmir me´mÿr olmuş idi604 

Alıp meydÀn sersemler hep ùolmuş idi605 

KemÀl ehli kÿşe bucaú úalmış idi606 

Úırılmışdı gençlik, õekÀ iõèÀnını 

 

 

                                                 
601 HB’nde bu mısra ile 3. mısra yer değişmiştir. HB1-435 
602 Mısraın vezni bozuktur. 
603 İlk üç mısraın vezni bozuktur. 
604 HB’nde bu dörtlük ile 9. dörtlük yer değiştirmiştir. HB1-436. olmuş idi HB1-436: olmuşlar D 
605 ùolmuş idi HB1-436: ùolmuşlar D 
606 úalmış idi HB1-436: úalmışlar D 
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9 RefÀh iylik düşünenler aãlÀ yoúdu607 

Yaldız ãırmÀ giyen maàrÿr pek de çoúdu 

äoftÀlarda ara yere nifÀú ãoúdu608 

Verdiler mülke fitne dumanını609 

 

10 Arı gibi pÀdişÀha úoşanlar610 

Sinek gibi yaàlı yere üşenler 

LiyÀúatsiz yükselerek çoşanlar 

Añladılar feleàiñ úof iósÀnını 

 

11 Ne mekteb var ne iõèÀn var ne dirÀyet611 

Her kÿşeyi ãarmış idi ceóÀlet612 

Naãırlanmış çoú fenÀ bir èaùÀlet613 

Ùoldurmuşdu èazíz yurduñ meydÀnını 

 

12 ÚÀêı nÀ´ib rüşvetlere açdı gözün614 

Yediler hep pervÀsızca óarÀm ürün615 

Úıymeti yoú idi aãlÀ ùoàru sözüñ 

Temízledi Tañrı rüşvet úorãanını 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .şeklinde yazılmıştır دو eki dörtlüğün sonundaki kelimelerin tamamında دى 607
608 äoftÀlarda: Òocalarda HB1-436 
609 Mısraın vezni bozuktur. 
610 İlk üç mısraın vezni bozuktur. 
611 ne dirÀyet: dirÀyet HB1-437 
612 Mısraın vezni bozuktur. 
613 Mısraın vezni bozuktur. 
614 rüşvetler: òırsızlıàa HB1-437 
615 óarÀm: rüşvet / ürün: özün HB1-437 
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/114/ 

13 Bir ùuzaàa beñzer idièacÀ´ib616 

Bir maókeme naãıl böyle àarÀ´ib 

Rüşvet ile ièlÀm yazardı nÀ´ib617 

Beş àurÿşa ãataridi ímÀnını 

 

14 FeryÀd etseñ çıúmaz idi boàuú sesiñ 618 

Boàulurdu çünki èazíz nefesiñ619 

Düşme ãaúın aàına o úafesiñ620 

Yükledirler saña dehriñ bühtÀnını 

 

15 Ne inãÀf var úalmamışdır óamiyyet621 

Ne şefúat var ne meróamet ne ciddiyet 

Temízler belki bu óÀlleri óürriyet622 

Seçer ise bir bir içden şeyùÀnını 

 

16 ÇobÀn uyur ise sürü neler yapar 

İçine aç úurtlar hemen gelir atlar 

Herkes kendi fitnesini ùurmaz ãatar 

Besliyor tÀm, çünki òÀ´in zamÀnını 

 

17 Tarlalar boş, işler sönük zirÀèat yoú 

Millet ùurgun, gidişlerde melÀóat yoú 

Söylenen söz, ögüdlerde ãarÀóat yoú 

Óaú ãaúlasın böyle devriñ insÀnını 

 

                                                 
616 İlk üç mısraın vezni bozuktur. 
617 yazardı: yazar ol HB1-437 
618 çıúmaz: híç de çıúmaz / idi: - HB1-437 
619 Mısraın vezni bozuktur. 
620 Mısraın vezni bozuktur. 
621 Mısraın vezni bozuktur. 
622 Temízler belki bu óÀlleri óürriyet: Temízler mi èaceb bunu óürriyet HB1-438 
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/115/ 

18 Yobaz ãofta efsÀnesin ùurmaz ãatar 

Òocalar da birbirine úurşun atar 

CÀhiller de reõÀlet623 de yana yatar 

Düşünen yoú temízligiñ imkÀnını 624 

 

19 Òoş geldiñ sen ey óürriyet ãafÀ geldiñ 

Yapabilir iseñ bize, vefÀ geldiñ625 

Sen de gevşer isen eyvÀh, cefÀ geldiñ626 

Gözüñ aç, bul òÀ´inleriñ dermÀnını 

 

20 Bir òasta var imdÀd diler şifÀ bekler 

Senden benden øaèíf yazıú devÀ bekler627 

Boàulmuşdur ãÀf temíz bir havÀ bekler628 

èAúreb yılan almışdır baú her yanını 

 

21 èAczí dehriñ işlerine èaúıl ermez 

MurÀd alır murÀdını híç vermez629 

Egri işiñ ãoñu yoúdur çoú sürmez630 

Çoú diñlediñ dehriñ böyle fiàÀnını 

/116/ 

-94- 

Ne RevÀ HÀtifi ÒayÀl 

25 Aàustos 1324/7 Eylül 1908 Úaraman  

 

                                                 
623 Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
624 temízligiñ: iyilikleriñ HB1-438 
625 Yapabilir iseñ HB1-439: Yapabilirseñ D 
626 Sen de gevşer: Beceremez HB1-439 
627 øaèíf yazıú: ey óalú baú HB1-439 
628 Boàulmuşdur: Boàuluyor HB1-439 
629 Mısraın vezni bozuktur. 
630 Mısraın vezni bozuktur. 
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DívÀn631 

1 CÀna cihÀnda åıúlet ne revÀ 

Beklenen bunda bir èahd ü vefÀ 

 

2 Olmazsa eger bu iki óaãlet 

äaónesi anıñ hep cevr ü cefÀ 

 

3 İylige baàlı òilúat-i dünyÀ632 

MebnÀ-yı óayÀt muótÀc-ı ãafÀ 

 

4 İfsÀd-ı fikir òulyÀ-yı meş´ÿm 

Göñlüñ maùlabı teslím-i rıøÀ 

 

5 Yaúışır her dem merde insÀnlıú 

Bünyesi zírÀ bir ãunè-ı ÒudÀ 

 

6 Òoş olanı òoş görmek maèrifet633 

Bilinmek gerek mÀhiyet eşyÀ 

 

7 Gülşendir dünyÀ maènÀ úıymetde634 

äanmayalım ki bu boş bir feøÀ 

 

8 Aranır her dem her yerde refÀh 

RefÀhsız yerler, maókÿm-ı fenÀ 

 

9 Geçmişler èibret gelecek heder 

Tedúíú etmeyen bir köhne úafÀ 

                                                 
631 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, gazeldir. 
632 İylige baàlı: Baàlı iyilige bu HB1-443 
633 HB’nde bu mısraya yer verilmemiştir. HB1-444 
634 HB’nde bu mısraya yer verilmemiştir. HB1-444 
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10 èAczí nedendir bu óÀl-i tebÀh 

Herkesiñ fikri bir fikr-i riyÀ 

/117/ 

-95- 

İnsÀnlar ve MÀøí 

Söyleyin Yerler 28 Aàustos 1324/10 Eylül 1908 Úaraman 

Úaraman Úalèasını gezerken: 

 

Úayabaşı 

1 Söyleyiñ yerler, neler gördüñüz 

Ne çeşíd günler ne dem sürdüñüz 

Naãıl bir murÀd alıp verdiñiz635 

O günler nerde, bize òaber ver 

 

2 Hep gölge gibi gitmiş çekilmiş  

Gömülmüş yere perde ùaúılmış 

Eåerler èibret geri dökülmüş 

O insÀnlarıñ nerde òaber ver636 

 

3 Atlar kişnemiş, begler oynamış637 

Çoú Àyín olmuş úazan úaynamış 

Nerdeler, hani biri úalmamış 

Hani o demler bize òaber ver 

 

 

 

 

 

                                                 
635 Naãıl bir: èAceb ne HB1-448 
636 O insÀnlarıñ nerde òaber ver: Nerde o insÀn amÀn òaber ver HB1-449 
637 HB’nde bu dörtlük şiirin mahlas beytinden sonra yazılmıştır. HB1-449 



 

495 

4 Gezdikçe èAczí òayÀl638 görünür639 

Bunca emekler yerde sürünür 

İnsÀn düşünür bir dem yerinir 

Hani gelinler úızlar òaber ver 

/118/ 

-96- 

Temenní-yi èUzlet 

LeylÀ Mı Ararsıñ  

12 Eylül 1324/25 Eylül 1908 Úaraman 

[B]u àaríb göñlüm, beşeriyet arasında èarbede-fermÀlıàı [gö]rdükçe onlar arasında 

ùurmaúdan nefret ùuyuyorum.  

Bugün Úaraman’ın PÀşÀ Degirmeni denilen bÀàçelikler arasında bir su başındayım: 

 

DívÀn640 

1 ŞÀm u seóer ey dil LeylÀ mı ararsıñ 

Bu óÀl ile yoúsa MevlÀ mı ararsıñ 

 

2 Biñ óüznile memlÿ menfeõ-i vicdÀnıñ 

Bunuñla rütbe-i aèlÀ mı ararsıñ 

 

3 Mümkün müdür birleşmesi iki øıddıñ  

Bunlarla mevúiè-i bÀlÀ mı ararsıñ 

 

4 Árzÿ eylersiñ her yerlerde bulunmaú 641 

èÍş u ùarabla vÀveylÀ mı ararsıñ 

                                                 
638 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
639 HB’nde bu dörtlük şu şekildedir: 

Dönmüş ümídler yer yer ùolanmış 

Kim bilir bu yer úaç ùolmuş boşalmış 

èAczí varlıúlar bunda hep yalanmış 

Hani o günler amÀn bir òaber ver HB1-449 
640 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, gazeldir.  
641 Árzÿ eylersiñ her yerlerde bulunmaú HB1-452: Gülşen-i òÿbÀn ararsıñ her dem D 
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5 Bu meyl ile yürümez o óüsn ü èamel 642 

Bundan àayrı imlÀ mı ararsıñ643 

 

6 èUzletde hüner bilseñ ey èAczí644 

NifÀú semtinde fetvÀ mı ararsıñ 

/119/ 

-97- 

Kör èAli Vaúèası 

áavàÀ-yı Şeríèatden 

14 Teşrín-i Evvel 1324/27 Eylül 1908 Úaraman 

Bunuñ ãafaóÀtını iyi añlamak için ÒayÀl BÀàçesi adındaki eåerimizi görmek lÀzım: 

 

DívÀn645 

1 Bıúdıú yÀ Rab, şu àavgÀ-yı şeríèatden 

Yandıú èindí bu fetvÀ-yı şeríèatden 

 

2       Kürk, úavuúlu, nedir bunca heyÀkil kim  

Úan úuãarlar o ãaórÀ-yı şeríèatden 

 

3 Hep Àlet-i iótirÀãdır bu símÀlar 

Dem vururlar hep daèvÀ-yı şeríatden646 

 

4 BÀb-ı fetvÀ-yı vÀlÀ ki bir sürü, àÿl 

äırtardırlar diş, hey hÀ-yı şeríèatden 

 

                                                 
642 Bu meyl ile yürümez o óüsn ü èamel HB1-452:  Bu meyl ile var ol pür èaşúa D. Bu mısradan sonra 

HB’nde mahlasın yer aldığı şu mısra yazılmıştır: “ èAczí göñle böyle imlÀ mı ararsıñ” 
643 Mısraın vezni bozuktur. 
644 Bu beytin vezni bozuktur. 
645 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, gazeldir. 
646 Bu mısradan sonra HB’nde şu beyte yer verilmiştir: 

Te´mín-i maúãad içindir işleri hep 

äaçarlar fitne aúãÀ-yı şeríèatden HB1-464 
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5 O lafô-ı bí-çÀre ile nice úundaú 

Atarlar hep ev, binÀ-yı şeríèatden 

 

6 Nice yaàlı paçavralar düzülüp hem 

Çıúar nevbet[i]le masa-yı şeríètden 

 

7 Bir èiãyÀn ki cÀhil ãarar başa ãarıú647 

Çeker òançer tÀm verÀ-yı şeríèatden648 

 

8 YÀ Rab nedir bu zümre ki kÀm isterler 

Melèanetle o liúÀ-yı şeríèatden 

 

9 Bir gürÿh-ı muèÀrıø ki ber-bÀd àÀfil 

Vururlar hep dem sevdÀ-yı şeríèatden649 

/120/ 

10 Úurcalansa hangi bir şey çıúar bunlar 

Úurtar yÀ Rab, bu belÀ-yı şeríèatden 

 

11 èAczí eger ùuyarlarsa yobazlar óayf 

Úorú mühlikdir, bu efèÀ-yı şeríèatden 

 

-98- 

İmtióÀna Giriyorum 

Düşme GümÀna 

7 ŞubÀù 1324/20 Şubat 1909 Úaraman 

Úaraman nüfÿs me´mÿrluàu için bu tÀríòde Úaraman’dan Úonya’ya geliyorum. 

 

                                                 
647 Bir èiãyÀn ki cÀhil ãarar başa ãarıú: Òocam dín ãarar başına bir biz HB1-465 
648 Bu kısımdan sonra HB’nde DívÀn’da bulunmayan şu beyte yer verilmiştir: 

Kimi şeyò kimi dervíş kimi ãofta 

Hep birer èaúreb feøÀ-yı şeríèatden HB1-465 
649 hep dem: dem hep HB1-465 
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DestÀn650 

1 Edíşe edip düşme gümÀna 

áam yeme aãlÀ girme ziyÀna 

Derlerse saña eger dívÀne 

Göñül incinme ãaúın incinme 

 

2 El lÀfına híç sen etme keder651 

DünyÀnıñ işi fÀní tez geçer652 

Kim ne ederse, kendine eder 

Göñül incinme ãaúın incinme 

 

3 Òÿysuz olma sen selím olagör 

Her noúãÀnıñı kendiñ bulagör 

Óasÿd lÀfını başdan silegör653 

Göñül incinme ãaúın incinme 

/121/  

4 Uãlu olaraú dÀ´im yürü sen654 

Var işiñe baú úalma geri sen655 

Òÿysuzdan dÀ´im, úaçdur beri sen656 

Göñül incinme, ãaúın incinme 

 

 

 

 

 

                                                 
650 HB’nde şiirin “destÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB1-470 
651 híç sen: sen híç HB1-470 
652 tez HB1-470: tezce D / geçer: gider HB1-470 
653 Óasÿd lÀfını başdan silegör: Başıña gelen iş bilegör HB1-471 
654 Uãlu: Selím HB1-471 
655 Var: Òoş HB1-471 
656 Òÿysuzdan dÀ´im, úaç dur beri sen: äanma eder fitne sırrı sen HB1-471 
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5 Cevr ü cefÀdan yılma ãaúın657 

Her söze úanıp alma ãaúın658 

Maàrÿr olup maórÿm olma ãaúın659 

Göñül incinme, ãaúın incinme 

 

6 Úalender görün, èaúlıñ fÀş etme660 

AàyÀrı bıraú hem-sırdÀş etme661 

Herkesi òoş gör, tek göz úaş etme662 

Göñül incinme, ãaúın incinme 

 

7 Atsınlar saña ùaşı vursunlar663 

Ne varsa leke saña sürsünler664 

Her demde dil-zÀr edeùursunlar665 

Göñül incinme, ãaúın incinme666 

 

8 Aldırma sen híç ne iderlerse 

Seyret uzaúdan kin güderlerse 

Ùaş atıp saña àam yiderlerse 

Göñül incinme, ãaúın incinme 

                                                 
657 Cevr ü cefÀdan HB1-471: cevr-i cefÀdan D. Mısraın vezni bozuktur. 
658 Mısraın vezni bozuktur. 
659 Maàrÿr olup maórÿm olma ãaúın HB1-471: Raúíb işine ùalma ãaúın D 
660 Úalender: DívÀne HB1-471 
661 AàyÀrı bıraú: ele úarışma HB1-471 
662 Herkesi òoş gör, tek göz úaş etme: Ùoàru yürüsen híç göz úaş etme HB1-471 
663 Atsınlar saña ùaşı vursunlar: Seslenme herkes saña vursunlar HB1-472 
664 Ne varsa leke saña sürsünler: Úo her lekeyi saña sürsünler HB1-472 
665 Her demde dil-zÀr edeùursunlar: Seni hep taóúír edeùursunlar HB1-472 
666 Bu dörtlükten sonra HB’nde şu iki dörtlük yer almaktadır: 

Eyle tevekkül sen Óaúú’a yönel 

Óaúúıñı bil ki ùutma ùÿl-i emel 

Verirlerse daòi saña çoú milel 

Göñül incinme ãaúın incinme 

 

Eyle taóammül başıñ úaldırma 

NÀ-merdlere óÀliñ híç bildirme 

Vururlarsa başıña aldırma 

Göñül incinme ãaúın incinme HB1-472 
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9 Maàrÿr olaraú başıñı dikme 

İylikdenèAczí eliñi çekme 

äabret beyhÿde cismiñi yıúma667 

Göñül incinme, ãaúın incinme 

/122/ 

-99- 

Baòt-ı SiyÀhım 

1 Mart 1325/14 Mart 1909 Úaraman 

CenÀb-ı Óaúú’a úarşı her muóíùde insÀnlarıñ sezmedigi [...] ve aàır günÀhlar olur. 

Bundan hevÀ-yı nesímíde rÿóa te´åír eden naàmeler eser. Göñüllere maèneví elem 

[...] İşte böyle hÀtifí bir elemle diyorum ki: 

 

áazel 

1 Pek períşÀn óÀlim baòt-ı siyÀhımdan   

Bí-zÀr cümle èÀlemim zÀrı Àhımdan 

 

2 Derÿnum àam kimse bilmez derdimi668 

Şen oluşum ãanmayıñ ki refÀhımdan669 

 

3 Síne-i pür-òÿnma biñ bir tír ãaplanır670 

Baòtım øaèíf hep bu óÀl-i tebÀhımdan671 

 

4 ÙÀlièim àam burcum felÀketdir benim672 

Úasvetimiñ efzÿnluàu günÀhımdan 

 

 

                                                 
667 äabr et beyhÿde cismiñi yıúma HB1-473: Kimseleriñ aãlÀ göñlüñü yıúma D 
668 Mısraın vezni bozuktur. 
669 ki HB1-479: - D 
670 bir: - HB1-479 
671 Baòtım: Øaèíf / øaèíf: baòtım HB1-479 
672 felÀketdir HB1-479: felÀket D 
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5 Bir èAczí’yim, semÀ üzre dönen sisler 

Derÿnumdan çıúan rÀz-ı eyvÀhımdan673 

/123/ 

-100- 

ÁfÀúı Tefekkür 

FerdÀya Úoysam 7 Mart 1325/20 Mart 1909 Úaraman 

Bugün Úaraman’ıñ Çavuşçu Gölü’nde avlanıyordum. Her [yer] yemyeşil çayır 

çimen, úarşımda Ùoros Daàları bir [ãıra] òaù674 gibi ùolanıp gider. Güneş zemíne çoú 

ùatlı bir [...] serpiyor. Bir yere yaãlandım. ÁfÀúı seyrederken: 

 

1 FerdÀya úoysam derdimi ferdÀ, ferdÀlanır 

Úoymasam mecrÿó úalbim pek fenÀ sevdÀlanır 

Bir ben degilim èÀlemde zebÿn emelinden 

Baòå-i miónetden herkesler böyle óulyÀlanır675 

 

2 Herkesiñ derdi birbirin ùutmaz ne óikmetdir676 

Herkes bir çeşíd elemle böyle daèvÀlanır677 

Bir muèammÀdır bu èÀlem eren yoú sırrına678 

Yazıú bülbül de seóerde böyle şeydÀlanır679 

 

3 Maúãad ne imiş óulyÀ nedendir, daèvÀ neden 

Bu èarãa nedir, neden Àh böyle aèlÀlanır680 

èAczí de hemen fikrinden eyler iştikÀ681 

Baóå-i cihÀndan bí-çÀre göñlü iàvÀlanır 

 

                                                 
673 rÀz: zÀr HB1-479 
674 Kelime “óaù” şeklinde yazılmıştır. 
675 miónetden: õilletden / böyle: daòi HB1-481 
676 Herkesiñ: Kişiniñ HB1-481 
677 elemle: fikirle / böyle: gÿyÀ HB1-481 
678 muèammÀdır: àazelgÀhdır HB1-481 
679 Yazıú bülbül de seóerde böyle şeydÀlanır: Bülbülde yazıú seóerde öyle şeydÀlanır HB1-481 
680 böyle: böylece HB1-481 
681 Mısraın vezni bozuktur. 
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/124/ 

-101- 

FÀní Demler 

Şu Dil-berler 

 10 Mart 1325/23 Mart 1909 Úaraman 

[...] güzeline úarşı rÿóuñ óaríminde bir cÀõibe var. İnsÀn [ci]ns-i laùífleri bu 

cÀõibeniñ tÀ kendisidir. Bugün (Nev-rÿz) [Úar]aman’ıñ PÀşÀ Degirmeni 

bÀàçelikleri arasında yalñızım. Yanı başımdaki bÀàçeniñ çayırlıàına bir úÀfile genç 

úadınlar geldi. Al yeşil beyÀø682 beyÀz giyinmişler. [Gül]üp oynaşıyorlar. Şu fÀní 

görünüşe göñül diyor ki: 

 

Úoşma683 

1 Şu dil-berler güldür àonca güllerden 

Úoúuların alır göñül yellerden684 

Laùíf sesler bülbül gibi dillerden685 

Artdı yine deli göñlüñ şeydÀlıàı686 

 

2 Eliñ derdi birse benim üçdür üç 

ÒayÀl687, sevdÀ, èaşú Àteşi güçdür güç 

Aàır bir yük, ãanma bunlar híçdir híç688 

Bu sebebden olur èaşúıñ rüsvÀlıàı689 

 

 

 

                                                 
682 Kelime “beyÀz” şeklinde yazılmıştır. 
683 HB’nde şiirin “úoşma”, DívÀn’da ise “destÀn” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB1-484. Şiir, koşmadır. 

Ayrıca şiriin dörtlüklerinin hepsinin son mısralarının vezni bozuktur. 
684 yellerden: ellerden HB1-484 
685 Laùíf sesler bülbül gibi dillerden: Bÿy-ı dil-Àvízi gelir yellerden HB1-484 
686 Artdı yine deli göñlümüñ şeydÀlıàı: Bu yüzdendir dostlar benim şeydÀlıàım HB1-484 
687 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
688 Aàır bir büyük: Başdan aşúın HB1-484 
689 Bu sebebden olur èaşúıñ rüsvÀlıàı: Bu sebebden gelir benim rüsvÀlıàım HB1-484 
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3 Her çiçekde güzelleriñ ãuyu var690 

Úoúusunda laùíf laùíf òÿyu var691 

Boylarında servileriñ boyu var692 

İşte budur deli göñlüñ sevdÀlıàı693 

 

4 Her güzelden alır göñül efkÀrı694   

Úulaú verseñ ùuyulur hep eõkÀrı695 

İdrÀk gerek bıraú èAczí inkÀrı 

Bundan gelir işte göñlüñ ÀşnÀlıàı696 

/125/ 

-102-697 

31 Mart Vaúèası 

Diñleyiñ 2 NísÀn 1325/15 Nisan 1909 Úaraman 

 

DestÀn     

1 Otuz bir mart èiãyÀnıdır bu diñleyiñ698 

Neler oldu baúıñ siz de añlayıñ  

İşitdikde yüreklerden iñleyiñ 

Úuãdu yine zehir hangi yılan hey 

 

2 Nedir yÀ Rab insÀn böyle azar mı 

Bir óırã için hem cinsini ezer mi 

Ne gidiş bu, bunu KitÀb yazar mı 

Ùalàalandı fitne yine amÀn hey 

 

                                                 
690 Her çiçekde güzelleriñ ãuyu var: Her çiçekde görür göñlüm renk-i dil-ber HB1-484 
691 Úoúusunda laùíf laùíf òÿyu var: ÓayÀlime girer her an gül-ter HB1-484 
692 Boylarında servileriñ boyu var: äaplanır óÀùıra hem göñlüme neşter HB1-484 
693 İşte budur deli göñlüñ sevdÀlıàı: İşte budur benim şu sevdÀlıàım HB1-484 
694 Her güzelden alır göñül efkÀrı: Her eşyÀdan girer göñle bir efkÀr HB1-485 
695 Úulaú verseñ ùuyulur hep eõkÀrı: Úulaú verseñ işidilir eõkÀrı HB1-485 
696 Bundan gelir işte göñlüñ ÀşnÀlıàı: İşte bundan coşar benim ÀşinÀlıàım HB1-485 
697 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
698 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 Úopdu yine èifritleriñ èiãyÀnı 

Ezdi yine óırãıñ gücü insÀnı 

Meded yÀ Rab yoú mu bunuñ imkÀnı 

Şeríèatdir ellerinde yılan hey 

 

4 Híç bir vicdÀn bunu revÀ görür mü 

Bunlar ile óaú èadÀlet yürür mü 

Úalmaz dirlik böyle yer de ùurur mu 

Gitdi yine nice cÀnlar úurbÀn hey 

/126/ 

5 Yılan èaúreb niye dernek úuruldu  

Bu reõÀlet699 èaceb nerde görüldü 

Yine bir çoú èazíz cÀnlar serildi 

Úanlı fitne umulur mu dermÀn hey 

 

6 Ùoàru yoldan egri yola ãapılmaz 

İnsÀn böyle fenÀ óırãa úapılmaz 

Şerè-i şeríf ile böyle tapılmaz 

Şöhret arar úızıl gözler inÀn hey 

 

7 Óırãa baúan gözler yine úızarmış 

Maèãÿm òalúıñ beñizleri ãararmış 

Úuzàun gibi böyle lÀşe ararmış 

Úuzàunlardan olur mu híç şÀhÀn hey 

 

 

 

 

                                                 
699 Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
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8 Birlik bÀàı müncer olup çizildi   

ÙÀríòlere úara yazı yazıldı 

Fırúacılıú úuyuları úazıldı 

Neden àÀfíl èaceb böyle insÀn hey 

 

9 Bu milletiñ ekmegini yiyenler 

Dönüp buna fenÀ maòlÿk diyenler 

Ey úavuúlu cübbe ãarıú giyenler 

Nereñizde siziñ èaceb ímÀn hey 

/127/ 

10 Rÿm Ermeni, èArap èAcem ùolmuşlar 

Şeyò postunu òoca dostun bulmuşlar 

El altından fitne fesÀd ãalmışlar 

Bu óÀllere ùayanır mı vicdÀn hey 

 

11 Yobaz fitne ãarıú ãarar başına 

Çengeli var maèãÿm ùaúar peşíne 

Úundaú úorlar èazíz yurduñ leşine 

Şeríèatdir ùuzaúları yamÀn hey 

 

12 èAczí söyler àaríb vaùan ezikdir 

ÒÀ´inleriñ vicdÀnları bozuúdur 

äoyulacaú nesi úaldı yazıúdır 

Baúıñ yurduñ çırıl çıplaú èüryÀn hey 

/128/ 

-103- 

èAbdü’l-Óamíd’iñ Òalèi      

Bí-çÀre Vaùana 

18 NísÀn 1325/1 Mayıs 1909 Úaraman 
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700DívÀn 

1 Bir kez naôar ãal luùf et aúùÀr-ı cihÀna701 

Neler oluyor gör ki bí-çÀre vaùana702 

 

2 İyi baú eånÀ-yı rehiñde óamiyyetle703 

Dönmüş mü yazıú gör vaùan óÀl-i emÀna704 

 

3 Áh-ı enínle ùolmuşdu tenhÀ kÿşeler705 

TÀbiè olaraú herkes bir óırã-ı zamÀna706 

 

4 Başladı eyvÀh niye úanlı bir boàuşma707 

Óırã-ı emelden nedir bu cezÀ insÀna708 

 

5 Bir cÀnı biñ cÀna tercíó ise bu maúãad709 

Bí-çÀre millet ãıànır o ÓÀúú-ı YezdÀn’a710 

 

6 Uzun günler Àh ile geçmişdi ãabırla711 

Elbet bir gün ki ùoàar èAczí cihÀna712 

 

 

 

 

                                                 
700 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, gazeldir. 
701 luùf et: - HB1-521 
702 ki: - HB1-521 
703 İyi: - HB1-521 / óamiyyetle HB1-521: sen óamiyyetle D 
704 yazıú: - HB1-521  
705 Áh-ı enínle ùolmuşdu tenhÀ kÿşeler: EyvÀh ile ùoldu hücrÀ kÿşeler HB1-521 
706 TÀbiè olaraú herkes bir óırã-ı zamÀna: ÙÀbiè olup herkes keyf-i zamÀna HB1-521 
707 Başladı eyvÀh niye úanlı bir boàuşma: Ùuracaú mı bu feøÀda úasvetler HB1-521 
708 Óırã-ı emelden nedir bu cezÀ insÀna: Yetmez mi kim bunca cezÀ insÀna HB1-521 
709 ise: se HB1-521 / bu: - HB1-521 
710 Bí-çÀre millet ãıàınır o ÓÀúú-ı YezdÀn’a: Millet yine ãıàınır ÓÀúú-ı YezdÀn’a HB1-521 
711 Uzun günler Àh ile geçmişdi ãabrla: Bugünleri Àhla geçdi ãanma boş HB1-521 
712 Elbet bir gün ki ùoàar èAczí cihÀna: Bir gün ki var ùoàar èAczí cihÀna HB1-521. Mısraın vezni bozuktur. 
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-104-713 

Yine bu Ànda: 

SemÀèí714 

1 AmÀn yÀ Rab óikmetleriñ yamandır 

İnsÀn èÀciz saùvetleriñ yamandır 

Kimse bilmez nerden nere sırlarıñ 

Ansız iner úudretleriñ yamandır 

/129/ 

2 İnsÀnoàlu bilmez dünyÀ fendini 

Boşa ãalar dÀ´im óırãıñ bendini 

Şöhret için yaúar kendi, kendini 

Böyle olan şöhretleriñ yamandır 

 

3 Bu fÀníde nice úafÀ dönüyor 

Bu dönmeden nice ocaú sönüyor 

NedÀmete insÀn kendi úonuyor 

Gizli yÀ Rab miónetleriñ yamandır 

 

4 Bilir bilmez nice kişi ãallanır 

Şöhret Àfet dile düşer dillenir 

Düzme şeref bir gün èAczí yollanır 

Bunda yÀ Rab èilletleriñ yamandır 

/130/ 

-105- 

Köy Güzeli 

Baàlarda 18 NísÀn 1325/1 Mayıs 1909 Úaraman 

                                                 
713 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
714 Semâî olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. 
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[Yem]yeşil ormanlar arasında ùabèi bir manôaraya ve güzel bÀàçeliklere mÀlik 

İbrÀla Köyü civÀrından geçiyordum. [Ba]àçesinde sÀf bir melek gibi çalışan genç 

bir dil-bere: 

Úoşma715 

1 ÓayÀt için emek verir çalışır 

Yeşil úırlar zümrüd gibi bÀàlarda 

Yuva úurmuş yaylalarda ùolaşır 

Öz yurdunda havÀ alır ùaàlarda716 

 

2 Köy dil-beri yaman olur işinde 

Onuñ õevúi yuvasında eşinde 

áayreti var yurduñ ùopraú ùaşında 

Emel vardır bunlar için çaàlarda717 

 

3 Seyret èAczí yeşil vÀdí düzleri718 

Çalışıyor gelin ile úızları  

ÓayÀt için dÀ´im àayret óızları 

Bir varlıú ki dönüp ùurur ùaàlarda 

/131/ 

-106- 

Yıldız SarÀyı 

èAşú-ı Vaùanla 

20 NísÀn 1325/3 Mayıs 1909 Úaraman 

Yıldız SarÀyı’nda mÀbeyn-i hümÀyunundan ùaàılan gögsü ãırmÀlı begler pÀşÀ[larıñ] 

encÀmları... 

 

                                                 
715 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB1-527 
716 yurdunda: yurdundan HB1-527 
717 bunlar: onlar HB1-527 
718 yeşil vÀdí: yamaç ile HB1-527 
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DívÀn719 

1 èAşú-ı vaùanla çırpınır úuşlar lÀnelerinde  

Óüzn-i vaùanla aàlaşır millet òÀnelerinde720 

 

2 Híçlige maókÿm edilmişdi èizzet-i nefs eyvÀh 

èÍş u èişret kurenÀnıñ her dem yanelerinde721  

 

3 Nezd-i vÀlÀ-yı ekÀbirde vaùan yanmış kime ne722 

Millet úanıdır içdikleri peymÀnelerinde723 

 

4 Yıúıl ey èifrít sefÀhat-i èazmiñ üzerinden 

Görsün zírÀ herkes yañlışlıàı efsÀnelerinde724 

 

5 YÀ Rab bu nedir vaùan iñlerken gülünür mü725 

Bu úayàusuzluú olur insÀn çingÀnelerinde726 

 

6 Bu gidişiñ böyle olur elbet sefíl encÀmı727 

Bayúuşlar öter baú böylece kÀşÀnelerinde728 

/132/ 

-107- 

Úuyruúlu Yıldız 

Bütün EşyÀ 6 Mayıs 1325/19 Mayıs 1909 Úaraman 

                                                 
719 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin aruz özelliklerini taşımamaktadır. Hece 

ölçüsü itibariyle şiir divan olarak değerlendirilmiştir. 
720 aàlaşır: aàlaşıyor HB1-531 
721 èÍş u èişret kurenÀnıñ her dem yanelerinde HB1-531: Õevú ü ãafÀ var vüzerÀnıñ yanelerinde D 
722 Mısraın vezni bozuktur. 
723 içdikleri: içdikleri hep HB1-532 
724 Mısraın vezni bozuktur. 
725 Mısraın vezni bozuktur. 
726 olur: görünür HB1-532 
727 Bu gidişiñ böyle olur elbet sefíl encÀmı: Böyle giderse şeyùÀnda gülerdi óÀlimize HB1-532 
728 Bayúuşlar öter baú böylece kÀşÀnelerinde: Bayúuş ötecek elbet muèaôôam kÀşÀnelerinde HB1-532 
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[Bu] gün seóer vaúti Úaraman’ıñ Bozúandaú Köyü’nde ormanlar arasıñda keklik 

[a]vındayım. Büyük bir úuyruúlu yıldız ùoàarken: 

 

SemÀèí729 

1 İlÀhí çoúdur óikmetiñ sırrıñ 

Fehimden èÀcizdir bütün eşyÀ730 

Gizlidir yÀ Rab miónetiñ sırrıñ731 

Ortaàıñ yoúdur emriñde aãlÀ732 

 

2 Bir õerreyiz píş-i YezdÀn’ıñda 

Baş eger her şey nezd-i SübóÀn’ıñda733 

Müstaúilsiñ çünki fermÀnıñda 

èAbeå bir işiñ yoúdur óÀşÀ734 

 

3 YÀ Rab bu varlıú nÿr-ı CemÀl’iñ 

Neş´e veren hep úudsi òayÀliñ735 

Yoú eder bir Àn úahr-i CelÀl’iñ 

Dilerseñ birden edersiñ imóÀ 

 

4 Kim bilir neler var óikmetiñde 

Degil sebepsiz hem miónetiñde736 

Yaşar her eşyÀ tek mühletiñde 

Óalím’siñ yÀ Rab èafvıñ hüveydÀ 

 

 

                                                 
729 Semâî olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. 
730 Fehimden: Derkden HB1-540 
731 miónetiñ: naúmetiñ HB1-540 
732 Ortaàıñ: Şeríkiñ HB1-540 
733 Baş eger: Sernigÿn HB1-541. Mısraın vezni bozuktur. 
734 Mısraın vezni bozuktur. 
735 òayÀliñ: óayÀlin HB1-541 
736 hem: her / miónetiñ: niúmetiñ HB1-541 
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/133/ 

5 Her õerrelerde úudretiñ èayÀn 

Rÿó-ı úudsüñle yaşar bu ekvÀn 

Aókemü’l-óÀkim737 sensiñ ey YezdÀn738 

Bilmeyenler hep kÀfirdir her-cÀ739 

 

6 èAcziyÀ seyret sırr-ı vaódeti 

Gör cümlesiñde dürlü vecdeti 

İylige maèùÿf Óaúú’ıñ nièmeti 

ÚÀdir Úayyÿm hem ÒÀlıú’dır MevlÀ 

 

-108- 

KüfrÀn-ı Nièmet  

Ùaàlar Yamaçlar 9 Mayıs 1325/22 Mayıs 1909 Úaraman 

Yine seóer vaúti Şeyòler Köyü ormanlar arasında keklik avlarken: 

 

Úoşma 

1 Cümle aàaç ùaàlar ùaşlar uyurken740 

Seslendi àaríb bir úuş seóerde741 

Ormanlar hep sessiz bayàın ùururken 

Seslendi àaríb úuş tenhÀ seóerde742 

 

                                                 
737 “Nûh Rabbine seslenip şöyle dedi: "Rabbim! Şüphesiz oğlum da âilemdendir. Senin va'din elbette 

gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin."” Hûd Suresi 11/45; “Allah, hükmedenlerin en iyi 

hükmedeni değil midir?” Tîn Suresi 95/8. 
738 Aókemü’l-ÓÀkim HB1-542: Aókem-i ÓÀkim D 
739 kÀfirdir: ekferdir / her-cÀ: óayfÀ HB1-542 
740 HB’nde bu dörtlük bulunmamakta ve şiir şu dörtlük ile başlamaktadır: 

Derin uyúudaydı ùaàlar yamaçlar 

Bayàındı ormanlar bütün ardıçlar 

Diñlenirken bí-òoş yoràun aàaçlar 

Seslendi àaríb úuş tenhÀ seóerde HB1-548 
741 Mısraın vezni bozuktur. 
742 úuş tenhÀ HB1-458: bir úuş D 
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2 Ùañ yeri aàarıp laùíf sökerken743 

Seóer yeli nÀzlı nÀzlı eserken744 

ÓayÀt alıp bütün eşyÀ emerken745 

Seslendi àaríb úuş tenhÀ seóerde746 

/134/ 

3 İòtiyÀr úayalar sessiz ùururdu747 

Zemín ùalàın belki rü´yÀ görürdü748 

Her eşyÀya Àb-ı óayÀt yürürdü749 

Seslendi àaríb úuş tenhÀ seóerde750 

 

4 ÁfÀú uyandı silkindi her eşyÀ751 

Bir yandan eserdi o bÀd-ı ãabÀ 

Bir şeyler söyledi bu úuş èAcziyÀ 

Seslendi àaríb úuş tenhÀ seóerde752 

/135/ 

-109- 

Úaramanoàullarınıñ ÚafÀları 

Sen De Ne Yapdıñ 

12 NísÀn 1326/25 Nisan 1910 Úaraman 

Bugün Úaramanoàullarınıñ Türbesi’ndeki Úaramanoàullarınıñ úafÀ[ları] öñünde: 

Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl753 BÀàçesi isimli eåerimizdedir: 

 

 

                                                 
743 laùíf: ne òoş HB1-548 
744 Seóer yeli: BÀd-ı nesím HB1-548 
745 ÓayÀt alıp bütün eşyÀ emerken: Her eşyÀ óayÀtın ãorup emerken HB1-548 
746 úuş tenhÀ HB1-458: bir úuş D  
747 sessiz: òÀmÿş HB1-549 
748 ùalàın: ùalmış HB1-549 
749 Àb-ı óayÀt HB1-549: Àb u óayÀt D  
750 úuş tenhÀ HB1-459: bir úuş D 
751 ÁfÀú uyandı silkindi her eşyÀ: Hep ÀfÀú uyandı silkindi eşyÀ HB1-549 
752 àaríb:  ilhÀmla / úuş tenhÀ HB1-459: bir úuş D 
753 Kelime “ÓayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
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DestÀn 

1 ÚafÀ sen de bu èÀlemde ne yapdıñ754 

Güldüñ mü híç neler alıp ne ãatdıñ755 

Gelip bunda uyúuya naãıl yatdıñ756 

Úaç yıl èömür sürdüñ èaceb amÀn hey757 

 

2 Bu dünyÀda sen de neler işlediñ 

Neler yapıp neler geri boşladıñ758 

Bu èÀlemde sen de ne yaş yaşladıñ759 

Şimdi seni ne yapmışdır zamÀn hey760 

 

3 Yüksek sarÀy ipek döşek içinde761 

Óaúlı óaúsız èamelleriñ peşinde762 

Úoşduñ nice bu dünyÀnıñ işinde763 

Ùoàru óÀliñ yoúsa şimdi gümÀn hey764 

 

4 Kimler bilir sen de güler úızardıñ765 

Emir verip nice işler bozardıñ766 

Belki oúur sen de yazı yazardıñ767 

Ne yapmışdır seni şimdi cihÀn hey 

 

                                                 
754 ÚafÀ sen de bu èÀlemde ne yapdıñ: ÚafÀ ne aydıñ sen de ne yapdıñ HB1-557 
755 Güldüñ mü híç neler alıp ne ãatdıñ: Güldüñ oynadıñ ne aldıñ ãandıñ HB1-557 
756 Gelip bunda uyúuya naãıl yatdıñ: Eñ ãoñ bu yerde uyúuya yatdıñ HB1-557 
757 Úaç yıl èömür sürdüñ èaceb amÀn hey: Úaç yıl yaşadıñ söyle amÀn hey HB1-557 
758 yapıp: düşünüp / geri: - HB1-558 
759 de: - HB1-558 
760 Şimdi seni ne yapmışdır zamÀn hey: Şimdi ne yapmış seni èaceb zamÀn hey HB1-558 
761 sarÀy ipek: sarÀylar HB1-558 
762 Óaúlı: Óaúlı ya / èamelleriñ: emel HB1-558 
763 nice bu: yorulduñ HB1-558 
764 óÀliñ: bir işiñ / şimdi: - HB1-558 
765 Kimler: Kim HB1-558 
766 Emir: Emirler HB1-558 
767 Belki: Belki de / sen de: oúur HB1-558 
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5 èAczí der ki cihÀn àaddÀr diñlemez768    

PÀdişÀh da faúír de bir añlamaz769 

Kim var èaceb bu ecelden iñlemez770 

Ötesi pek úaranlıúdır duman hey771 

/136/ 

-110- 

Nefíse SulùÀn 

TenhÀ Yatmışdır 12 NísÀn 1326/25 Nisan 1910 Úaraman 

[Ne]físe SulùÀn’ıñ Türbesi’nde, ÀfÀúí bir gün: 

 

DestÀn 

1 Derinlere tenhÀ àaríb yatmışdır772 

NÀzik teni ùopraúlara batmışdır773 

ÙÀbÿtunu hangi eller çatmışdır774 

Baúıñ naãıl nÀzlı beden erimiş 

 

2 FÀní cihÀn yoúdur bunuñ emÀnı775 

CÀnlar alır ùopraú eder cÀnÀnı776 

Ùopraú olmuş cevher ùaúan gerdÀnı777 

Bir sulùÀndır nÀzlı teni çürümüş778 

 

 

 

                                                 
768 èAczí der ki cihÀn àaddÀr diñlemez: èAczíyÀ cihÀn àaddÀr diñlemez HB1-559 
769 PÀdişÀh da faúír de bir añlamaz: ŞÀh da gedÀ da birdir añlamaz HB1-559 
770 Kim var èaceb bu ecelden iñlemez: Kim var ki dost ecelden èaceb iñlemez HB1-559 
771 Ötesi pek úaranlıúdır duman hey: Ötesi meçhÿl bir duman hey HB1-559 
772 yatmışdır: yatmışlar HB1-564 
773 batmışdır: úondurmuşlar HB1-564 
774 Ùabutunu hangi eller çatmışdır: Üstüne bir tÀbÿt bindirmişler HB1-564 
775 FÀní cihÀn yoúdur bunuñ emÀnı: FÀnídir bu cihÀn gerçek fÀní HB1-564 
776 CÀnlar alır ùopraú eder cÀnÀnı: CevÀhirler ùaúınan o gerdÀnı HB1-564 
777 Ùopraú olmuş cevher ùaúan gerdÀnı: Yemiş úadar ùopraú nerdedir hani HB1-564 (Kelime HB’nde 

“úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır.) 
778 Bir sulùÀndır nÀzlı teni çürümüş: Hep dökülmüş baúıñ naãıl çürümüş HB1-564 
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3 NÀzlı nÀzlı nice demler ãalınmış779 

áurÿr ile nice söze alınmış780             

Yanında çoú cÀriyeler bulunmuş  

Şimdi ıãsız bura naãıl yer imiş781 

 

4 CevÀhirden bilezikler ùaúdıàı 

SarÀylardan ãalınaraú çıúdıàı782 

EùrÀflara Àhÿ gibi baúdıàı783 

Ùombul bilek Àhÿ gözler úurumuş784 

 

5 BeyÀø eller olmuş ùoprak dökülmüş785 

NÀzlı dili ãuãmuş geri çekilmiş 

İşte èAczí gelip bunda ùıúılmış 

Şu kemikler sulùÀnlardan biriymiş786 

/137/ 

-111- 

Şu İótirÀã 

4 ÓazírÀn 1326/17 Haziran 1910 Úaraman 

Bu tÀríòde Úaraman nüfÿs me´mÿruyum. MaèÀrif úomisyonu aèøÀ[sı] olaraú 

Úaraman Rüşdiye Mektebi Farsça òocalıàı èilÀve-i meèmÿriyet üzerimdedir. Bugün 

mektebde Farsça imtióÀn günüdür. Úaraman’a yeñi olaraú gelen úÀ´im-maúÀm 

Óamid Òayrí’de bu imtióÀnda óÀøır. Çoú èayyÀ[ş] olan bu şaòsıñ gösterdigi 

ıùùırÀdsız óÀller imtióÀn mümeyyizleriniñ [...] ãıúışmışdı. Bu adam Feríd PÀşÀ’nıñ 

vÀliligi ãırasında 1318 sene[si] ÓÀtÿnsarÀy NÀóiye müdíri iken ÓicÀz Demiryolu 

úurbÀn derilerinden òırsızlıàı [...] èazl olunmuş Úonya’dan firÀr etmişdi. Şimdi 

                                                 
779 NÀzlı nÀzlı: TefÀòürle HB1-565 
780 áurÿr ile nice söze alınmış: áurÿrla her sözlere alınmış HB1-565 

Áhÿ 781 Şimdi: Der mi / ıãsız: şimdi HB1-565 
782 SarÀylardan: äofalardan HB1-565 
783 EùrÀflara Àhÿ gibi baúdıàı: Áhÿ gibi eùrÀflara baúdıàı HB1-565 
784 Ùombul bilek Àhÿ gözler úurumuş: O gözleri pıñarları úurumuş HB1-565 
785 BeyÀø: Ùombul HB1-565 
786 Şu kemikler sulùÀnlardan biriymiş: ZamÀnında insÀnlardan biriymiş HB1-565 
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meşrÿùiyetde naãıl ol[duysa] Úaraman’a úÀ´i-maúÀm olaraú geldi. Bunuñ mÀøísini 

bildigim için [...] bu kinÀyeli sözlerine úarşı taòta başına gelen ùalebelerimden 

birine şu úıù[èayı] irticÀlen yazdıraraú taólíl etdiriyordum: 

 

Úıùèa 

 ن آنم که پیشم همی دوشمنستم

 787تیغ تیزم بایشان دست منست

 788کمند جانم شود از جور خود

  789ایمنست یسارماه کازین بودم 

Bunuñ maènÀsı şudur: Ben öyleyim ki ardımda düşman çoúdur. Faúaù onlara úarşı 

elimde keskin úılıcım var. Yaèní úalemim... Benim kendi cevrim cÀnımıñ 

kemendidir. Bunuñ için baèøı kere ãolum ãaà olur. Yaèní düşmanlara úarşı ícÀb 

ederse ãolumda ãaà olur demekdir. 

/138/ 

-112-790 

[Bu]nuñ üzerine bu muóteriã adam sükÿta ùaldı. Bunuñ için diyorum ki: 

 

Úalenderí791 

1 Şu iótirÀs bir belÀdır başlarda 

Yılan gibi zehir ãaçar işlerde 

Böyle olan insÀn degil dirlikde 

Çeker alır leõõet úomaz aşlarda 

 

 

 

                                                 
  HB1-569 بایشان تیغ تیزم چنان دست منست :تیغ تیزم بایشان دست منست 787
 HB1-569 کمند جان کذارم شود از جور قلبم :کمند جانم شود از جور خود 788
 HB1-569 زآن حالت کاهی یسارم ایمنست :ازین بودم کاه یسارم ایمنست 789
790 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
791 HB’de bu şekilde belirtilmesine rağmen söz konusu şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini 

taşımamaktadır. Bu adlandırmanın şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu 

düşünülmekte olup şiir koşmadır.  
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2 Kimde varsa bu iótirÀs ölmeli 

TÀm yerine úalb-i selím gelmeli 

Dirlik düzen yerlerini bulmalı 

ÓayÀt, maènÀ dÀ´im gezer òÿşlarda 

 

3 Òÿysuzluúla èÀlem vírÀn olmaz mı 

Güller úurur çimenler de ãolmaz mı 

İyilikden insÀn yüzü gülmez mi 

İyilikle sünbül biter ùaşlarda 

 

4 èAczí söyler alır ilhÀm güllerden 

Çünki ãafÀ gelir iyi dillerden 

Óaú çevirsin göñlü fenÀ yollardan 

Diler bunu yuvasında úuşlar da 

/139/ 

-113-792 

Ciger-pÀre 

EvlÀd Bir CÀn 

8 ÓazírÀn 1326/21 Haziran 1910 Úaraman 

Bu ùÀríòde ölen yedi yaşında bir úızım için: 

 

1 EvlÀd bir cÀn, cigeriñ úanından793 

Úalbiñ gülü, Tañrı emri dalları 

Ayrılırsa ana baba yanından  

äızlar ciger acı olur óÀlleri 

 

 

 

                                                 
792 HB’nde şiir için yer ayrılmasına rağmen şiire yer verilmemiştir. HB1-577 
793 Mısraın vezni bozuktur. 
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2 Yavru gözden uzaú gidip uçunca  

Göñle elem úapıları açınca 

Ümíd evi temelinden göçünce 

Aàlar göñül göçer òayÀl elleri 

 

3 Olur böyle baèøı úara yazılar 

Uçar gider tÀze yavru úuzular 

ÓayvÀnlarıñ bile úalbi ãızılar 

Úalbden göze gelir mÀtem selleri 

 

4 èAczí der ki ölüm derdi çÀresiz 

Bu èÀlemde bir göñül yoú... yarasız 

Nesi vardır bu dünyÀnıñ úarÀsız 

Kimler ister ãolmuş görsün gülleri 

/140/ 

-114- 

Bí-úaderiz  

Úaderime 24 Temmÿz 1326/6 Ağustos 1910 Úaraman 

İnsÀnlarda ùÀliève şÀns denilen şey àaríb ãafóalarda [dö]ner ùurur. Babalıú 

áazetesi’nde baèøı açıú isim baèøı nÀm-ı müsteèÀrla [yayınlanan] şièirlerim Úonya 

VÀlisi èÁrifí PÀşÀ’nıñ naôar-ı diúúatini çeúmiş bir gün [...] ãÀóibi Maôhar Beg’den 

bu kim, diye ãormuş, Maôhar Beg’de Úaraman nüfÿs [me´m]ÿrudur demiş: Bu 

ùÀríòde èÁrifí PÀşÀ teftíş için Úaraman’a [...] Belediye dÀ´iresinde yatıp úalúıyor. 

Bir ãabÀó óuãÿsí olaraú yanına çaàırtıyor. Vardım tenhÀ olaraú úonuşmalar arasında 

[...] Úaramanoàullarına intiúÀl etdi.  

Benim bu óuãÿãda bir eåer yazmaúda olduàumu işittigiñi ve kendisiniñ [tÀríò] 

encümen aèøÀsı olduàunu söyleyerek benim bu çalışmamdan sitÀyişle baóå [et]di. 

Bu óuãÿãda ki sitÀyişkÀr mektÿpları óÀlÀ nezdimdedir. [Bu]ndan ãoñra söz şièr 

mes´elesine intiúÀl ederek óÀøırda olar şièirimden biriniñ [o]úunmasını söyledi. 

TeãÀdüf ceb defterinden bunu kendisine oúudum: 
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1 Felek-zedeyiz ne yaman bí-úaderiz794 

ÒÀne ber-dÿş-ı belÀyız der-be-deriz 

 

2 Melce´imiz bayúuş gibi vírÀnedir 

Ülfetimiz yoú kimseyle pür-kederiz795 

 

3 Síretimiz àam ãÿret insÀn ise de 

Òilúatimiz bu, böyle geldik, gideriz 

 

4 Her nerde bulunsam cÀy-ı felÀóım yoú 

áam için yapılmış gÿyÀ bir hederiz796 

 

5 İsmim èAczí böyle dedi òÀúÀn-ı èaşú 

Óüsn-i rıøÀ kapısında bir siperiz797 

/141/ 

-115-798 

Keklik Öter 

Ermenek Yolunda 

4 Aàustos 1326/17 Ağustos 1910 Ùoros Ùaàları 

Bu tÀríòde Ermenek yolunda Yellibel Yaylası’nı aşarken: 

 

Úoşma 

1 Keklik öter sesi gelir derinde 

áaríb göñle neş´e ãunar dilleri 

LÀle açmış sünbül açmış yerinde 

Neden àaríb bilmem Türkmen elleri 

 

                                                 
794 Felek-zedeyiz HB1-586: Felekzeyiz D 
795 kimseyle HB1-586: kimse ile D  
796 yapılmış gÿyÀ: gÿyÀ yapılmış HB1-587 
797 rıøÀ: ülfet HB1-587 
798 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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2 Bir cennetdir bahÀrı var yazı var 

Yaylasında ùurnası var úazı var 

TÀm endÀmlı gelini var úızı var 

Bir cennetdir yeşil Türkmen elleri 

 

3 Baúanı yoú kimse bilmez óÀlini 

VefÀ ile uzatan yoú elini 

Kendi arar kendi bulur yolunu 

Baúımsızdır yazıú Türkmen elleri 

 

4 Neş´e yeri faúaù neden elem var 

Söyleyecek her yönde çoú kelÀm var 

Söyleyemez dili ùutuú, úalem var 

Zebÿn úalma yazıú Türkmen elleri 

 

5 èAczí söyler yurt iliniñ ùaàından 

İlhÀm alır mor sünbüllü bÀàından 

İyi bir gün bekler dünyÀ çaàından 

Baúımsızdır yazıú Türkmen elleri 

/142/ 

-116-799 

Görmeli Köprüsü 

Ey Vaùanım  

5 Aàustos 1326/18 Ağustos 1910 Ermenek Yolunda 

[E]rmenek yolunda Görmeli Köprüsü başında: 

 

 

 

 

                                                 
799 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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1 áaríb vaùan ùuraàıñ çoú ezeldir 

Öksüz gibi neden óayrÀn ùurursuñ 

Ùaàıñ ùaşıñ laùíf seyrÀn güzeldir 

Manôarañla rÿóa seyrÀn verirsiñ 

 

2 Óaú yaratmış her yanlarıñ düzgündür 

Baúımıñ yoú bundan óÀliñ üzgündür 

CÀhil elde ormanlarıñ bozàundur 

èAceb neden böyle velhÀn ùurursuñ 

 

3 Oymaú oymaú pıñarlarıñ serilmiş 

Bu şírínlik saña Óaú’dan verilmiş 

Her yanlarıñ ezel şevúle dirilmiş 

ÓÀl diliñle bize iõèÀn verirsin 

 

4 İş başımız gelip seni gördü mü 

ÓÀlleriñden bir gün olsun ãordu mu 

Çoú yarañ var kimse gelip ãardı mı 

Böyle iken niye dermÀn verirsiñ 

 

5 èAczí ùurmaz gezer yurduñ ùaàını 

Arar eski atalarıñ çaàını 

Özler bulur yaylasını bÀàını 

áaríb göñle óÀlÀ imèÀn verirsiñ 
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/143/ 

-117- 

Ùaşeli 

Ermenek’teyim 

13 Aàustos 1326/26 Ağustos 1910 Ermenek 

 

1 Ùalàalanma deli göñül tek yürü 

Òoş yayladır Ermenek bu Ùaşeli 

Çoú eglenme göñül sen de pek yürü 

Òoş yayladır Ermenek bu Ùaşeli 

 

2 äolmaz lÀle nergisi hem bu iliñ800 

Bülbül öter sulùÀnı var her gülüñ 

Bir daha belki uàramaz bu yoluñ801 

Ermenek bu òoş yayladır Ùaşeli 

 

3 Dilde derler bu beldeye Ùaşeli 

İçini gör Àhÿ gözlü úaş eli 

Hem Àhÿlar yataàınıñ baş eli 

Ermenek bu òoş yayladır Ùaşeli 

 

4 èAşú nişÀnı var bÀàçesi bÀàında 

Úumru öter yaylasında ùaàında 

Birer Àhÿ dil-berleri çaàında802 

Òoş yayladır Ermenek bu Ùaşeli 

 

 

 

                                                 
800 nergisi hem: hem nergisi HB1-635 
801 Bir daha belki uàramaz bu yoluñ: Belki düşmez bu illere yoluñ HB1-635 
802 Birer Àhÿ: RaènÀ olur HB1-636 
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5 Bülbül gibi naàme çeker güzeli 

Temeli èaşú úurulmuşdur ezelí 

Yeşil ùurur ãolmaz aãlÀ àazeli 

Òoş yayladır Ermenek bu Ùaşeli 

 

6 ÓayrÀn èAczí bu beldeye óayrÀndır 

Türk otaàı tÀríò yeri èayÀndır803 

Zümrüd diyÀr her yanları seyrÀndır 

Òoş yayladır Ermenek bu Ùaşeli 

/144/ 

      -118-804 

Barçın Yayla 

    16 Aàustos 1326/29 Ağustos 1910 Ermenek 

    [èA]şíretler arası, Úaracaoàlan’ıñ izinde: 

 

1 Barçın Yayla yaylalarıñ başısıñ 

èAnber ùopraú çimenleriñ kímyÀ mı 

   Ùaàlar başı sen bir hümÀ úuşusuñ 

Ùuraàıñ òoş ismiñ zümrüd èanúÀ mı 

 

2 Çiçekleriñ saña zínet veriyor 

   SeyrÀnlarıñ Türkmen úızı sürüyor 

Çimenleriñ úudret eli seriyor 

    Bu óÀl saña èaceb luùf-ı MevlÀ mı 

 

 

 

 

                                                 
803 HB’nde bu mısra ile alttaki mısra ile yer değiştirmiştir. HB1-636 
804 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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3 Medóiñ için úuşlar destÀn oúuyor 

Dil-berleriñ òalı kilim ùoúuyor 

Her yanlarıñ misk ü èanber úoúuyor 

NÀzlı yeliñ rÿóa esen simyÀ mı 

 

  4 Bir èAczí’yim yayla yayla gezerim 

Her birinden nice ilhÀm sezerim 

     Şírín yurduñ óÀllerinden yazarım 

Yeñer ise bunlar yeñer sevdÀmı 

/145/ 

     -119-805      

Úaplan Dere 

   Úazancı Yaylası 19 Aàustos 1326/1 Eylül 1910 GülnÀr Óudÿdu 

    Úaramanoàullarınıñ barıngÀhı şatoları arasındayım... 

 

 1 Úaplan Dere neler gördüñ amÀn hey 

   Naãıl ãaóne olduñ èaceb çaàlara 

   Ne yapmışdır o demleriñ zamÀn hey 

   Sermiş felek bir çoú èibret ùaàlara 

 

 2 Kimi sulùÀn kimi begdir oùurmuş 

    Yanlarında nice emel getirmiş 

    FÀní günler gelip yere baùırmış 

    YÀr olmamış dünyÀ bunca beglere 

 

3 Şöhret için şeref için şÀn için 

   Óırãa düşüp çabalayan cÀn için 

    FÀní demde dipsiz úuru ãÀn için 

    Zínet verir şeyùÀn böyle ùaàlara 

                                                 
805 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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 4 Úorúu ile óırãlar ile emekler 

    Boşa gitmiş nice nice dilekler 

    Yorulmuş hem úırılmışdır bilekler 

    èİbret èAczí bunlar úalan ãaàlara 

/146/ 

-120-806 

CihÀnıñ ÓÀlleri  

[M]uù Ùaàları 

26 Aàustos 1326/8 Eylül 1910 

Eski İzler  

Bu tÀríòde Úaraman’a iniyorum: 

 

Úoşma 

1 Yılma ãaúın deli göñül elemden 

Böyle olur bu cihÀnıñ óÀlleri 

Ne var ise gelir ezel úalemden 

Açıú çünki Óaú emriniñ yolları 

 

2 Sürÿr, miónet, insÀn için ùolaşır 

İnsÀnlar hep bunlar ile ãavaşır 

áamsız sürÿr, yine àama ùolaşır 

GülistÀnda seyret, naãıl gülleri 

 

3 ZevÀl kemÀl birbiriniñ eşidir 

Miónetlere alışan er kişidir 

Elemler hep, sürÿrlarıñ başıdır 

Bilmek gerek bu incecik dilleri 

 

 

                                                 
806 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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4 äapmaz èAczí bu yol böyle gidecek 

Her şey óükmün böyle icrÀ edecek 

Óüküm ùursa seni kimler görecek 

Tek sürÿrlar geçmez cihÀn yelleri 

/147/ 

-121- 

Erermiş 

14 Teşrín-i æÀní1326807/ 27 Kasım 1910 Úaraman 

èÁrifí PÀşÀ ùarafından Alaùaà NÀóiyesi Müdírligi’ne taèyín edildi[gim] Úaraman’ıñ 

bir nÀóiyesi olan buraya gitmek üzere Úaraman’dan ayrılıyor[um]: 

 

Úoşma 

1 Göñül atı şÀhlanaraú eşerse 

Menziline tez ulaşır erermiş 

NişÀn iyi hedefine düşerse 

Oú hedefe varır ùoàru girermiş 

 

2 Göñül degil işi zamÀn eder taèyín808 

Almaz avın iõinsiz híç bir şÀhín 

Ne derler inanma hem şol bir kÀhín809 

El àayrınıñ işin tezce bozarmış 

 

3 Gelmeyince vaúti açmaz bir ezhÀr 

Her şey´iñ bir vaúti vardır olur iôhÀr810 

Yeter èAczí, tek bulunsun bir iúrÀr 

Çalışanlar murÀdına erermiş811 

 

                                                 
807 HB’nde yılın 1326 olduğu belirtilmiştir. 
808 Mısraın vezni bozuktur. 
809 derler: derlerse HB1-646 
810 vardır var ki HB1-646. Mısraın vezni bozuktur. 
811 Çalışanlar: Saèy edenler HB1-646 
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/148/ 

-122-812 

Ùaàlar 

[A]laùaà ÁfÀúında: 

27 Teşrín-i æÀní 1326/10 Aralık 1910 

Bugün Úaraman’dan óareketle ikinci gün yaèní 29 Teşrín-i æÀní 1326’ıncı [...] 

nÀóiye merkezi BÀdemli’ye geldik. Óükÿmet dÀ´iresine bitişik müdírlere [maòã]ÿã 

eve yerleşdik: äabÀó baúıyordum. Yüksek ùaàlar [...] úayalıúlar yeşil ormanlı 

dereler uzanıp gidiyor. Ùabièatımıñ [ço]ú òoşlandıàı bir manôara faúat çoú hücrÀ 

sessiz bir mınùıúa [...] óÀùıra olaraú ùulÿèÀt budur: 

 

Úoşma 

1 Şírín, şírín úıvranıyor ùaàları 

Oymaú, oymaú óayÀt için serilmiş 

Dürlü úuşla neş´elenmiş bÀàları 

İnsÀn gücü her dereler dirilmiş 

 

2 Ser-best óayÀt ormanlarıñ dalında 

Dürlü çiçek yamacında belinde 

Úuşlar öter, yer yer kendi óÀlinde 

Göñül için òoşça seyrÀn verilmiş 

 

3 Pıñarları nÀzlı, nÀzlı aúıyor 

Her derede bülbülleri şaúıyor 

Bu óayÀta úudret eli baúıyor 

Çoú çalúanmış bu zemínler ùurulmuş 

 

 

 

                                                 
812 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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4 Çoú izler var gelmiş geçmiş èayÀndır 

Eåerleri úalmış àaríb yamandır 

Düşünürseñ èAczí işler gümÀndır 

Bir cihÀndır işte böyle úurulmuş 

/149/ 

-123- 

İz Yeri 

Köylüler 

21 Mart 1327/3 NísÀn 1911 Alaùaà 

Dülgerler Köyü dere beginiñ meşhÿr úÀêí èAbdu’r-Raóman PÀşÀ’yı aúse[...] 

giderken yolda çevirip öldürdügü ve mÀlını yaàmÀ etdigi aú úa[...] öñünde diyorum 

ki: 

 

DestÀn 

1 Bu dünyÀdır güvenilmez fendine 

Bel verip de baàlanılmaz kendine 

Düşer işiñ çÀre yoúdur bendine 

èİbret yeri ùaàlar ùaşlar iz yeri 

 

2 Ulu çamlar bitmiş vaúèa yerinde 

Neler olmuş baúsañ ùaàlar serinde813 

Yıllar geçmiş úalmışlar hep derinde 

Nice úanlar aúmış belli düz yeri814 

 

 

 

 

 

                                                 
813 baúsañ: göñül HB1-660 
814 Nice úanlar aúmış belli düz yeri: Seyret yine bir çoú tÀríò söz yeri HB1-660 
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3 Ne acılar fırlamışdır feøÀya815 

Çoú feryÀdlar çekilmişdir semÀya816 

Baúmaz mısıñ maàmÿm ùurur havÀya 

Bir şey bilmez ãanma ãaúın boz yeri 

 

4 Nice èÀşıú, nice maèşÿú ùolaşmış 

Nice ôÀlim nice maôlÿm ãavaşmış 

Úayalara òayÀlleri bulaşmış 

Ùaàlar ùaşlar hep fiàÀndır sÀz yeri 

 

5 Neredesiñ èAczí yine neyiñ var 

Her kÿşeden bir óis çeker àamıñ var817 

AmÀn dünyÀ seniñ yaman demiñ var 

İşÀretli güney yeri úuz yeri       

/150/ 

-124- 

Ey Úuzàun 

Fırúa ve äandÀlye áavàası 

18 NísÀn 1327/1 Mayıs 1911 Alaùaà 

[Bu] tÀríòde İttióÀd-ı Teraúúí fırúasına úarşı mebèÿåÀn meclisinde şeyòler ve 

òocalardan [yeñi] bir fırúa türüyor. “İ´tilÀf Fırúası” meclisde toúad yumruú 

birbirine [vu]ruyorlar. Bu sene seçim çoú úarışıú... Bunuñ için diyorum ki: 

 

 

 

                                                 
815 HB’nde bu dörtlükten önce şu kısım yer almaktadır:  

Bu ùaàlar baú nice insÀn aşırmış 

Kimi òÀndır kimi vezír geçirmiş 

Her birine pınarından içirmiş 

Nice úanlar aúmış belli düz yeri HB1-660 
816 feryÀdlar: àalàale HB1-661 
817 çeker: gelir HB1-661 
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DívÀn818    

1 Ey úuzàun kurÿn-ı vusùÀdan mı gelirsiñ 

Tezvírle ùanbÿr u óayfÀdan mı gelirsiñ819 

 

2 Puf demeye dudaú lÀzımdır ey şeyò-zÀde 

Güneşi söndürmeye feøÀdan mı gelirsiñ820 

 

3 Bí-çÀre olan bed-bíne verirmiş fırãat 

Fırãatı fırãat diye imóÀdan mı gelirsiñ821 

 

4 Fikriñe yÀr olmaz vaút-i münevver bu 

Yoúsa sen ùarz-ı cedíd imlÀdan mı gelirsiñ822 

 

5 äoúduran biziz hep kendimizi biñ eyvÀh 

èİfrít gibi semt-i efèÀdan mı gelirsiñ 

 

6 Olma maózÿn ey göñül gülerek fikret sen 

Söyle ki ey şeyò dem-i ferdÀdan mı gelirsiñ823 

 

7 Kim veriyor aàzıña bu ciddi hezeli 

Yoúsa sen semt-i MesíóÀ’dan mı gelirsiñ 

 

8 Bir kere düşün emeliñ nerde ey ãofta 

Fikir et ãavÀb ya òaùÀdan824 mı gelirsiñ 

                                                 
818 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB1-676. DívÀn’da şiirin divan olduğu 

belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, nazmdır. 
819 u: - HB1-676 
820 Mısraın vezni bozuktur. Ayrıca bu beyitten sonra HB’nde şu beyit yer almaktadır: 

Diñleyecek úulaú var mı bu laú laúıñı 

Cemrede leylek gibi havÀdan mı gelirsiñ HB1-676 
821 Mısraın vezni bozuktur. 
822 Mısraın vezni bozuktur. 
823 Mısraın vezni bozuktur. 
824 Kelime “óaùÀ” şeklinde yazılmıştır. 
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9 Úonduàuñ ÀbÀdeyi vírÀne mi úaãdıñ 

Bayúuş gibi èaceb KerbelÀ’dan mı gelirsiñ825 

/151/ 

-125-826 

Ùaà Başları 

EfkÀr-ı áurbet 

27 NísÀn 1326/10 Mayıs 1910 Alaùaà 

Alaùaà NÀóiyesi yüksek ùaàlar ve dürlü ormanlarıyla Anadolu’nuñ bir İsviçre’sidir. 

Baúımsızlıú yüzünden köylü ve yörükleriñ taò[tı] altında períşÀndır. Óükÿmet 

úonÀàınıñ üstünde úayalıúlarıñ başındayım:    

 

SemÀèí827 

1 Şimdi bize mÿnis oldu ùaà başı 

Ormanlardan óisler gelir yÀr gibi  

ÓayÀt için vardır dürlü çaà başı 

Oldu bize şimdi ùaàlar şÀr gibi 

 

2 Her yerleriñ ayrı ayrı óÿyu var 

Her úoyakda aúan nÀzlı ãuyu var     

Dil-beriniñ servi gibi boyu var  

Yanaúları elma hem de nÀr gibi 

 

3 Nerde olsa göñül ùurmaz eser hey 

Gün geçdikçe kebÀb olur pişer hey  

ZamÀn gelir bu ùaàlardan aşar hey 

Göñle bunda büyük dersler var gibi 

                                                 
825 Mısraın vezni bozuktur. 
826 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
827 Şiirin semâî olduğu belirtilmiş; fakat şiir, semâî nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, koşmadır. 
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4 èAczí söyler uzaú, uzaú ellerden 

Ùuyàu alır esen nÀzlı yellerden 

Eglen göñül aşıp geldiñ bellerden  

Geniş úafes görünüş de dar gibi  

/152/ 

-126- 

Úız Pıñarı 

[P]ıñar Alaùaà’ıñ Otluú Yaylası’ndadır. Bir óırsız ùaèúíbi için [bu] tÀríòde yolum bu 

yaylaya uàradı. Öyle lÀhÿtí bir yayladır ki [...] gördüm. Bu pıñar 18 yaşında bÀkir 

bir èaşíret úızınıñ burada [ca]navarca öldürülmesi üzerine yapılmışdır. Úızıñ mezÀrı 

da yÀbÀní güllerle [...] ãaà ùarafındadır. Bunuñ çoú óazín tafãílÀtını (4) dört çiltlik 

[ÒayÀ]l BÀàçesi adını ùaşıyan eåerimizden arayıñız: 

 

DestÀn828 

1 Úız Pıñarı ùurmaz melÿl aúarsıñ 

Nedir aãlıñ bilmem nerden çıúarsıñ 

Çifte beñli çoú güzele baúarsıñ829 

Áyna gibi bu óÀl belli gölüñden 

 

2 èÁşıú gibi ùurmaz gözüñ çaàlıyor 

ÓÀliñ bilen öz yürekden aàlıyor 

Úayalarıñ àaríb mÀtem baàlıyor 

Gördüm seni geçemedim yoluñdan 

 

3 ÓÀliñden bir óaber ver de geçeyim 

NÀzlı aúan ãularıñdan içeyim830 

YÀbÀncı bir yolcuyum ben göçeyim 

Çoú yÀsıñ var belli pıñar óÀliñden  

                                                 
828 HB’nde şiirin “destÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB1-692 
829 güzele: dil-bere HB1-692 
830 ãularıñdan: suyuñdan bir HB1-693 
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4 Neler gördüñ pıñar èaceb burada831 

Parçalanmış bir úuzu var şurada832 

TÀze FidÀn ermemişdir murÀda 

Naãıl acı ùuyduñ söyle diliñden833 

/153/ 

5 Vaóşí izler pıñar burdan geçti mi? 834 

MercÀn ùudaú dil-ber senden içti mi835 

Oba úonup kervÀnlarıñ göçtü mü 

Nice dil-ber izi geçmiş yoluñdan836 

 

6 Çeke çeke felek yolum getirdi837 

Bu òayÀliñ838 beni özden bitirdi 

Genç FidÀn’ı yanıña kim yaùırdı 

Gördüm seni aşıyorum beliñden839 

 

7 EùrÀfıñda dürlü úuşlar ötüşür 

Çiçekleriñ ùalàalanır öpüşür 

Bu ãoóbetiñ pıñar baña yetişir840 

Bir èAczí’yim nişÀndır şu çalıñdan  

 

 

 

                                                 
831 pıñar: pınar HB1-693 
832 úuzu var: úuzucukHB1-693 
833 acı: fiàÀn HB1-693. Ayrıca HB’nde bu dörtlükten sonra şu dörtlük yer almaktadır: 

Otluú yaylasında ne òoş yeriñ var 

Çaàlaàıñdan belli Àh u zÀrıñ var 

TenhÀlarda úalmış àaríb sırrıñ var 

Bir òaber ver bunda ãolan gülüñden HB1-693 
834 pıñar: pınar HB1-693 
835 ùudaú: dudaú HB1-693 
836 geçmiş: sezdim HB1-693 
837 felek yolum: yolum felek HB1-694 
838 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
839 Gördüm seni: Ben de geldim HB1-694 
840 pınar HB1-694: pıña D (Kelime eksik yazılmıştır.) 
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-127- 

O Ànda òayÀlimden841 geçen àaríb óis ve gölgelere göre gÿyÀ mezÀrdan cevÀb 

geliyordu. 

 

DestÀn842 

1 Dil-ber FidÀn devesini güderdi 

äabÀó erken gelir aúşam giderdi843 

On sekiz yaşında aya beñzerdi844 

Diñle benden bu fiàÀnlı haberi845 

 

2 TenhÀ bir gün FidÀn burda ùurmuşdur 

Vaóşí èArap gelip bir yol ãormuşdur 

Bí-çÀre úız yolu òaber vermişdir 

èArap gidip, döndü geldi geri846 

/154/ 

3 Úara ôÀlim ãaldırdı Àh úuzuya847 

Úaçdı FidÀn gördügüñ şu yazıya848 

Beñzer idi èArap, siyÀh ùÀzıya 

Úova úova ùolaşdırdı her yeri 

 

4 Çoú uàraşdı, FidÀn imdÀd gelmedi 

Bí-çÀrede dermÀn ùÀúat úalmadı849 

èArab’ıñ óırãına teslím olmadı 

Bir òançerle ùopraàa verdi seri850 

                                                 
841 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
842 HB’nde şiirin “destÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB1-695 
843 erken: erden HB1-695 
844 On sekiz yaşında: On sekizdi yaşı HB1-695 
845 bu fiàÀnlı:mÀ-cerÀyı / òaberi: al òaberi HB1-695 
846 döndü: döndü yine HB1-695  
847 Àh HB1-695: - D 
848 gördügüñ şu: şu gördügüñ HB1-695 
849 Bí-çÀrede: Uàraşmadan HB1-696 
850 Bir òançerle: äoñ bir òançerle HB1-696 
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5 Yıúıldı nÀzlı FidÀn göçdü yere 

İñledi başdan başa ıãsız dere851 

Açıldı o zamÀn úalbimden bere852 

Aàlar aúarım o zamÀndan beri 

 

6 Úuşlar sesin kesip yasa girdiler  

RüzgÀrlar anasına òaber verdiler853 

Şu ormanlar bu acıyı gördüler854 

Düşün yolcu bunda úopan Àh zÀrı855 

 

7 äolàun güle óırãın yapdı bu ôÀlim 

O günden beri yasdayım yaman óÀlim 

Girdi úara ùopraàa ebr u hilÀlim 

Bir nişÀn yapdırdı beni pederi856 

/155/ 

8 ÓÀlÀ sersem bilmem naãıl aúarım 

Gelen geçene èibretle baúarım857 

Yeriñ gözünden yaş gibi çıúarım858 

Nice demdir çekerim bu kederi859 

 

 

 

 

 

 

                                                 
851 ıãsız: bu ıãsız HB1-696 
852 úalbimden: úalbimde HB1-696 
853 Mısraın vezni bozuktur. 
854 Şu ormanlar bu acıyı gördüler: Şu aàaçlar bu işi hep gördüler HB1-696 
855 Düşün yolcu bunda úopan Àh zÀrı: Düşün àayrı dönen bunda Àh u zÀrı HB1-696 
856 beni: beni böyle HB1-697 
857 geçene: geçenlere / èibretle: hep èibretle HB1-697 
858 yaş: bir yaş HB1-697 
859 demdir: zamÀndır HB1-697 
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9 İsmiñ èAczí’dir ey yolcu añladım 

ÒayÀliñden gelen óissi diñledim860 

İçimden bir úat daha ben iñledim 

ÓÀùırıñda úalsın óÀlim eåeri861 

 

-128- 

Ùaàlar Süslenmiş 

BahÀr ve Ùaàlar 

13 Mayıs 1327/26 Mayıs 1911 Alaùaà 

Buradan yolumuza devÀmla şÀyÀn-ı óayret yayladan ayrılırken: 

 

Úoşma 

1 Gelin gibi yine ùaàlar süslenmiş 

Úuşlar açmış nÀzlı şaúraú dilini 

Her aàaçlar şeb-nem ile ıãlanmış862 

ElvÀn elvÀn açmış penbe gülünü 

 

2 Yeşil bir tül giymiş cümle meşeler 

Úoúuların ãalıvermiş menekşeler863 

Seóer yeli uàraàı her kÿşeler 

Açmış dosta ùoàru giden yolunu864 

/156/ 

3 ŞifÀlandı sínemdeki yaralar 

Neş´e verdi yeşil zümrüd dereler865 

Ùaàlar giymiş yine al renk óÀreler 

Sermiş úudret semÀóatli elini 

                                                 
860 Kelime “ÓayÀl” şeklinde yazılmıştır.  

óissi: ùuyàuyu HB1-697 
861 óÀlim: óÀlimiñ bu HB1-697 
862 aàaçlar: dereler HB1-703 
863 Mısraın vezni bozuktur. 
864 giden: gider HB1-703 
865 zümrüd: yeşil HB1-703 
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4 Ùalàın óayrÀn866 ùurur yüksek úayalar867 

Şenlenmiş hep ıãsız úalan yuvalar 

Yaylalara ãıralanmış obalar 

Her çiçekler açmış kendi gülünü868 

 

5 Ana yurduñ her yanları güzeldir 

Bu güzellik tÀ ezelden ezeldir 

Türk iúlími õÀti dilde meåeldir 

èAczí söyler öz yürekden ilini 

 

-129-  

Aùa Yaylası 

14 Mayıs 1327/27 Mayıs 1911 Alaùaà869 

Bu yayla çoú şírín bir yayladır. Geniş bir çayırlıú yemyeşil düz ve yüksek bir vÀdí. 

Muòtelif yerler de küçüklü büyüklü ehrÀmí úayalar yek-pÀre... EùrÀf, yeşil çam ve 

lÀdín ormanlarıyla süslüdür. Bunuñ için diyorum ki: 

 

SemÀèí870 

1 Aùa yayla, çayır çimen yataàıñ 

ElvÀn çiçek ile süslü ùuraàıñ871 

Gürbüz dil-ber ile ùolu otaàıñ872 

Bu úudrete ben óayrÀnım ezelden873 

 

 

 

                                                 
866 Kelime “òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
867 òayrÀn: ùalàın HB1-703 
868 Her çiçekler açmış kendi gülünü: Çaàlaú ãular ùoldurmuşdur gülünü HB1-703 
869 HB’nde günün cumartesi ãabÀó olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB-705 
870 HB’nde şiirin “tÀàí” olduğu bilgisi verilmiştir. HB1-716. Şiirin semâî olduğu belirtilmiş; fakat şiir, semâi 

nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, koşmadır. 
871 çiçek ile: çiçekle / süslü: süslü nÀzlı HB1-716 
872 ùolu: ùolmuş HB1-716 
873 ezelden: óayrÀn giderim HB-717 
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/157/ 

2 äarı çigdem penbe gülüñ açılmış874 

Çimenler de güzeleriñ seçilmiş 

Yeşil ùonuñ úudret ile biçilmiş875 

Bu úudrete ben óayrÀnım ezelden876 

 

3 Ùurnalar öter yaylıyor úazlarıñ 

Ser-best gezer gelinleriñ úızlarıñ 

Çoşmuş pıñar aúar nÀzlı gözleriñ877 

Bu úudrete ben óayrÀnım ezelden878 

 

4 Úumru öter bülbülleriñ çoşmuşdur 

Bu illerden çoú şÀhínler uçmuşdur879 

İzleri var nice ceylÀn geçmişdir 

Bu úudrete ben óayrÀnım880 ezelden881 

 

5 İsmim èAczí bir gecegi geçirdim882 

Bir avcıyım úoldan şÀhín uçurdum883 

Yanıú göñle ãoàuú ãuyuñ içirdim 

Bu úudrete ben óayrÀnım884 ezelden885 

 

 

 

                                                 
874 gülüñ: gülleriñ HB-717 
875 Yeşil ùonuñ úudret ile biçilmiş: Oymaúlarıñ hep úudret eliyle biçilmiş HB-717 
876 ezelden: óayrÀn giderim HB-717 
877 Çoşmuş pıñar aúar nÀzlı gözleriñ: Pıñarlarıñ çoşmuş aúar gözleriñ HB1-717 
878 ezelden: óayrÀn giderim HB-717 
879 Bu illerden çoú şÀhínler uçmuşdur: Belli bu ilden çoú şÀhínler de uçmuşdur HB1-717 
880 Kelime “òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
881 ezelden: óayrÀn giderim HB-717 
882 İsmim èAczí bir gicegi geçirdim: Bir èAczí’yim sen de bir gice geçirdim HB1-717 
883 şÀhín: nice şÀhín HB1-717 
884 Kelime “òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
885 ezelden: óayrÀn giderim HB-717 
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/158/ 

-130- 

Yayla Güzeli  

Úandevir Yaylası 

13 Eylül 1327/26 Eylül 1911 Alaùaà 

[...] èaşíretlerinden olup yaz mevsimi Alaùaà NÀóiyesi’niñ muòtelif yerlerine [...] 

gelen bir çoú úabíle èaşíretler vardır. Bunlardan cılız uşaúları [...] òayırsız ve şaúí 

dört úardaş nÀóiye òalúınıñ öküz inek [gi]bi óayvÀnlarını çalar başúa semtlere 

aşırırlar. Bu tÀríòde bunlarıñ bulunduúları Úandevir Yaylası’na baãúın yapıyordum. 

Bunlarıñ úız úardeşi [yayla] güzeli sulùÀn için: 

 

Úoşma886 

1 Úandevir Yaylası’nda bir güzel gördüm Àh887 

Naãıl vaãfedeyim göñül óayrÀndır óayrÀn888 

Bir èaşíret úızıdır aãlını ãordum Àh889 

Óÿrí desem degil insÀndır insÀn890 

 

2 Dilimle taèrífe aãlÀ ùÀúat bulamam891 

Noúãan söylerim belki maócÿb olamam892 

Miåli az var mı böyle bir güzel bilemem893 

Tek servilerden tÀze bir fidÀndır fidÀn894 

 

 

                                                 
886 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisi yer almaktadır. HB1-731. Bu bilginin aksine şiir koşmadır. 
887 Úandevir Yaylası’nda bir güzel gördüm Àh: Úandevir Yaylası’nda nÀzlı bir güzel gördüm HB1-731 
888 edeyim: edem sevdÀlı HB1-731. Kelime “òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
889 Bir èaşíret úızıdır aãlını ãordum Àh: Bir yörük úızı tÀze bir àonca aãlına erdim HB1-731 
890 Óÿrí desem degil insÀndır insÀn: Óÿrídir desem degil bilirim insÀndır insÀn HB1-731. Mısraın vezni 

bozuktur. 
891 Dilimle taèrífe aãlÀ ùÀúat bulamam: Etmege taèríf dilimde aãlÀ ùÀúÀt bulamam HB1-731 
892 Noúãan söylerim belki maócÿb olamam: Söylerim noúãÀn ne desem belki óÀniå olamam HB1-731. 

Mısraın vezni bozuktur. 
893 Miåli az var mı böyle bir güzel bilemem: DünyÀda buna beñzer bir güzel var mı bilemem HB1-731 
894 Tek servilerden tÀze bir fidÀndır fidÀn: Tek servilerden eşi yoú tÀze fidÀndır fidÀn HB1-731 
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3 Yüzünüñ cilÀsın hemen aydan almışdır895 

SiyÀh ãaçları uyàun endÀma ãalmışdır896 

Úudretden güzellik fermÀnını almışdır897 

Kendisi Àhÿ ùuruşu ceylÀndır ceylÀn898 

/159/ 

4 Yanaàında yer almışdır güller oùurur899 

Gözlerindeki óÀlet insÀnı bitirir900 

Ansız görenler şüphesiz cünÿn getirir901 

Yerinden oynar èaúıllar velhÀndır velhÀn902 

 

5 Laùíf ãu havÀ cismine zínet vermişdir903 

Çiçekler rÿóuna neş´e olup girmişdir904 

Kökeninden tÀm kemÀle yetip ermişdir905 

EndÀmı ùolàun devÀ-yı LoúmÀn’dır LoúmÀn906 

 

6 Pek sÀde ãÀf pıñarlardan almış süsünü907 

Úumrulardan òoşça taúlíd etmiş sesini908 

Yıúmış yan üstü ùasmalı al renk fesini909 

Böyle eşsiz bir Àfet-i devrÀndır devrÀn910 

 

 

                                                 
895 Yüzünüñ cilÀsın hemen aydan almışdır: Yüzünüñ parlaú cilÀsın hemen aydan çalmışdır HB1-731 
896 SiyÀh ãaçları uyàun endÀma ãalmışdır: SiyÀh ãaçların olàun endÀma uyàun ãalmışdır HB1-731 
897 Úudretden güzellik fermÀnını almışdır: Ezel úudretden tamÀm güzellik fermÀnın almışdır HB1-731 
898 Kendisi Àhÿ ùuruşu ceylÀndır ceylÀn: Kendisi Àhÿ ùuruşu pek nÀzlı ceylÀndır ceylÀn HB1-731 
899 Yanaàında yer almışdır güller oùurur: Yanaúlarında yer almış güller lÀle oturur HB1-732  
900 insÀnı: bir Àhÿ insÀn HB1-732 
901 Ansız görenler şüphesiz cünÿn getirir: Görenler ansızın muùlaú cünÿn getirir HB1-732 
902 Yerinden oynar èaúıllar velhÀndır velhÀn: Bí-çÀrelenip ãıçrıyor èaúıl velhÀndır velhÀn HB1-732 
903 zínet: zínet ãunup HB1-732 
904 Çiçekler: Dürgü çiçekler HB1-732 
905 Kökeninden tÀm kemÀle yetip ermişdir: TÀm kökeninde kemÀle ser-best yetip ermişdir HB1-732 
906 ùolàun: ùolàun cÀnlı HB1-732 
907 Pek sÀde ãÀf pıñarlardan almış süsünü: äÀf pıñarlardan pek temíz sÀde almış süsünü HB1-732 
908 Úumrulardan òoşça taúlíd etmiş sesini: Hep úumrulardan òoş edÀ taúlíd etmiş sesini HB1-732 
909 ùasmalı: gümüşlü laùíf HB1-732 / al renk HB1-732: al D 
910 Böyle eşsiz bir Àfet-i devrÀndır devrÀn: Eşin bulmaú güç böyle Àfet-i devrÀndır devrÀn HB1-732 
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7 Ùabíèat vurmuş cilÀsın òoşdur görmeli 

Úudretden çekilmiş Àhÿ gözler sürmeli911 

Yayla maóãÿlü yüzünden güller dermeli912 

Yürürken endÀmı èaúla ziyÀndır ziyÀn913 

 

8 èAczí der ki seyret göñül Türkmen elini 

Ùaàlar óayÀt vermiş yayla açmış gülünü914 

Öz vaùandır bu gezmeli bulup yolunu915 

Gezdikçe tüter her yeri reyóÀndır reyóÀn916 

/160/ 

-131- 

Dil-ber sulùÀnıñ çadırında, úahve pişirirken: 

 

Úoşma917 

1 Ulu çamlar çevresinde obası 

Eglen göñül ne òoş seyrÀn yeridir 

Úahvesi bal, yigid nesli babası 

Eglen göñül ne òoş seyrÀn yeridir 

 

2 ElmÀs gibi pıñarları aúıyor 

Şírín, şírín bülbülleri şaúıyor 

Güzelleri óalı kilim ùoúuyor 

Eglen göñül ne òoş seyrÀn yeridir 

 

 

                                                 
911 Úudretden çekilmiş Àhÿ gözler sürmeli: Gözler úudretden çekilmiş naãıl yaman sürmeli HB-733 
912 güller: àonca güller HB1-733  
913 Yürürken: Hele yürürken HB1-733 
914 Ùaàlar óayÀt vermiş yayla açmış gülünü: ÓayÀt-baòş ùaàlar zümrüd yaylalar àonca gülünü HB1-733 
915 yolunu: cennet yolunu HB1-733  
916 yeri: yeri sünbül HB1-733  
917 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB1-736 
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3 Deli göñül ùurmaz coşar gezer hey918 

Bu èÀlemiñ her óÀlini sezer hey919 

Bu dertlerden bir gün olur bezer hey920 

Eglen göñül ne òoş seyrÀn yeridir 

 

4 èAceb herkes etdigini bulur mu 

Yoúsa bulmaz èinÀdında úalır mı 

Bu dünyada böyle işler olur mu 

Eglen göñül ne òoş seyrÀn yeridir 

/161/ 

-132- 

Şaúíleriñ çadırında böyle misÀfirken şaúíleriñ Úaraman jandar[ma] úumandanı 

yüzbaşı Kürd ... óimÀyesinde olduúlarını ögrendim. Bunuñ için diyorum ki: 

 

Úoşma921 

1 Úara baòtım yine borÀn ãavurur 

Ben ùoplarım eller òarman922 ãavurur 

Vaôífeyi óaú bilerek gezenler 

Çoú çabalar boşa dermÀn ãavurur 

 

2 Kimi ibne kimi bu ya çekinir 

ÒÀ´in dÀ´im óayÀtına baúınır 

Kimi ciddi kimi òíle ùaúınır 

Kimi úorúaú kimisi cÀn ãavurur 

 

 

 

                                                 
918 gezer: gelir HB1-736 
919 sezer: bilir HB1-736 
920 bezer: ölür HB1-736 
921 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB1-769 
922 Kelime metnin bütününde “òÀrmÀn” şeklinde yazılmıştır. Düzeltme yalnızca bu kısımda gösterilmiştir. 
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3 Göñül gör ki adımlarıñ yañlışdır923 

Bu óÀl böyle naãıl acı bir işdir 

Aldı fikriñ bu, büyük bir teşvíşdir924 

İótirÀãlar ùozlu duman ãavurur925 

 

-133- 

Yine orada: 

 

Kıùèa 

1 YÀ Rab neye böyle bu millet faúír 

Bildim çünki ãadÀúat olmuş óaúír 

Döner ortada òırsızlıúla denÀ´et926  

Rüşvetle cÀníler edilir tevúír 

/162/ 

-134- 

Díger Kıùèa 

1 Töhmet ãayılır ibrÀz-ı ãadÀúat927 

Taósín olunur erbÀb-ı óamÀúat 

Bildigim dünyÀ böylece dönmez928 

Ùoàuyor hep işte böyle felÀket 929 

 

 

 

 

 

 

                                                 
923 Göñül: èAczí HB1-769 
924 büyük bir: bir büyük HB1-769 
925 İótirÀãlar: Hep iótirÀã HB1-769 
926 Mısraın vezni bozuktur. 
927 ãayılır: midir HB1-747 
928 böylece: böyle HB1- 747. Mısraın vezni bozuktur. 
929 Ùoàuyor hep işte böyle felÀket HB1-747: Ùoàar nice dürlü felÀket D 
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-135- 

Yaylalar 

8 Mart 1328/21 Mart 1912 Alaùaà  

[Ana]ùolu’da yaylaya göç töreni çoú feraólı ve neş´eli olur. [İ]nek ve ùavarı olanlar 

büyük bir óÀøırlıúla yaylaya göçerler. [De]f dünbelek sÀz úaval Àhenkleriyle sürü 

başları dürlü Àhenk ve [o]yunlarla yayla yolunu ùutarlar. Gelin úızlar süslenir bir 

úÀfile [o]lurlar. Yaşlı úadınlar ayrı bir úÀfile böyle giderler: 

 

SemÀèí930 

1 Gezindikçe göñle neş´e cÀn verir 

èAnber ùopraú otu sünbül yaylalar 

äuyu óayÀt, cisme cilÀ úan verir 

Ormanları nÀzlı bülbül yaylalar 

 

2 ÓayÀt için süslemişdir her yeri 

Seóer vaúti tüter misk ü èanberi 

Aydan örnek almış gezer dil-beri 

Penbe yanaú, beñler fülfül yaylalar 

/163/ 

3 Neş´e ãaçar úuşlar öter dallarda 

Keklik öter ùaàdan ùaàa yollarda 

Óazín óazín ùurna sesi göllerde 

Çigdem ile zanbaú aú gül yaylalar       

 

4 Yamaçlarda sürüleri yayılır 

Bu seyrÀna insÀn rÿóu bayılır 

Güzelleri gör yüz edÀ ãayılır 

èAczí der ki medói müşkil yaylalar 

                                                 
930 Şiirin semâî olduğu belirtilmiş; fakat şiir, semâî nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, koşmadır. 
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-136- 

Aúın Etdim 

Rÿó ve Millí Mÿsiúí: 10 Mart 1328/23 Mart 1912 Alaùaà 

Bugün nev-rÿz günü nÀóiye merkeziniñ Úalèa Mevúièi’nde ormanlar ara[sında] 

avlanıyordum. Úulaàıma giden óazín bir úaval sesine: 

 

Úoşma 

1 Aúın etdim felek, óaúla gezdim ben 

MÀví gökden nice emír sezdim ben 

Oàuz ÒÀn’ıñ oúu vardı elimde 

Yelken olup deñizlerde yüzdüm ben 

 

2 ÚılÀvuzum ùurnalardır yayladan 

Baàrım ùunçdur gücüm ancaú MevlÀ’dan 

Ayrı düşdüm nÀzlı yurdla yuvadan 

Her iúlímde nice tÀríò yazdım ben931 

/164/ 

3 Yaman olur çöken iliñ erleri 

Ùaşdan ùaşa deger nice serleri 

Söyler isem vardıàımız yerleri 

Nice úalèa nice burçlar çizdim ben 

 

-137-932 

Seóer Vaúti   

Aú úaya 24 Mart 1328933/6 Nisan 1912 Alaùaà 

Bugün Alaùaà NÀóiyesi’niñ Dülgerler Köyü’nüñ Aúùaà Mevúièi’nde seóer vaúti 

keklik avındayım. Yüksek taà ve yeşil ormanlar arasında şafaú934 sökerken: 

                                                 
931 iúlímde: diyÀrda HB1-761 
932 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
933 HB’nde günün cumartesi olduğu bilgisi verilmiştir. HB1-763 
934 Kelime metnin bütününde “şÀfÀú” şeklinde yazılmıştır. Düzeltme yalnızca bu kısımda gösterilmiştir. 
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Úoşma 

1 Seóer vaúti cümle eşyÀ uyanır 

Yanıú sesin bülbül ãalar yuvadan 

Ezel èaşúı ufuúlara ùayanır 

ÓayÀt iner sürÿr iner havÀdan 

 

2 Bülbül açar bu ãaóneyi gülerek 

Ezel Óaúú’ıñ èaşú sırrını bilerek 

Naàme ãaçar nÀzlı sesin ãalaraú 

İlhÀm gelir çünki ona MevlÀ’dan 

 

3 Biñ bir maènÀ döker ùatlı dilinden 

Coşar söyler ezel èaşúıñ elinden 

Alır ilhÀm èAczí seóer yelinden 

Tesbíó sesi gelir cümle úayadan 

/165/ 

-138- 

Yine orada bir gece: 

 

SemÀèí935 

1 Úuşlar dürlü dile gelir ötüşür 

NişÀn verip atınca òoş tañ yeri936 

èAşú úaynaàı ùurmaz yanar ùutuşur937 

NişÀn verip atınca òoş tañ yeri938 

 

 

 

                                                 
935 HB’nde şiirin “úayabaşı” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB1-781. Semâî ve kayabaşı olarak belirtilen 

şiir koşmadır. 
936 òoş: şu HB1-781 
937 yanar: úaynar HB1-781 
938 òoş: şu HB1-781 
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2 Ùaàdan ùaşdan cÀnlı mÿnis dil gelir 

Her ùarafdan rÿóa lÀyıú yel gelir 

èAşú elinden çoşúun duru sel gelir 

NişÀn verip atınca şu tañ yeri 

 

3 Ulu çamlar vaúÿr939 sessiz ãalınır 

Her úoyakdan dürlü gülbank çalınır940 

Şafaú vaúti nice dersler alınır941 

NişÀn verip atınca şu tañ yeri 

 

4 Aú úayanıñ yamacında geçirdim 

Bir şafaúda deli göñlü uçurdum 

Bir èAczí’yim felekden gün úaçırdım942 

NişÀn verip atınca şu tañ yeri 

/166/ 

-139- 

áaríb Ùaàlar 

ÇÀllı Pıñar 2 NísÀn 1328/15 Nisan 1912 Alaùaà 

[Bu] tÀríòde Dülgerler Köyü’nüñ ÇÀllı Pıñar Mevúièi’nde bir av [faã]lı tertíb 

olundu. Burada geceleyeceğiz. Burası Ùoros [Ùa]àı’nıñ Aúdeñiz’e nÀôır yüksek bir 

yeridir: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
939 Kelime metnin bütününde “vÀúur” şeklinde yazılmıştır. Düzeltme yalnızca bu kısımda gösterilmiştir. 
940 úoyakdan: úayadan HB1-782 
941 nice: biñ bir HB1-782 
942 gün: tek gün HB1-782 
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Úoşma943 

1 Ulu MevlÀm dil verse de söylese 

èAceb neler gördü àaríb şu ùaàlar 

Dilin açıp óÀlin beyÀn eylese 

èAceb neler geçirmişdir şu ùaàlar944 

 

2 Heybetinden Óaúú’ıñ, óayrÀn ùururlar 

İnsÀn bilmez bunlar her şey görürler 

Hÿ demini gecelerde vururlar945 

 èAceb neler gördü àaríb şu ùaàlar 

 

3 Yamacından nice insÀn geçirmiş 

Pıñarından çoú güzele içirmiş 

Beslemiş çoú şÀhín yavru uçurmuş 

èAceb neler gördü àaríb şu ùaàlar 

 

4 Gece gündüz bir emirdir seyrÀnı 

Çoú óÀdiåe gelmiş geçmiş her yanı 

Nice göçmüş nice ùolmuş ormanı 

èAceb neler gördü àaríb şu ùaàlar946 

 

5 èAczí bil ki bunlar ãunè-ı MevlÀdır 

Her yanları èibret ùolu ãaórÀdır947 

Ùaàlar ùaşlar tesbíó eder sezÀdır948 

èAceb neler gördü àaríb şu ùaàlar 

 

                                                 
943 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB1-787 
944 geçirmişdir: geçirdi àaríb HB1-787 
945 Hÿ demini gicelerde vururlar: Gicelerde Hÿ demini vururlar HB1-788 
946 gördü: geçirdi HB1-788 
947 Her yanları èibret ùolu ãaórÀdır: Küntü kenzen sırrından úÀlÿ belÀdır HB1-788 
948 Ùaàlar ùaşlar tesbíó eder sezÀdır: Tesbíó eder ùaàlar ùaşlar elóaú sezÀdır HB1-788 
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/167/ 

-140- 

áaríb Keklik 

3 NísÀn 1328/16 Nisan 1912 Alaùaà 

Yine burada yaralı bir keklik için: 

 

Úoşma949 

1 áaríb keklik nedir böyle feryÀdıñ 

Avcılar mı vurdu eşiñ aàlarsıñ 

Úalbe işler yanıú yanıú şu yÀdıñ 

Avcılar mı vurdu eşiñ aàlarsıñ 

 

2 Ötme keklik ötme baàrım ezildi950 

Muúaddermiş bu ayrılıú yazıldı 

Ormanlarda àaríb neş´eñ bozuldu 

Avcılar mı vurdu eşiñ aàlarsıñ 

 

3 Uzaúlara keklik ünüñ döküldü 

Yaralanmış eşiñ, ses yoú çekildi 

FeryÀdıñdan àaríb göñlüm büküldü951 

Avcılar mı vurdu eşiñ aàlarsıñ 

 

4 Iãsız yerde àaríb eşsiz úaldıñ sen952 

Çoú yanıúsıñ acı ünler ãaldıñ sen 

Şendiñ faúaù mÀtemlere ùaldıñ sen 

Avcılar mı vurdu eşiñ aàlarsıñ 

 

                                                 
949 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB1-799 
950 baàrım: baàrıñ HB1-799 
951 àaríb: yanıú HB1-799 
952 àaríb: yazıú HB1-799 
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5 Bir èAczí’yim göñlüm ùaàda eglerim 

Her şeylerden ilhÀm alır söylerim 

Acı acı ötme keklik neylerim 

Avcılar mı vurdu eşiñ aàlarsıñ953      

/168/ 

-141-954    

Dönek ÒayÀl955 

Alaùaà 1913 

ÒayÀl, iki cebhelidir. MÀddi òayÀl, maèneví òayÀl, mÀddi òayÀl insÀnı ùatlı 

maóallerle uçurumlara, maèneví òayÀl faøl u kemÀl ile saèÀdet ve refÀh gülşenine 

götürür. Maèneví òayÀl úıvÀmlı [...] òayÀl dönekdir: 

 

SemÀèí956 

1 Dönek òayÀl bir èilÀçdır emel işi 

Dil-ber gibi endÀm verir yoúdur dişi 

Nice renge girer her dem ùÀvus gibi 

Aldanıyor bilmez bunu nice kişi 

 

2 Ùatlı, ùatlı görünerek emel verir 

Çoú geçmeden ardı ãıra milel verir 

Baèøı, baèøı ansız acı ecel verir 

Tehlikeye ãoúar nice böyle başı 

 

3 Tezce geçer ùurmaz åÀbit yerinde957 

Çoú oùurur maàrÿrlarıñ serinde 

Ansız toúat atar günüñ birinde 

Añlar iseñ èAczí söyler bu işi 

                                                 
953 HB1 bu kısımda bitmiştir. 
954 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
955 Kelime 141 numaralı bu şiirin tamamında “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
956 Semâî olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. 
957 Dörtlüğün vezni bozuktur. 
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/169/ 

     -142-    

Úadın èAşúı 

   6 NísÀn 1328/19 Nisan 1912 Alaùaà 

İnsÀn úanında ùabèan úadınlara úarşı bir meyl ve cereyÀn vardır. ŞarÀb ve emåÀli 

gibi fenÀ àıdÀlarla eger bu úan bozulursa bu meyl yollarda [...] tehlikelere atılır, çoú 

acı felÀketlere düşer.  

Alaùaà NÀóiyesi’ne Úonya’dan gelen bir Àfet-i fetÀn beni ùuza[àa] düşürüyor. İşte 

bu ùuzaàıñ içinde serserileşen dívÀne göñ[ül] böyle diyor: 

 

áazel958 

1 Her günüm dil-ber uàruñda Àh u zÀr olsun 

Olmayasın firúat isterse àamıñ hezÀr olsun 

 

2 SÀye ãalsın şÀò-ı èaşúıñ síne-i ÀvÀreme 

Vaãlıñdır maúãad bÀà-ı óüsnüñ bahÀr olsun959 

 

3 Rÿy-ı gül-gÿnuñ görünce güller ey raènÀ960 

NihÀlinde verd-i óamrÀ şermsÀr olsun 

 

4 O endÀmıña esír-i óüsnüñ oldu dil961 

Gördükçe çeşm óayrÀnım962 behredÀr olsun963 

 

 

                                                 
958 HB’nde şiirin “àazel” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-6. Gazelin mahlas beytinin 

yazılmamasında hareketle şiir nâ-tamam gazel olarak değerlendirilebilir. Ayrıca şiirin vezni bozuktur. 
959 Vaãlıñdır: äaàlıàıñ HB2-6 
960 gülgÿnuñ: gülfÀmıñ HB2-6 
961 O endÀmıña esír-i óüsnüñ oldu dil: Görürsem yevm-i hicrÀnıñ tehí raènÀ seniñ HB2-6 
962 Kelime “òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
963 Gördükçe çeşm óayrÀnım behredÀr olsun: CihÀnıñ õevúi baña her Àn ùÀrumÀr olsun HB2-6. Ayrıca HB’de 

bu kısımdan sonra DívÀn’da bulunmayan şu mısralara yer verilmiştir: 

Esír-i óüsnüñ etdi beni tek o endÀmıñ 

Gördükçe hicrÀn úalbim behredÀr olsun HB2-6 
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-143-964 

HercÀ´í meşreb dil-beriñ başúa bir èÀşıúa meyli üzerine bir gece...? 

 

Úoşma 

1 Úadın èaşúı girer ise sevdÀya 

Bir óÀl olur insÀn, iflÀó olmaz hey 

Úara sevdÀ geçer ise óulyÀya 

Gider èaúıl yüzü dÀ´im gülmez hey 

/170/ 

 2 Òoroz ötdü hemen şafÀú atıyor 

    Úara sevdÀ Àhÿ ile yatıyor 

   èAşú dellÀlı óÀlÀ neş´e ãatıyor 

    Naãıl ôÀlim sevdÀ óırãın almaz hey 

 

3 ŞeydÀ bülbül gibi düşdüm bÀàına 

   Erim olmaz bu vuãlatıñ çaàına 

   Göñül sen de düşdüñ èaşúıñ aàına 

   Zencírlerle baàlar seni ãalmaz hey 

  

4 èAşú demişler bu sevdÀnıñ adına 

    Ùoyulmazmış gerçi vuãlat dÀdına 

    Bir gün èAczí úalırsıñ sen ardına 

   äanma bu dem böyle gider úalmaz hey 

 

-144-    

Çamlı Pıñar 

    5 ÓazírÀn 1328/18 Haziran 1912 Alaùaà 

                                                 
964 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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Bugün Alaùaà’ıñ Akçaalañ Köyü’nüñ ÇobÀn Uçdu Yaylası’nıñ Çamlı Pıñar 

başında bir gece... 

Úoşma965 

1 Çamlı Pıñar gögerciniñ úoàurur 

áaríb àaríb nÀzlı ãuyuñ çaàlar hey 

Ulu çamlar şerefiñi ùoàurur 

Çevirmişdir çürük yeşil ùaàlar hey 

/171/ 

 2 Aàaçlar mı yoldaşlarıñ illeriñ 

   Açılmışdır menekşeler gülleriñ 

   Çayır çimen ùolanıyor yollarıñ 

    èÁşıú gibi gözüñ ùurmaz aàlar hey 

 

 3 áaríb úuşlar gelir senden içer mi 

    KervÀn úonar obalarıñ göçer mi 

    Yüzlerin yur, dil-berleriñ geçer mi966 

   ŞifÀlanır sende òasta ãaàlar hey967 

 

 4 Çamlı Pıñar nerden gelip gidersiñ968 

   Bu yerde sen tenhÀ nÀzlı ni’dersiñ 

    èÁşıúları óayrÀn meftÿn edersiñ 

    Saña nisbet olmaz nice bÀàlar hey969 

 

 

 

 

                                                 
965 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-15 
966 Yüzlerin yur, dil-berleriñ geçer mi: Dil-berler sende yüzün yur da geçer mi HB2-15 
967 ŞifÀlanır: ŞifÀ bulur / òasta: òastalar HB2-15 
968 nerden: nereden / gelip: gelir HB2-15 
969 olmaz: degil HB2-16 
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 5 Bir èAczí’yim seyrÀn verdiñ başıñda970 

    ElvÀn úoúu ùopraàıñda ùaşında 

    Nice yigid ùolaşmışdır başıñda971 

    Şu manôarıñ yıúıú göñlü eger hey 

 

    -145- 

    Yine orada seóer vaúti yuvasınıñ başında öten bir bülbül için 

 

    SemÀèí972 

  1 Bülbül nedir bu feryÀdıñ ãabÀ mı973 

    Yoúsa àonca bir gül için sevdÀ mı974 

    Her seóerde nedir zÀr u fiàÀnıñ975 

    èAceb èuşşÀú yoúsa faãl-ı nevÀ mı976 

/172/ 

2 Naàmeleriñ rÿóa işler kÀn verir977 

ÓayÀt için tÀze tÀze cÀn verir978 

Seóer vaúti her eşyÀya şÀn verir979 

Bu sesleri veren gül ü raènÀ mı980 

 

 

 

 

                                                 
970 seyrÀn: murÀd HB2-16 
971 Nice yigid ùolaşmışdır başıñda: Úoç yigidler ùolanır hep peşinde HB2-16 
972 HB’nde şiirin “semÀèí” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-17. Semâî olarak belirtilen şiir ilgili 

nazım şeklinin özelliklerini taşımayıp tarafımızca koşma olarak değerlendirilmiştir. 
973 Bülbül nedir bu feryÀdıñ ãabÀ mı: Bülbül feryÀdıñ ãabÀdan mıdır HB2-17 
974 Yoúsa àonca bir gül için sevdÀ mı: Yoúsa bir güle sevdÀdan mıdır HB2-17 
975 seóerde: seóer HB2-17 / zÀr u fiàÀnıñ HB2-17: zÀrı fiàÀnıñ D 
976 èAceb èuşşÀú yoúsa faãl-ı nevÀ mı: İlhÀmıñ verd-i óamrÀdan mıdır HB2-17 
977 Naàmeleriñ rÿóa işler kÀn verir: Naàmeleriñ hep rÿóa müeååir HB2-18 
978 ÓayÀt için tÀze tÀze cÀn verir: èAşúıñ gül-bÿy-ı raènÀdan mıdır HB2-18 
979 Seóer vaúti her eşyÀya şÀn verir: Naãıl Mecnÿn’suñ èÀlemde böyle HB2-18 
980 Bu sesleri veren gül ü raènÀ mı: Neş´eleriñ zülf-i LeylÀ’dan mıdır HB2-18 
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3 Yine hangi güle şeydÀ olmuşsıñ981 

Bu seóerde büyük şevúe ùalmışsıñ982 

èAşú elinden faøla coşúun gelmişsiñ983 

Bu şevúiñle yoúsa úaãdıñ LeylÀ mı984 

 

4 FeryÀdıñla bütün eşyÀ uyanır985 

Naàmeleriñ tek tek rÿóa ùayanır986 

Bir èÀşıúsıñ buna èÀlem inanır987 

Der ki èAczí èaşúıñ èaşú-ı MevlÀ mı988 

 

-146- 

Yine orada taúdís-i CenÀb-ı BÀrí... 

 

DívÀn 

1 YÀ Rab ãunèuña ulu şÀnıña úurbÀn olayım 

ÍcÀdıña hem şu iósÀnıña úurbÀn olayım 

 

2 ÕÀt-ı kemÀliñ bütün eşyÀda işte èayÀndır989 

Taúdír-i ezel hem YezdÀn’ıña úurbÀn olayım 

 

3 Hep bir õerredir bu eflÀú ancaú naôargÀhıñda990 

O muóít ki èarşı RaómÀn’ıña úurbÀn olayım 

 

                                                 
981 Yine hangi güle şeydÀ olmuşsıñ: Sesiñ eşyÀya òazín bir dersdir HB2-18 
982 Bu seóerde büyük şevúe ùalmışsıñ: Bu èaşúıñ dil-i şeydÀdan mıdır HB2-18 
983 èAşú elinden faøla coşúun gelmişsiñ: äabÀ mı gül mü ilhÀmıñ èaceb HB2-18 
984 Bu şevúiñle yoúsa úaãdıñ LeylÀ mı: Yoúsa èarş-ı aèlÀdan mıdır HB2-18 
985 FeryÀdıñla bütün eşyÀ uyanır: Çünki feryÀdıñla eflÀk titriyor HB2-18 
986 Naàmeleriñ tek tek rÿóa ùayanır: Bu óÀliñ àÀye-i aúãÀdan mıdır HB2-18 
987 Bir èÀşıúsıñ buna èÀlem inanır: Diñle èAczí sen de sırr-ı vaódeti HB2-18 
988 Der ki èAczí èaşúıñ èaşú-ı MevlÀ mı: Bu sır bir úuşúudan mı MevlÀdan mıdır HB2-18 
989 ÕÀt-ı: äunè-ı / bütün eşyÀda: her õerrede hep HB2-19 
990 naôargÀhıñda HB2-19: naôarıñda D. Mısra ilgili nazım şeklinin aruz özelliklerini taşımamaktadır. 
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4 Bir èAczí úulum ãunèuñ öñünde óayrÀnım her dem991 

Bir bí-çÀreyim her fermÀnıña úurbÀn olayım 

/173/ 

-147- 

Of...? 

Úahùama Köyü 10 ÓazírÀn 1328/23 Haziran 1912 Alaùaà 

Ùoros Ùaàları’nıñ Silifke óudÿduna yaúın şÀyÀn-ı óayret992 bir [yer] üzerinde olan 

bu köy hemen hemen ùaàılmaya maókÿm bir óÀl[de] yemyeşil ormanlıàı münbit 

arÀøísi olduàu óÀlde bu köy neden bí-çÀre bir ùurumdadır. Bunuñ için: 

 

Úalenderí993 

1 Nere baúsam úalbimdedir mióver-i of994 

Her yerlerde görünür bir minber-i of995 

 

2 äanki feøÀ ùopùolu bir Àh olmuşdur996 

Bir bende mi, èÀlemde mi müdaòòir of 

 

3 Her nefóası dehriñ nÀ-kÀm bir teneffüs 

ÒÀne-i úalbim olmuş çünki maúber of997 

 

4 Her õerreden naère-i of fışúırıyor  

Çevirmişdir óayÀtı hep leşker-i of  

 

5 Hep àamgíniz ne olduú biz böyle bilmem 

Her yanımız úasvet ùolu meşher-i of 

                                                 
991 her dem: işte HB2-19 
992 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
993 HB’nde şiirin “úalenderí” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-34. Kalenderî olduğu belirtilen şiir 

ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın şiirin rindâne bir üslupla ele 

alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmekte olup şiir tarafımızca nazm olarak değerlendirilmiştir. 
994 úalbimdedir HB2-34: úalbimde D 
995 görünür bir HB2-34: görünür D  
996 bir HB2-34: - D  
997 úalbim: úalb HB2-35 
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6 Herkes güler gÿyÀ ki pür-neş´e midir 

Maàmÿmuz hep síretimiz maôhar-ı of998 

 

7 Ters mi döner çarò-ı èÀlem bilmem èaceb 

İylikler hep maèkesden bir maãdar-ı of 

 

8 Bu tebeòòur yerden midir yoúsa gökden     

Hücÿm eder naãıl ansız neşter-i of 

 

9 äaçmaúdadır her óamlede bu saóaya 

Biñ bir elem, úıprandıúça ejder-i of 

/174/  

-148- 

Ey HÀtif 

[E]flÀùÿn MaàÀrası 14 ÓazírÀn 1328/27 Haziran 1912 Alaùaà 

[Úa]hùama Köyü’nden Úurucabel Köyü’ne dönerken Gökãu Çayı’nıñ [ba]ùısında 

büyük bir şehir òarÀbesini ve Gökãuyuñ ùoàusundaki [úa]yalıúda EflÀùun MaàÀrası 

denilen yeri gezer ve incelerken... 

 

Úalenderí999 

1 Ey hÀtif senden dilerim cÀnlı bir imdÀd 

Baàrımı yardı óadsiz òançerle bu bí-dÀd1000 

Bir óaúíúatiñ uàrunda neden bu feryÀd 

Ümídim söndü òÀne-i úalbim pek ber-bÀd1001 

 

 

                                                 
998 hep: bir HB2-35 
999 HB’nde şiirin “úalenderí” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-49. Kalenderî olduğu belirtilen şiir 

ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın şiirin rindâne bir üslupla ele 

alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
1000 bu: ol HB2-49 
1001 Ümídim söndü òÀne-i úalbim pek ber-bÀd: Söndü ümídim hep òÀne-i úalbim pek ber-bÀd HB2-49. Son 

dörtlük hariç bu mısra şiirde bu şekilde tekrar etmektedir ve farklılık yalnızca bu kısımda gösterilmiştir. 
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2 Óiss-i óaúíúat her Àn yÀdıma girdikçe 

O míve-i Óaú úalbimde her Àn erdikçe1002 

äararıp bir dem, ben onu boşa verdikçe1003 

Ümídim söndü òÀne-i úalbim pek ber-bÀd 

 

3 Ne zamÀn dökmüşsem Óaú yoluna terimi 

Aldanaraú hep çarpdım yerlere serimi1004 

Bozmaúda felek meylimi hem de yerimi 

Ümídim sönük òÀne-i úalbim pek ber-bÀd      

 

4 Ùoàruluú ãanki olmuş ferdÀ-yı belÀhat 

Añladım iyilik de àavàÀ-yı felÀket1005 

Añlaşılmaz bu bir sır maènÀ-yı melÀmet 

Ümídim söndü òÀne-i úalbim pek ber-bÀd 

/175/ 

5 Ôan degil, muùlaú ùoàrularıñ híç yeri yoú 

Uçmuşdur vefÀ ortada híç yeri yoú1006 

Gösteriş saòte, bir dönüşdür ki feri yoú1007 

Ümídim söndü òÀne-i úalbim pek ber-bÀd 

 

6 Her yer her şeyler işte òazín hem de bí-òÿş1008 

Kesilmiş nerede bilmem óaúíúat òÀmÿş1009 

ŞÀhid sersem çünki úÀêí daòi saròoş1010 

Ümídim söndü òÀne-i úalbim pek ber-bÀd1011 

                                                 
1002 O: Ol HB2-49 / úalbimde: úaçan úalbimde HB2-49 
1003 ben: anı HB2-49 / onu: - HB2-49 / boşa: boşlara HB2-49 
1004Aldanaraú hep: Hep aldanaraú HB2-50 
1005 iyilik de: iyilik hep bir HB2-50 
1006 yeri: biri HB2-50. Mısraın vezni bozuktur. 
1007 Gösteriş saòte, bir dönüşdür ki feri yoú: Saòte alÀyiş her dem dönüyor feri yoú HB2-50 
1008 şeyler: şey HB2-51 
1009 Kesilmiş: Úıãılmış HB2-51 
1010 ŞÀhid sersem çünki: Çünki şÀhid sersem HB2-5. Mısraın vezni bozuktur. 
1011 Ümídim söndü òÀne-i úalbim pek ber-bÀd: Söndü ümídim hep òÀne-i úalbim ber-bÀd HB2-51 
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-149- 

Úanadımız Óaú Bizim 

Aşaàı Aúın Köyünde 

16 ÓazírÀn 1328/29 Haziran 1912 Alaùaà 

Úurucabel Köyü’nden Aşaàı Aúın Köyü’ne geliyoruz. Bu kö[y] (250) òÀneli bir 

yer. EhrÀmí úayalıúlar arasında düz bir d[ere] kenÀrına toplanmışlar. Yüksek 

úayalardan muòtelif maàÀra úapı[ları] var. Burada eski devirlere èÀid eşyÀlar var 

ôan ediliyor. Faúat úapılar işlenmiş yek-pÀre ùaşlarla úapalı ve yalçın yüksekdir 

kimse çıúamıyor: Bunuñ tafãílÀtını ÒayÀl BÀàçesi isimli eåerimizde bulabilirsiñiz: 

 

(Taòmis)1012 

1 Aãlımız Türk AsiyÀ’dan yürüdü1013 

Ünümüz óaú, èÀlemleri bürüdü 

Úarşımızda nice úalèa eridi 

RüzgÀrlar at úanadımız óaú bizim 

Emr-i Óaú’dan hem yüzümüz aú bizim 

/176/ 

2 Ùoros Boàa çekdi gerdÀn ırÀàa1014 

Úanımızdan al renk verdik bayraàa 

İz bıraúdıú geçdiàimiz ùuraàa 

RüzgÀrlar at úanadımız óaú bizim 

Emr-i Óaú’dan hem yüzümüz aú bizim 

                                                 
1012 Şiirinin kimin şiirine tahmis olduğu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
1013 HB’nde şiir altı mısradan oluşmaktadır ve son iki mısra şiirin tamÀmında aşağıdaki şekilde tekrar 

etmektedir. Tekrar eden kısım yalnızca burada verilmiştir: 

AsiyÀdır aãlımız oralardan yürüdü  

Yüce idi ünümüz èÀlemleri bürüdü  

Nice demir úalèalar önümüzde eridi 

Gök ùaà deñiz hem şimşek içimizde var idi  

RüzgÀrlar hep at oldu úanadımız óaú bizim 

Şenlendi nice èÀlem yüzümüz aú bizim HB2-69 
1014 HB’nde bu kısım şu şekildedir: 

Úızıl Buàa çekdi kervÀn girdi nice yollara  

Al úandan renkler verdik biz bayraàa şallara 

Geçdigimiz yerlerde şÀn ùaàıldı dillere 

Bizler o Türkleriz ki úul olmayız úullara HB2-70 
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3 ÙÿfÀn olup seller gibi aúmışız1015 

Nice maèbed úurup Óaúú’a ùapmışız 

Nice şehir yapıp çelenk ùaúmışız 

RüzgÀrlar at úanadımız óaú bizim 

Emr-i Óaú’dan hem yüzümüz aú bizim 

 

4 Nice iúlím nice ãaórÀ ùolandıú1016 

Bir sel gibi aúıp gÀhí bulandıú 

Çín Altay’dan Aúdeñiz’e ulandıú 

RüzgÀrlar at úanadımız óaú bizim 

Emr-i Óaú’dan hem yüzümüz aú bizim 

 

5 Nice niôÀm nice óayÀt úurduú biz 

Özümüz Óaú, Óu dívÀna ùurduú biz 

Geçip ãoldan ãaà yollara girdik biz 

RüzgÀrlar at úanadımız óaú bizim 

Emr-i Óaú’dan hem yüzümüz aú bizim 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1015 HB’nde bu kısım şu şekildedir: 

ÙÿfÀn olduú yerlerde eflÀka ùoplar atdıú  

İzimiz var her yerlerde ãanma batdıú  

Renk vermişiz èÀlemlere renk yaratdıú 

SüleymÀn’ıñ taòtında biz silÀh çatdıú HB2-70 
1016 HB’nde bu kısım şu şekildedir: 

Nice iúlím gezip çıúdıú ùolandıú 

Bir sel gibi aúdıú baèøı bulandıú 

Çin Altaydan Aúdeñize ulandıú 

Ùoàruluú bir èÀlemdir inandıú HB2-71 
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/177/ 

6 äoyda uãlu cenkde arslan diriyiz1017 

Şenlik dirlik bizde ãanma geriyiz 

Felek ùÀúın yıúıp geçen sürüyüz 

RüzgÀrlar at úanadımız óaú bizim 

Emr-i Óaú’dan hem yüzümüz aú bizim 

 

7 èAczí söyler tÀríòleri görerek1018 

Türklügünüñ izlerini sürerek 

èÁşıúlarıñ arasına girerek  

RüzgÀrlar at úanadımız óaú bizim 

Emr-i Óaú’dan hem yüzümüz aú bizim 

 

-150-   

èAşú u SevdÀ     

Úadın CÀõibesi 

24 ÓazírÀn 1328/7 Temmuz 1912 Alaùaà 

èAşú sevdÀ zencírini boynuma ùolayan vefÀsız dil-bere: [Bu]nuñ tafãílÀtı ÒayÀl1019 

BÀàçesi adındaki eåerimizdedir: 

 

 

 

 

                                                 
1017 HB’nde bu kısım şu şekildedir: 

Beş úÀrdeşiz beş iúlíme ùurmuşuz 

TÿrÀn ÚayóÀn tÀríòlere girmişiz 

Úarpat CermÀn İrlÀn àarbe vermişiz 

ZamÀn girdi araya ãanma èırúen bozulduú HB2-71 
1018 HB’nde bu kısım şu şekildedir: 

Òÿyumuzdur ãuyumuz uãlu uyur gibi diriyiz 

Varlıú bizde ãanma bizi geriyiz 

Felegiñ çenberlerin delip geçen sürüyüz 

Geriyiz her yollara ùoàru merdlik eriyiz HB2-72 
1019 Kelime “ÓayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
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Úoşma 

1 èAşú u sevdÀ bilmez iken çaàımda1020 

Beni sevdÀ deryÀsına ùaldırdıñ 

Gezer iken kendi göñül bÀàımda 

Çengel ile çekip beni aldırdıñ 

 

2 äarı fistÀn giyerdiñ sen gül gibi1021 

Uzaúlardan görünürdüñ tül gibi1022 

Aúıtdıñ sen bu gönlümü sel gibi 

BÀà-ı vuãlat óarímine daldırdıñ1023 

/178/ 

3 èAşúda vefÀ bekler iken òayÀlde1024 

Meger uçar ùurmamışsıñ bir dalda 

Böyle midir güzeller hep iúbÀlde 

ÒayÀlimle beni ùaşa çaldırdıñ 

 

4 Bir èAczí’yim èÀlemimde yaşarken1025 

ÒayÀlimle1026 Àsÿdece úoşarken1027 

Kendi èaşúım yelkeninde úoşarken1028 

Ayrı sevdÀ yelkenine ãaldırdıñ 

 

 

 

 

                                                 
1020 u HB2-95: - D 
1021 sen HB2-95: - D 
1022 görünürdüñ: göründüñ hem HB2-95. 
1023 daldırdıñ: ùaldırdın HB2-95 
1024 iken: idim HB2-95 Kelime dörtlüğün tamamında “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1025 yaşarken: yaşardım HB2-96 
1026 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1027 úoşarken: úoşardım HB2-96.  
1028 úoşarken: coşardım HB2-96 
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-151-1029 

Geçid Açdıú     

BalúÀn Óarbi 

2 Temmÿz 1328/15 Temmuz 1912 Alaùaà 

Ezelí düşmanımız òÀ´in Mosúof’uñ parmaàıyla BalúÀnlar yine kükrüyor. İstÀnbÿl 

fırúa ve ãandalye nifÀúıyla altüst oluyor. CihÀnı titreten Türk şehÀmeti bir ùaúım 

müncerleriñ fırıldaúlarıyla bozuldu. Aúsaú dönüyor Bunuñ için: 

 

SemÀèí1030 

1 Geçid açdıú nice ùaàlar yardıú biz 

Anıd dikdik nice yüce ùaàlara 

Nice úalèa nice burca vardıú biz 

äaànaú gibi ãaàdıú ãoldan ãaàlara 

 

2 Nice demler nice günler gördük biz 

SüleymÀn’ıñ dívÀnını úurduú biz 

Medeniyyet ãofrasını serdik biz 

Her ùuraúda óayÀt verdik bÀàlara 

/179/ 

3 Gök úubbeden yaàmur gibi aúarak 

Şimşek gibi şarúdan àarba çaúaraú 

Medeniyyet ışıàını yaúaraú 

Dirlik düzen verdik nice çaàlara 

 

4 Deñizlerde rüzgÀr gibi ùolaşdıú 

Yedi iúlím dört kÿşeye ulaşdıú 

Nice vaóşí diyÀrlarda ãavaşdıú 

Zımba vurduú nice maàrÿr tuàlara 

                                                 
1029 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
1030 Şiirin semâî olduğu belirtilmiş; fakat şiir, semâî nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, koşmadır. 
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5 Yalçınlardan ovalara süzüldük 

Yüce erkek meydÀnında dizildik 

Ezel Óaúú’ıñ kitÀbına yazıldıú 

ÓÀkim olduú nice ôÀlim beglere 

 

6 èAczí söyler Türk’üñ ünün bilirseñ 

TÀríòlerden eger óiããe alırsañ 

Her yolaúda èanıd vardır bulursañ 

Añlarsıñ kim, zínet veren çaàlara 

 

-152-1031     

èAşúıñ Aãlı  

12 Temmÿz 1328/25 Temmuz 1912 Alaùaà 

Óaúíúíèaşú, èaşú-ı ÒudÀ’dır. Óaúíúí èaşú, CenÀb-ı Óaúú’ıñ her eşyÀdaki tecellísiniñ 

èaşúıdır. áayr-ı meşrÿè sefÀhat yolunda teôÀhür eden óÀller èaşú degil úara 

sevdÀdır. Bu óuãÿãlarıñ èilmí tafãílÀtı ÒayÀl1032 BÀàçesi isimli eåerimizdedir: 

/180/ 

SemÀèí1033 

1 èAşúıñ aãlı nezÀhete verilmiş 

Bu èaşú ile dünyÀ böyle úurulmuş 

èAşú başúadır sevdÀ başúa ezelde 

Ara yerde úalın perde gerilmiş 

 

2 Neler gördü bu èÀlem de neyledi 

Nice èÀşıú dürlü maènÀ söyledi 

Dil-ber şarÀb ùanbÿr beyÀn eyledi 

èAşú içine gÿyÀ böyle girilmiş 

                                                 
1031 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
1032 Kelime “ÓayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1033 Şiirin semâî olduğu belirtilmiş; fakat şiir, semâî nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, koşmadır. 
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3 İnsÀnoàlu bí-çÀredir işinde 

Döner dÀ´im cefÀlarıñ peşinde 

Arar èaşúı dil-berleriñ úaşında 

Nice èÀşıú bu vÀdíde serilmiş 

 

4 Bu úafesden nice èÀşıú uçmuşdur 

Nice sulùÀn nice vezír göçmüşdür 

Nice Àhÿ nice ceylÀn úaçmışdır 

Bir úaç günlük ãanki ãafÀ sürülmüş 

 

5 Nice tenler ùopraú oldu çürüdü 

Áhÿ gözler õerre olup eridi 

Derler bu dünyÀda filÀn var idi 

Bunda èAczí nice èibret derilmiş 

/181/ 

-153- 

Bir Kisve Ki 

Saòte Şeyò 

7 Aàustos 1328/20 Ağustos 1912 Alaùaà 

Úaramanlı olup bundan iki sene önce genç bir deliúanlıyı öldürür. FirÀr eden baúúÀl 

Meómed oàlu èAli Moh Moh adında bir úÀtil ãaúalını [...] şeyò kisvesine giriyor. 

Kendine Şeyò èAli Semerúandí adını ùaúıyo[r]. Böylece köyler de ùolaşaraú úıãır 

úadınlara çoçuú, süd[süz] gelinlere süt vermek için gelinleriñ memelerine bir şeyler 

yazıyor.  

Úıãır úadınları çıpladaraú yazılı gömlek giydiriyor. ä[Àf] köylüler bunuñ elini 

etegini öpereú óürmet ediyor. Gelinler úızlar [bu] musúÀ üfürügüne 

úoşuyorlarmış... İşte bu saòte şeyòi Göynü[k] Köyü’nde yaúaladım. Úaraman 

èAdliyesi’ne gönderdim. Hüviyeti teåbít edil[en] firÀrí úÀtil olduàu meydÀna 

çıúmışdır. Bunuñ için diyorum ki: 
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(Mesneví Ùarz)1034 

1 Bir kisve ki içi fitne ùolmuşdur 

Òırúa cübbe, ãarıú maske olmuşdur 

 

2 Uzun ãaúal saòte ùavır sırnaşıú 

İşte bir şeyò cÀhillere yanaşıú 

 

3 Ùışı bir şeyò içi zehir bir yılan 

Neler düzer ne söylerse hep yalan 

 

4 Bilmez yazıú ãÀf dil buna inanır 

Öper elin kedi gibi yalanır 

 

5 Ne var bilmem bu kisveyi görenler 

Derler buyur amÀn şeyòim erenler 

 

6 YÀ Rab seniñ ismiñle ne oynanır 

Bu oyuna nice insÀn inanır 

/182/ 

7 Ulu Tañrı’m úurtar bizi bunlardan  

Bu ãarıàı cübbeyi al, onlardan 

 

8 Şeyòim der ãarar bezi başına1035 

Aàı serper eliñ ùatlı aşına 

 

9 Geçinmekdir maúãadları aylaúdan 

äÀf dilleri çıúarırlar yolaúdan 

 

                                                 
1034 HB’nde bu şiir için yer ayrılmış; ancak şiire yer verilmemiştir. HB2-127 
1035 Mısraın vezni bozuktur. 
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10 Aãıl èÀlim temíz òoca bellidir 

Óürmet ona dÀ´im gerek yolludur 

 

11 Bir kisve ki kirli úoúmuş úoúutmuş 

Òoca degil onu şeyùÀn oúutmuş 

 

12 Úahrolsunlar bu kisveyi bozanlar 

Yaúın èAczí belÀ bulur azanlar 

 

-154- 

áaríb Vaùan  

8 Aàustos 1328/21 Aàustos 1912 Alaùaà 

Bugün Göynük Úışla Köyü’nüñ civÀrındaki ãıú ormanlıúlı [...] ayı avındayım 

yanımda yerli bir avcı köylüler ve köpekler var. áaríb vaùanıñ her yanı zümrüd gibi 

yeşil ormandır: 

 

(ÙÀàí) 

1 áaríb vaùan her yanlarıñ nÀzlı yeşil ùuruşmuş1036 

Gelin gibi zínet süslü ùaàıñ ùaşıñ yarışmış1037 

Her kÿşeler neş´e sürÿr birbirine úarışmış 

Seni gören seni soran gelip gezen var mıdır1038 

/183/ 

2 Pek àaríbdir hem de süslü dereleriñ her yanıñ1039 

Her bucaàıñ varlıú sürÿr óayÀt verir elóÀnıñ1040 

Çoú nÀzlısıñ hem de me´yÿs àaríb geçer zamÀnıñ 

Beyinsizlik yıpratıyor sende düzen var mıdır1041 

                                                 
1036 nÀzlı yeşil: yeşil nÀzlı HB2-140 
1037 zínet: zínetlerle / süslü: - HB2-140 
1038 Seni gören seni soran gelip gezen var mıdır: LÀkin yoúdur ziyÀretçiñ hem de ne bir gezeniñ HB2-140 
1039 Pek: Çoú / hem: pek HB2-140 
1040 bucaàıñ: yanlarıñ / sürÿr: neş´e / óayÀt verir: hem dirlikdir HB2-140 
1041 sende düzen var mıdır: yoúdur seniñ düzeniñ HB2-140 
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3 EcdÀd gelmiş nice demler seni bize bıraúmış 

Görüyorum her yanlarıñ yurd yerleri otaúmış 

Yigid yurdu her yer èAczí şírín yuva yataúmış1042 

Dertli misiñ bilmem seniñ óÀliñ sezen var mıdır1043 

 

-155-1044 

èAşú mı... FelÀket mi?1045 

Yuúarıda baóåi geçen èafet ve hercÀ´í dil-beriñ vefÀsızlıàı münÀsebetiyle: 

 

Úoşma  

1 Bir èaşú mı bu yoúsa belÀ úader mi 

Dönek dil-ber ãoúdu bizi belÀya 

èÁdet midir edÀ mıdır keder mi 

Böyle keder yanaşıúdır sevdÀya 

 

2 Güzelleriñ cevri çoúdur ezelden 

SevdÀlarıñ farúı yoúdur àazelden 

èÁşıú çeker cefÀ gelse güzelden 

Çoú Àhlar var çıúmış böyle semÀya 

/184/ 

3 SevdÀlı èaşú yollarında diken var 

Bu yollarda nice zaómet çeken var 

Güzellerde vefÀ olmaz bÀr olur 

èÁşıú düşer dürlü yanıú ricÀya 

 

 

 

                                                 
1042 her yer èAczí: èAczí her yer /  şírín yuva: ne şírín bir HB2-140 
1043 seniñ óÀliñ sezen var mıdır: yoúdur derdiñden bir sezeniñ HB2-140 
1044 HB’nde bu şiir yer almamaktadır.  
1045 HB’nde tarih ve yerin 17 Aàustos 1328 äalı Alaùaà olduğu bilgisi verilmiştir. HB2-141 
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4 Óaú èaşıúı doàru yolda gezenler 

Güzelligi laùíf gözle süzenler 

èÁşıú degil, egri yolda tezenler  

AmÀn èAczí ùalma yañlış óulyÀya 

 

-156- 

BalúÀn FÀcièası 

Úara Günler 26 Aàustos 1328/8 Eylül 1912 Alaùaà 

 

DívÀn1046  

1 BalúÀnlarda yine sisli duman var1047 

Bir yanda øaèf bir yanda ziyÀn var1048 

 

2 Aramıza nifÀú düşdü ne çÀre1049 

Ne bilen bu derdi ne bir dermÀn var1050 

 

3 Tefekkürler elem olmuş ne óikmet 1051 

Fırúa derdi mesned fikri gümÀn var1052 

 

4 Düşman oúu níşan almış siperde1053 

ErbÀb-ı õevú ãanır vÀhí emÀn var1054 

 

 

 

                                                 
1046 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-165. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, gazeldir. 
1047 duman: havÀlar HB2-165 
1048 ziyÀn: pis nevÀlar HB2-165. Mısraın vezni bozuktur.  
1049 Aramıza nifÀú düşdü ne çÀre: Ortada bir meskenet var gören yoúdur HB2-165 
1050 bu: var / dermÀn: devÀlar HB2-165 
1051 óikmet: óikmet bu HB2-165 
1052 Fırúa derdi mesned fikri gümÀn var: Mesned derdi gibi meş´ÿm sevdÀlar var HB2-165 
1053 Düşman oúu: Bütün düşman / siperde: çenemizden HB2-165 
1054 emÀn: ãadÀlar HB2-165 
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5 Baãíretler hep úapanmış neden bu1055 

Òalú rÿóunda gizli dönen fiàÀn var1056 

/185/ 

6 Kimi òoca kimi şeyòdir mebèÿålar1057 

SiyÀset yoú öñlerinde ãÀmÀn var1058 

 

7 äuã èAczí yetmez èaúıl devrÀna1059 

Şeyò òocaya şimdi böyle meydÀn var1060 

 

-157-  

Yine bunuñ için: 

 

DívÀn1061 

1 èÁlemde èazim u åebÀt òoş bir nevÀdır1062 

Yurdda óissizlik ôulmetli bir havÀdır1063 

 

2 ÁzÀde-i úayd-ı esÀret olmaú için1064 

İètiãÀm-ı vaódet her Àn òoş bir devÀdır1065 

 

3 Varlıúla müşeyyed zírÀ aóúÀm-ı cihÀn1066 

FıúdÀn-ı mevcÿdiyyet esbÀb-ı úaøÀdır1067   

                                                 
1055 neden: nedir HB2-166 / bu: yÀ Rab HB2-166 
1056 Òalú rÿóunda gizli dönen fiàÀn var: Maèkÿsdur hem bütün yañlış óulyÀlar var HB2-166 
1057 Kimi òoca kimi şeyòdir mebèÿålar: äıúılırsa eger mollÀ verir birden HB2-166 
1058 SiyÀset yoú öñlerinde ãÀmÀn var: Hem àandırır keyfe uyàun fetvÀlar var HB2-166 
1059 äuã èAczí yetmez èaúıl devrÀna: AmÀn èAczí varmaz èaúıl bu devrÀna HB2-166.  

Mısraın vezni bozuktur. 
1060 Şeyò òocaya şimdi böyle meydÀn var: Şeyò òoca hem büyük õat-ı èulyÀlar var HB2-166 
1061 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-168. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, gazeldir. 
1062 èazm u åebÀt HB2-168: èazim åebÀt D / òoş: her ùabèa òoş HB2-168 
1063 Yurdda óissizlik ôulmetli bir havÀdır: Bí-maènÀ ùuyàular her an yurdda simli havÀdır HB2-168.  

Mısraın vezni bozuktur. 
1064 ÁzÀde-i úayd-ı esÀret olmaú için: Ger ÀzÀde-i úayd-ı esÀret olmaúsa murÀd HB2-168 
1065 her Àn òoş: şimdi her derde HB2-168 
1066 müşeyyed HB2-168: yaşar D / zírÀ: zírÀ ki bu HB2-168 
1067 mevcÿdiyyet: mevcÿdiyyet her-sÿ HB2-168 
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4 Uyuşuú úanla yaşamaz millet aãlÀ1068 

Fikir-i metín, ôulmete nÿr-ı øiyÀdır1069 

 

5 Ye´s-i fütÿr bir õilletdir bilinirse1070 

Girdigi yer vírÀne-i bÿmÀsÀdır1071 

 

6 Elbet bizi maóv eyler bu girdÀb-ı fenÀ1072 

EncÀmı bu óÀliñ iømiólÀle pírÀdır1073  

 

7 AllÀh’a sıàın èAczí èazmiñ[i]le yürü1074 

Çünki úullara saèÀdet emr-i ÒudÀdır1075 

/186/ 

-158- 

Yine bu úara günler için bir destÀn: 

 

DestÀn1076 

1  Başladı yine acı bir oyun 

èOåmÀnlı oldu yazıú bir úoyun1077 

Der ki baş úaãÀb ùurma tez ãoyun 

Bilmem ki naãıl olur óÀl böyle 

 

                                                 
1068 Uyuşuú úanla yaşamaz millet aãlÀ: Yaşamaz uyuşuú úanla bünye-i millet aãlÀ HB2-168.  

Mısraın vezni bozuktur. 
1069 Fikir-i metín, ôulmete nÿr-ı øiyÀdır: Fikr-i metín ôÀlime óÀyret ôulmete øiyÀdır HB2-168 
1070 Ye´s fütÿr bir õilletdir bilinirse: BÀdí-i devre-i èusretdir zírÀ ye´s-i fütÿr HB2-168 
1071 Girdigi yer vírÀne-i bÿmÀsÀdır: Girdigi yer her dem bir vírÀne-i bÿmÀsÀdır HB2-168. Mısraın vezni 

bozuktur. 
1072 bu girdÀb-ı fenÀ: aèdÀya fikr-i mümÀşÀt HB2-169 
1073 EncÀmı bu óÀliñ iømiólÀle pírÀdır: Böyle derbederleriñ síreti cÀh-ı riyÀdır HB2-168  
1074 èazmiñle: èazmiñe / yürü: olma muòÀlif HB2-169 
1075 Çünki úullara saèÀdet emr-i ÒudÀ’dır: Taèyín-i refÀh èazmle úula emr-i ÒudÀ’dır HB2-169 
1076 HB’nde şiirin “destÀn” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB2-171. Ayrıca sayfa numaralama 170’e kadar 

yapılmış olup bu şiirin olduğu sayfalar numaralandırılmamıştır. Daha sonra ise sayfa numarası 173’ten 

başlatılmıştır. Şiirin sonradan eklendiği düşünüldüğünden dolayı sayfa numarası olarak 170’den sonra 

sayfa numarasına sıralı olarak devam edilmiş, daha sonra ise eserin esas sayfa numarasına dönülmüştür. 
1077 yazıú oldu: oldu yazıú HB2-171 
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2 Fitne-bÀz ùurmaz fitne çevirir 

Gizliden gizli óarman ãavurur1078 

Günde biñ çeşid yalan ùoàurur 

Zehirli yılan naãıl dil böyle 

 

3 Her cinsden muòbir mebèÿå ùoplanmış1079 

Seçerken õÀti hendek atlanmış 

Şaşırmış devlet iki úatlanmış 

MuòÀlif esen naãıl yel böyle 

 

4 èÁşıúlar söyler añla hecemden1080  

Olur mu mebèÿå èArap èAcem’den 

Ermeni Rÿm’dan óÀcı òocamdan 

Bilmem ki naãıl olur óÀl böyle 

 

5 Fikirler ayrı óisler bozuúdur 

El ayaú baàlı diller çizikdir 

Yürekler acır, gidiş yazıúdır 

Sersemce giden naãıl yol böyle 

/187/ 

6 Düşüyor işler derin baùaàa 

ÓílekÀr olan girer yataàÀ 

Alışdı millet dipsiz ataàa1081 

Bulanıú aúar naãıl sel böyle 

 

 

 

                                                 
1078 óarman: òarmÀn HB2-171 
1079 muòbir: melez HB2-171 
1080 èÁşıúlar: ŞÀèirler HB2-172 
1081 aùaàa: adaàa HB2-172 
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7 Mebèÿålar ùutdu benlik daèvÀsı 

Başladı çirkín fırúa àavàÀsı 

Meclisde yumruú, úahrol ãadÀsı 

Muòtelif eşòÀã, naãıl il böyle 

 

8 Arnavÿd ben Arnavÿd’um der1082 

Ermení pis bir çanaúda boú yer 

Rÿmlar YÿnÀn tersine peşkír1083 

Dilinde burnuñ biten úıl böyle  

 

9 Úulaànı1084 dikdi fitne uyandı 

İngiliz maskesine dayandı1085 

Óílesi bunuñ çünki yamandı1086 

Yordular bize dürlü fÀl böyle1087 

 

10 Úarışdı işler büründü ãarpa1088 

Mosúoflar òÀ´in el verdi äırp’a 

Aç ùavuú gibi ararlar arpa 

Buldular çünki yaylımlı çul böyle1089 

/188/ 

11 Şol AvusturyÀ aldı Hersek’i 

Úırılsın kökden bacaú dirsegi 

Kesildi arslan BulàÀr köpegi 

äoñradan şişen, çobÀn úul böyle 

 

                                                 
1082 Bu dörtlük HB’nde yer almamaktadır. Ayrıca mısraın vezni bozuktur. 
1083 Mısraın vezni bozuktur. 
1084 Vezin gereği kelime yukarıdaki şekilde yazılmıştır. 
1085 İngiliz maskesine dayandı: ÁvrÿpÀ maske atıp dayandı HB2-172 
1086 Óílesi bunuñ çünki yamandı: Onlarda óíle HB2-172 
1087 Yordular: Yuyarlar HB2-172 
1088 HB’nde bu dörtlük yer almamaktadır. HB2-173 
1089 Mısraın vezni bozuktur. 
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12 İngiliz açdı fitne gözlerin1090 

Fransız maskelemiş yüzlerin 

Çevirsin Óaú yaúsın özlerin1091 

Örülsün başlarına şÀl böyle 

 

13 Gizli gizli óarb ile şu YÿnÀn1092 

BulàÀr’da birlik etdiler peymÀn 

Rÿmeli için eski üç düşman 

Mosúoflar vardı gizli el böyle1093 

 

14 İtÀlyÀ girdi Ùarablusàarb’a 

DermÀn yoú bizde girilsin òarbe1094 

NifÀúımızdan indi bu òarbe 

Úaydsız isteksiz baàlı úol böyle 

 

15 İttifÀú etdi òÀçlı úuduzlar 

Úabardı miskín düşük omuzlar 

Bir leşe óÀøır ãanki ùomuzlar 

Tilkiye rüsvÀy oldu fil böyle 

/189/ 

16 DÀòilde bozuú fersiz işimiz1095 

Híç belli degil nerde başımız 

Bir sürü muòbir ùutmuş peşimiz1096 

Olur mu aàaç çürük dal böyle 

 

 

                                                 
1090 HB’nde bu dörtlük yer almamaktadır. HB2-174 
1091 Mısraın vezni bozuktur. 
1092 Gizli: Gizliden / şu: pis HB2-174 
1093 vardı: verdi HB2-174 
1094 girilsin: gitmek HB2-174 
1095 fersiz: idi HB2-175 
1096 muòbir: melez HB2-175 
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17 Bu işde vardır büyük bir ziyÀn 

Úorúarım elbet gösterir zamÀn 

Aàlasın o dem bize bu cihÀn 

Örümez başa siyÀh şal böyle 1097 

 

18 Òocalar şeyòler úurdu i´tilÀf1098 

Çıúardı bu óÀl bir çoú iòtilÀf1099 

Etmedi kimse ãuçun iètirÀf 

Óíleye úurbÀn úırıú úol böyle1100 

 

19 Mebèÿå olursa şeyòden òocadan 

äoúarlar fitne gizli bacadan 

Bí-òaber onlar günden geceden1101 

Körlere var mı açıú yol böyle 

 

20 Degildir devlet işi oyuncaú 

Bunaúlar için degil ãalıncaú 

äaàlamca fikir ister o ancaú1102 

Fikirsiz ùoúur siyÀh çul böyle1103 

/190/ 

21 Birlikden ùoàan, o ãulóla ãalÀó1104 

Baùladı işte BalúÀn’da silÀó 

Fırúacılıúdan altüst çoú külÀó 

Olmadı çirkín bizde, yıl böyle 

 

                                                 
1097 Örümez başa siyÀh şal böyle HB2-175: Eşekden ata vurulmaz nal böyle D 
1098 HB’nde bu dörtlük bir önceki dörtlükten önce yer almaktadır. HB2-175 
1099 bu óÀl HB2-175: ortaya D / çoú HB2-175: sürü D 
1100 úırıú: olduú HB2-175 
1101 günden: gündüz HB2-176 
1102 ister o: lÀzımdır HB2-176 
1103 ùoúur: örer / siyÀh: meş´ÿm HB2-176 
1104 ùoàan: ùoàar / o ãulóla: ãulóla o HB2-176  
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22 Birleşeñ düşman hemen ãaldırdı 

Bizi çoú acılara ùaldırdı 

Biñ yıllıú şöhret şÀnı úaldırdı 

Gelmedi başa Türk’de óÀl böyle1105 

 

23 Muòtelif cinsden èasker úaçıyor 

Vaóşí BulàÀrlar úanlar içiyor1106 

Meõellet başdan çirkín aşıyor 

Kim derdi bize èaceb ol böyle 

 

24 Ùoàrandı yine nice biñ müslümÀn1107 

BalúÀnda aúdı seller gibi úan 

Yıúıldı sekiz èaãırlıú şöhret şÀn1108 

Çocuúlar öksüz olur mu analar ùul böyle1109 

 

25 Arnavÿdlar nice yıl beslendi1110  

Sözde bunlar merd birer arslandı 

Düşman kucaàına tez yaãlandı 

Ne merdlik bu, naãıl mÀl böyle1111 

/191/ 

26 Óaúír bir düşman arslan kesildi1112 

Hem ÇatÀlca’ya ùoàru kösüldü      

Úadınlar, nice çocuú kesildi 

Úalır mı biz de acı óÀl böyle 

 

                                                 
1105 başa Türk’de: Türk’de başa HB2-177  
1106 Bulàarlar HB2-177: BulàÀr D 
1107 HB’nde bu dörtlük yer almamaktadır. HB2-177. Ayrıca mısraın vezni bozuktur. 
1108 Mısraın vezni bozuktur. 
1109 Mısraın vezni bozuktur. 
1110 HB’nde bu dörtlük yer almamaktadır. HB2-177 
1111 Mısraın vezni bozuktur. 
1112 Óaúír: Çoú óaúír HB2-177/ bir: - HB2-177 
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27 äaúlama tÀríò sen de yaz bunu 

Unutmayız biz çünki bugünü 

ÚahramÀn èırúım bekler, bir ãonu 

Diyemez bize kimse úal böyle 

 

28 Baş ùutar yoúsa şimdi bizlerde 

Neler var ãaúlı, ayla yazlarda1113 

ÚahramÀn Türk’üñ nÀmı, sözlerde 

äanmayıñ úalır, bu bir yıl böyle 

 

29 Bu acı óÀller èAczí yazılsın 

TÀríòe resmi tÀmca çizilsin 1114 

NifÀúa derin mezÀr úazılsın 

SelÀmet için lÀzım yol böyle 

/192/ 

-159- 

Yine bu úara gün için: 

 

Úıùèa1115 

1 Etdi Edirne’yi muóÀãara òÀ´in BulàÀr1116 

YÿnÀn äırp yardımına etdiler ılàar 

İki yüz biñ düşman çevirdi bí-emÀn1117 

Úaldı içinde bí-çÀre yetmiş biñ MüslümÀn 

 

 

 

 

                                                 
1113 ayla: aylar HB2-178 
1114 resmi HB2-178:  úara /  tÀmca HB2-178: úalemle D 
1115 HB’nde şiirin “úıùèa” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-176. Ayrıca şiiirin vezni bozuktur. 
1116 Edirne’yi muóÀãara: muóÀãara Edirne’yi HB2-176 
1117 düşman: kÀfir / çevirdi: çevirdi şehri HB2-176 
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-160- 

Úıùèa1118 

1 Úuduz çobÀn dökdü biñlerce Türk úanını1119 

Vaóşetle uçurdu nice maèãÿmuñ cÀnını 

YÀ Rab bu ne vaóşet çinendi diyÀr-ı İslÀm 

Olmamışdı bu millet böylece bed-nÀm1120 

 

  -161-  

Úıùèa1121 

1 Gelibolu Tekfÿr Ùaàı’na indi YÿnÀn 

Bolayır’da çaàırdı rÿó-ı KemÀl el-amÀn 

Nerededir Barbaros hem Úılınç èAli 

Aàlıyor úabrinde Şeh-zÀde SüleymÀn 

13281122 

/193/ 

  -162- 

Tekkeciler 

8 Şubat 1328/21 Şubat 1913 Alaùaà 

Bu úara günlerde mesned için óÀlÀ İstÀnbÿl’da didişen tekkecilere: 

 

1 Gördüñüz mü ey gözü úararmış nükteciler1123 

Úahroluñ siz ey èÀùıl muóteriã tekkeciler1124 

 

2 Óubb-ı cÀh için siz fitne ãaçar hem ekerken1125 

Dín perdesiniñ ardında zehir nifÀú ãaçarken1126 

                                                 
1118 Şiirin sonuna 8 Teşrín-i æÀní 1328 tarihi notu düşülmüştür. HB2-176. Ayrıca şiirin vezni bozuktur. 
1119 çobÀn: BulàÀr HB2-176 
1120 bed-nÀm: híç bed-nÀm HB2-176 
1121 HB’nde şiirin “úıùèa” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-177. Ayrıca şiirin vezni bozuktur. 
1122 HB’nde şiir tarihi 16 KÀnÿn-ı Evvel 1328 olarak belirtilmiştir. HB2-177 
1123 ey gözü HB2-177: gözü D  
1124 èÀùıl muóteriã: muóteriã èÀùıl HB2-177 
1125 Óubb HB2-177: Mesned D  
1126 ãaçarken: dökerken HB2-177. Mısraın vezni bozuktur. 
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3 Baúıñ ne yapdı óaúír düşmanlar Türk şÀnına 

Laènet o alçaú şuèÿr, bünyeñiziñ úanına1127 

 

4 YÀ Rab bunca maèãÿmuñ óaúúını kim verecek 

İóúÀú-ı óaú etmezseñ eger yoúdur diyecek 

 

5 Gizli luùfuñ şübhesiz vardır olacaú lÀ-büd1128 

Çünki telvís edildi bilirsiñ bunca maèÀbid1129 

 

6 DiyÀr-ı İslÀm bir úaãÀb-òÀneye döndü1130 

Yıúıldı yaúıldı nice òÀnumÀn söndü1131 

 

7 Sebeb... sebeb nedir yÀ Rab sen biliyorsuñ1132 

NifÀúı sevmez belliki cezÀ veriyorsuñ 

 

8 Maóşer midir yÀ Rab bu fÀcièa, yoúsa maóşer 

Ey Rÿmeli olduñ yine Türk’e úanlı maúber1133 

 

9 Bir fÀcièa ki işte le´ím şuèÿr ùoàurdu 

Bu óÀle ervÀó-ı ecdÀd mezÀrda baàırdı1134 

 

10 Unutma ey BulàÀr etdiàiñ kÀrı düşün1135 

Bir gün var ki intiúÀm... intikÀm ilk peşin1136 

 

                                                 
1127 bünyeñiziñ úanına: laènet bünyeñize HB2-177 
1128 vardır: vardır şübhesiz HB2-177 
1129 Mısraın vezni bozuktur. 
1130 bir: eyvÀh bir HB2-178. Mısraın vezni bozuktur. 
1131 Mısraın vezni bozuktur. 
1132 Mısraın vezni bozuktur. 
1133 Türk’e HB2-178: - D 
1134 mezÀrda: maúberde HB2-178 
1135 Mısraın vezni bozuktur. 
1136 Mısraın vezni bozuktur. 
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/194/ 

11 Ey èırúım oynandı yine úanıñla bir oyun 

At, o libÀsı meskeneti... artıú ãoyun1137 

 

12 Olduysa meõellet elbetde bizimdir şehÀmet1138 

İntiúÀm... intiúÀm gerek úopsa da úıyÀmet 

 

  -163- 

Hep Ôıll-ı ÒayÀldir 

Eski MezÀrlar 

22 Teşrín-i Evvel 1328/4 Kasım 1912 Alaùaà 

Mevsim ãonbahÀrdır. Çoú laùíf bir havÀ var. Yanımda iki arúadaşımla Alaùaà’ıñ 

meşhÿr Alacabeli’nden aşıp gidiyoruz. 

Yemyeşil çam ormanları arasında òoş úoúular rÿóumu oúşuyor. Beliñ tÀm ortasında 

yaşlı meşe aàaçları dibinde ùaşları aàaç köklerine gömülmüş mezÀrlar var. 

äordum, bu mezÀr èOåmÀnlı bayraúdÀrlarından Óüseyin Aàa’nıñ mezÀrı imiş 

Úaramanoàulları óarbinde burada şehíd olmuşlar: 

DívÀn1139  

1 Áó õevú-i cihÀn ey göñül hep ôıll-ı òayÀldir 

Her emele yetişmek bunda bir emr-i muóÀldir1140 

 

2 İstiúrÀr-ı beúÀ ancaú ol ÒÀlıú’a maòãÿã 

èÁlemde ÀmÀl-i beşer hep maókÿm-ı zevÀldir 

 

3 Üzülme ey bí-çÀre òayÀl, dünyÀ işidir bu  

İdbÀrıñ ãoñu bir gün elbet dem-i iúbÀldir 

                                                 
1137 Mısraın vezni bozuktur. 
1138 Mısraın vezni bozuktur. 
1139 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-183. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin aruz özelliklerini taşımamaktadır. Hece ölçüsü itibariyle şiir, divan olarak 

değerlendirilmiştir. Ayrıca şiirin vezni bozuktur. 
1140 emele: ÀmÀle HB2-183 
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4 Bu meşhÿr cevr ü cefÀ kişiniñ faølına nisbet 

Eyle taóammül zírÀ bu da bir faøl-ı kemÀldir 

/195/ 

5 èÁdeti çaròıñ bu sÀóada böyle gidiyor 

Bir çoú eşekler cÀy-ı luùuf nÀ´il-i ÀmÀldir 

 

6 Yandıú yıúıldıú baú meydÀnda işte netice 

İótirÀãıñ encÀmı zírÀ bu óÀle miåÀldir 

 

  -164- 

Ulu Ùaàlar 

Nunu Ùaàı 

25 Teşrín-i Evvel 1328/7 Kasım 1912 Alaùaà 

Bu isimde olan bu ùaà, Ùoros’larıñ eñ yüksek, eñ òÀriúalı bir ùaàıdır. Göklere ùoàru 

uzanmış ãarp úayalıúlar[la] lÀhÿtí bir manôarı èarø eden bu ùaàda bir çoú ceylÀn 

sürüleri barındıàından burada bir ceylÀn avı tertíb etdik. Yanımızda yerli avcılar da 

var. Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi isimli óÀùırÀtımızda[dır]. Bunuñ için diyorum ki: 

 

Úoşma 

1 Ulu ùaàlar ãarb geçidler başında 

Avcılar düşmüş úovar peşinde1141 

Dirlik mi var bu dünyÀnın işinde 

Úaùar1142 olmuş úaçar àaríb ceylÀnlar 

 

2 ÇobÀnsızdır hem ãÀóibsiz yaylalar 

Şimşek gibi yalçınlara ãaàılır 

Taèlímlidir avcılardan ùaàılır 

Zencír olmuş úaçar àaríb ceylÀnlar 

                                                 
1141 Mısraın vezni bozuktur. 
1142 Kelime şiirin bütününde “úÀùar” şeklinde yazılmıştır. Düzeltme yalnızca bu kısımda belirtilmiştir. 
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/196/ 

3 Meskenleri Nunu Ùaàı yataàı 

Yalçın dere gezekleri otlaàı 

Çevirince avcı, ãolu hem ãaàı 

Úaùar olmuş úaçar àaríb ceylÀnlar 

 

4 Yüksegiñde şÀhín öter ses verir 

Ulu ùaàlar òayÀlime óis verir 

Bir èAczí’yim her şey baña ders verir 

Úaùar olmuş úaçar àaríb ceylÀnlar 

 

  -165- 

YÀ Rab 

Bí-çÀre Úız 

14 Teşrín-i æÀní 1328/27 Kasım 1912 Alaùaà 

BÿstÀnözü Köyü muòtÀrı ve Çuúur Köyü muòtÀrı ve imÀmınıñ el vermeleriyle faúír 

ve maèãÿm bir èaşíret úızınıñ úaçırılması üzerine yapdıàım taèúíbÀt ve taóúíúÀt 

neticesinde yaúaladıàım cÀníler ve maèãÿm úızıñ ifÀdesinden ãoñra, bunuñ tafãilÀtı 

ÒayÀl BÀàçesi isimli óÀùırÀtımızdadır. 

 

Meåneví1143 

1 YÀ Rab bu arøa mı ÀfÀúa mı úahrıñ 

Yandıú elinden şu dönen siyÀh baòtıñ1144 

 

2 Neden aàlıyoruz híç de gülmüyoruz 

Neden felÀó yolunu bizler bilmiyoruz1145 

 

 

                                                 
1143 HB’nde şiirin “meåneví” olduğu bilgisi yer almaktadır. HB2-232. Ayrıca şiirin vezni bozuktur. 
1144 şu dönen: bizler bu HB2-232 
1145 yolunu: yolun HB2-232 
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/197/ 

3 YÀ Rab óÀlimiz apaçıú işte òarÀb 

Bir yıàın cÀnlı ölüyüz sefíl bí-tÀb1146 

 

4 Úuãÿr insÀnda mı, bu èÀlemde midir1147 

Naôarıñda maèlÿm herkes óÀlinde midir 

 

5 Bu fÀcièa nedir bu denÀ´et ne1148 

Bu acı óÀller bu cinÀyet ne1149 

 

6 Nedir maôlÿma bu le´ím emel1150 

İslÀmiyet’de nedir bu èamel1151 

 

7 Ey èÀlem artıú iyice úoúduñ1152 

İnsanlıàı eñ pislige ãoúduñ1153 

 

8 Güneş ùoàuyor gülmüyor semÀ1154 

Arøda óuøÿr yoú neş´esiz ímÀ1155 

 

9 Ey beşeriyyet, sen de varlıàı yıúdıñ1156 

Eñ ãoñ òÿysuz hem de sefíl çıúdıñ1157 

 

                                                 
1146 sefíl: hep de HB2-232 
1147 insÀnda: herkesde HB2-232. 
1148 Bu fÀcièa nedir bu denÀ´et ne: Ya bu nedir ya ki şu nedir ey ÒallÀú HB2-232 
1149 Bu acı óÀller bu cinÀyet ne: Maòlÿúuñu óür bir de ser-bestçe bıraú HB2-232 
1150 Nedir maôlÿma bu le´ím emel: Bir emeli biñ emele teslíù de nedir HB2-232 
1151 İslÀmiyet’de nedir bu èamel: Óikmete bu teslíù èadÀleti de ver HB2-232 
1152 Ey: èÁlem HB2-232 
1153 İnsanlıàı eñ pislige ãoúduñ: Beşeriyeti eñ pis derekeye ãoúduñ HB2-232 
1154 Güneş ùoàuyor gülmüyor semÀ: Ùoàsa da yaàsa da şen degil aãlÀ HB2-233 
1155 Arøda óuøÿr yoú neş´esiz ímÀ: Gülmedikçe neş´eli bu arø u semÀ HB2-233 
1156  sen de HB2-233: - D  
1157 òÿysuz: çıplaú HB2-233 / hem: pek HB2-233 
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10 Yurda hem kendiñe baú ilk peşín1158 

Düşün ecdÀdıñ bir kere düşün1159 

 

11 LÀkin uyuşmuş bünyeñde naóíf  

Girmiş beyniñe bir fikr-i saòíf  

 

12 Bir gün olur sen de Àtíyi görürsüñ1160 

Baú o zamÀn nerede yürürsüñ  

 

13 Ne úaldı bilmem ki óayåiyetde1161 

Úoúmuş bir bünye beşeriyyetde1162 

/198/ 

14 YÀ Rab bu nedir mülevveå her yer  

Acıdır günler zemín bed-ter1163  

 

15 Bu acılıú ufúunda semÀnıñ1164 

Dökülür üstüne şiddetle cihÀnıñ1165  

 

16 YÀ Rab yoú mu èaceb ÀåÀr-ı felÀó 

Úalúdı mı yoúsa dirlik ãalÀó1166 

 

17 Ters her şey ters dönüyor 

Ümíd-i feyø úalblerde sönüyor 

 

                                                 
1158 Yurda hem kendiñe baú ilk peşín: Yurduña baú kendiñe baú sen de peşín HB2-233  
1159 ecdÀdıñ: úahramÀn nesliñi HB2-233 
1160sen de Àtíyi: Àtíyi sen de HB2-233 
1161 óayåiyetde: baóå-i óayåiyetde HB2-233 
1162 bünye: ÀlÀ-yı bünye HB2-233 
1163 Acıdır: Aàır aàır HB2-233 
1164 Bu acılıú ufúunda semÀnıñ: Acı bir şeyler ufúunda semÀnıñ HB2-233 
1165 şiddetle: èunfla HB2-233 
1166 dirlik: emn ü HB2-234 
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18 Nerde ne oldu baóå-i óaúíúat1167 

PeríşÀn insÀn Àh ki ne óikmet1168 

 

19 İñliyor zemín her şeyler èaúím1169 

Yükseliyor her yerde şaòã-ı saúím1170 

 

20 YÀ Rab ya bu sırrıñda nedir ÀyÀ 

Çökecek mi bu zemín böylece yoúsa  

 

21 Yaàmur yerine sÀm veriyorsuñ1171 

Luùf yerine ôulm-i òÀm veriyorsuñ 

 

22 Ey èAczí ãabr et, dÀ´im ol metín1172 

Bir gün var elbet, yarın belki hemín 

/199/  

  -166-1173 

èÁşıúlara 

SevdÀ Òorùlaàı 

7 NísÀn 1329/20 Nisan 1913 Alaùaà 

Yuúarılarda baóåi geçen Àfet dil-beriñ ùuzÀàından òaylí uzaúlaşm[ış] iken raúíbleriñ 

velvelesiyle uyanan yeñi mÀ-cerÀlardan ãoñra diyorum [ki]: 

 

 

 

 

 

                                                 
1167 Nerede ne oldu baóå-i óaúíúat: Ya Rab bu nedir baóå-i óaúíúat HB2-234 
1168 PeríşÀn insÀn Àh ki ne óikmet: Her yerde õelíl períşÀn ne óikmet HB2-234 
1169 İñliyor zemín her şeyler èaúím: Her eşyÀda óazín her şey de èaúím HB2-234 
1170 Yükseliyor her yer de şaòã-ı saúím: LÀkin yükseliyor her şaòã-ı ãaúím HB2-234 
1171 Yaàmur: BÀrÀn HB2-234 
1172 HB’nde bu iki mısra yer almamaktadır. 
1173 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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Úoşma 

1 èÁşıúlara aàlamaú õül bilene 

Bu yolda ders hem èibret var alana 

Göñül derdi gÀh ùutuşur yanarmış 

èAşú olsun ki bundan etek silene 

 

2 Bu işler de idrÀk gerek, iõèÀn var 

Her adımda nice maènÀ imèÀn var 

Güzel derdin çekmek için idmÀn var 

Ne muùlu bu yoldan geri gelene 

 

3 èAşú ãanaraú ùurmaz èÀşıú yürürse 

Úara sevdÀ úarşısına ùurursa 

Sert ùaşlara bir gün başıñ vurusa 

Baú èÀşıúıñ bu óÀline gülene 

 

4 èAczí der ki ãor başıma, başımdan 

Çekdi sevdÀ ùutup beni peşimden 

Söylüyorum, ãanma bunu òoşumdan 

Ders-i èibret benden ãoñra àelene 

/200/ 

-167- 

Yine o Àfetiñ iftirÀúıyla:  

èArapça Úıùèa 

 و للعاشقین ذل البكاء من االفتراق

 1174ومنه الذل ومنه العز ومنه االختراق

 فیا الحبیب اذا افترق یبق الدمع للعین

 وله البكاء وله الیمن وله االشراق

 في الكبدفان الحبیب حبیبا دام جها 

 و فیه حزنا وله السرف واالسراق

                                                 
 HB2-242 االحتراق :االختراق 1174
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Türkçesi: 

Sevgililerinden ayrılan èÀşıúlar için aàlamaú períşÀnlıàı vardır. Meõellet èizzet 

yanmaú o ayrılıúdandır. 

Hangi sevgili olursa olsun ayrıldıàı vaúit èÀşıúıñ gözünde yaş bırakır. Neş´e sürÿr 

aàlamaú bundandır. Eger sevgili óüsn ü muhabetde degerli ise onuñ muóabbeti 

cigerdedir. Onun òayÀliyle1175 óüzün keder períşÀnlıú muóaúúaúdır. Çünki èÀşıú 

ayrılıú Àteşiyle uyuyamaz dÀ´imÀ àamlı kederli olur. 

 

-168- 

FÀrisí Úıùèa 

 بیاموز شبی از کرفتار غم

 بدید سیالبی از چشم نم

Türkçesi: 

Geceniñ óÀlini àamlılardan ãor ögren. Sel suyunu èÀşıúlarıñ gözyaşlarında gör, 

demekdir. 

/201/  

-169- 

Ùaà Ùaş Titrer 

Ùaàlar ve Óis 

13 NísÀn 1329/26 Nisan 1913 Alaùaà 

Bugün nÀóiye merkezi BÀdemli’niñ çoú yüksek ve ormanlıú bir mevúièi 

SarÀyburnu denilen yalçın úayalıúların tepesinde keklik avına çıúıyorum. 

Yükseklere çıúdıúça ormanlar ãıú ve heybetleniyor. Orman bülbülleri ãık aàaçlar 

arasında fÀãılalı naàmeleriyle òayÀle neş´eli Àhenkler ãunuyorlar. 

İstÀnbÿl’da bir SarÀyburnu var faúat BÀdemli Köyü’nüñ bu SarÀyburnu öyle lÀhÿtí 

bir vecd èarø ediyor ki bu lÀhÿtiyyet ancaú burada tecellí ediyor. Bunuñ tafãílÀtı 

ÒayÀl BÀàçesi isimli óÀùıratımızdadır: Bunuñ için diyorum ki: 

 

 

                                                 
1175 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
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(ÙÀàí)  

1 Ùaà ùaş titrer Óaúú’ıñ emri öñünde 

Bilirler hep çünki fÀní ãoñunda1176 

Hep bir sükÿt bir ímÀnıñ yönünde 

ÓayrÀn, óayrÀn ùurur aàaç ùaşlar hey 

 

2 Ezel úudret bunları hep bezemiş 

TÀm yerinde híç noúãÀnsız çizemiş 

Ulu Tañrı yaratmış hem gözemiş  

Taúdís eder baúıñ bütün úuşlar hey1177 

 

3 ElvÀn çiçek àaríb sünbül tütüşür 

Cümle úuşlar bülbülleri ötüşür1178 

ÒayÀl1179 coşar èaşú Àteşi ùuùuşur1180 

Fikre óayret göñle şièr aşılar hey 

/202/ 

4 İlhÀm verir her bucaúlar kÿşeler 

Iàrandıúça àaríb àaríb meşeler 

Bir èAczí’yim bunlar baàrım deşeler 

Sırr-ı vaódet boş degil bu işler hey 

 

 

 

 

 

                                                 
1176 ãoñunda: ãonunda HB2-252 
1177 HB’nde bu dötlükten sonra aşağıdaki şu dörtlük yer almaktadır: 

èAúıl óayrÀn fikir gitmez ileri 

Bir boşluúdur óikmet ùolu her yeri 

Neler görmüş bu ùaàlarıñ serleri 

Nice bahÀr geçmiş nice úışlar hey HB2-253 
1178 Cümle úuşlar bülbülleri ötüşür: Oymaàında nice úuşlar ötüşür HB2-253 
1179 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1180 coşar: kükrer HB2-253 
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  -170- 

İòtiyarla İòtiyÀrım 

Òod-kÀma òod-kÀm 

15 NísÀn 1329/28 Nisan 1913 Alaùaà 

Bu tÀríòde İzmír İngiliz úonsolosu Sir James adında bir İngiliz vilÀyetiñ emriyle 

nÀóiyeye çıúdı geldi. Emirde úonsolosuñ Alaùaà’da bir av yapacaàı ve kendisine 

yardım ve iyi muèÀmele yapılması bildiriliyor. İngilizler vaúÿr-meşrebli 

olduúlarından ben de ãunèí bir vaúÀr ùaúındım. TercümÀnla úonuşuyoruz. 

İyi biliyorum ki bu adam úonsolos ãıfatı altında bir erkÀn-ı óarb øÀbiùidir. Av 

bahÀnesiyle Ùoros Ùaàları’nın bu úısmını ögrenecek...? Ben bu ùaà yollarınıñ işlek 

ve pıñarlı yerlerini göstermemek için tertíbÀt aldım. Yerli úılÀvuzları ãıúı tenbíhle 

dÀ´imÀ ãarb yerlerden bizi ùolaştırmalarını söyledim. 

Ertesi gün böylece ùaàlar arasına ùırmanıyoruz. Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi isimli 

óÀùıratımızdadır. Bunuñ için diyorum ki: 

 

DívÀn1181 

1 Gençlerle genç iòtiyÀrla iòtiyÀrım1182 

Faúírle faúír zenginle baòtiyÀrım1183 

 

2 Ùabèım her dem bir ùıfl-ı mekteb gibidir1184 

Uymaz ise dünyÀ, ben ona uyarım1185 

/203/ 

3 Óaãmıma úarşı sitemim rÿóumdadır1186 

Hem-dem olsa yılan baña ben uyarım1187 

 

                                                 
1181 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-271. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, gazeldir. Ayrıca şiriin 

vezni bozuktur. 
1182 iòtiyÀrım: iòtiyÀr olurum HB2-271 
1183 Faúírle faúír zenginle baòtiyÀrım: Zügürtle zügürt zenginle baòtiyÀr olurum HB2-271 
1184 Ùabèım: Şöyle ki ùabèım HB2-271 
1185 Uymaz ise dünyÀ, ben ona uyarım: DünyÀ uymazsa baña ben ona uyarım HB2-271 
1186 Óaãmıma úarşı sitemim rÿóumdadır: Òaãmım da olsa sitemim rÿóumda úalır HB2-271 
1187 Hem-dem olsa yılan baña ben uyarım: Hem-dem èaúreb olsa bir an ben yÀr olurum HB2-271 
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4 İstihzÀyı deróÀl añlar bilirim1188 

AàyÀr olana ben de güzel aàyÀrım1189 

 

5 Òÿyları ùartmaú için èayÀr lÀzım1190  

Óüsn-i ülfet yolunda ben ber-úarÀrım1191 

 

6 Muètedil mizÀç olursa çoú aèlÀdır1192 

Güler yüzden her åÀniye neşèedÀrım1193 

 

7 Zift gibi sert çehreyi híç çekemem ben1194 

Óaôôım söner böyle şaòãa pek kindÀrım ben1195 

 

8 äuãarım her nerde riyÀ görsem eger1196 

RiyÀkÀr öñünde ãunèí riyÀkÀrım1197 

 

9 Her göñlüñ saùóına baúmaúda bir hünerdir1198 

Çaùlaú göñlüñ úarşısında àaddÀrım1199 

 

10 Maàrÿr küberÀ meclisin ùabèım sevmez1200 

Öyle yerde bende ãunèí pür-eùvÀrım1201 

 

                                                 
1188 İstihzÀyı deróÀl añlar bilirim: Birden çaúarım istihzÀ ile her egri lafı HB2-272 
1189 aàyÀrım: bir aàyÀr olurum HB2-272 
1190 Òÿyları ùartmaú için èayÀr lÀzım: Mezc-i ùabèiyet emrinde òaùÀ bir mièyÀrdır HB2-272 
1191 Óüsn-i ülfet yolunda ben ber-úarÀrım: Óiss-i ülfetde her dem åÀbit ber-úÀrÀr olurum HB2-272 
1192 Muètedil mizÀç olursa çoú aèlÀdır: Laùífçe ülfet muètedil mizÀç olursa severim HB2-272 
1193 Güler yüzden her åÀniye neşèe-dÀrım: Gördükçe óaôôım güler yüz neş´edÀr olurum HB2-272 
1194 Zift gibi sert çehreyi híç çekemem ben: Sert çehreyi zift gibi aãlÀ çekemem èömrümde HB2-272 
1195 Óaôôım söner böyle şaòãa pek kindÀrım ben: Gördükçe artar öfkem ùoàrusu pür-kindÀr olurum HB2-

272 
1196 äuãarım her nerde riyÀ görsem eger: äıúılır òÀmÿş olurum her nerde riyÀ görsem HB2-272 
1197 RiyÀkÀr öñünde ãunèí riyÀkÀrım: Muøùar olursam píş-i riyÀda riyÀkÀr olurum HB2-272 
1198 Her göñlüñ saùóına baúmaúda bir hünerdir: Bir Àyna gibi göñlüñ saùóına baúmaú hünerdir HB2-272 
1199 Çaùlaú göñlüñ úarşısında àaddÀrım: Baèøen çatlaú bir göñlüñ öñünde àaddÀr olurum HB2-272 
1200 Maàrÿr küberÀ meclisin ùabèım sevmez: Maàrÿr kübrÀ bezminden her dem vaóşetlenirim HB2-272 
1201 Öyle yerde bende ãunèí pür-eùvÀrım: Ben de ãunèí bir kibirle pür-eùvÀr olurum HB2-272 
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11 Pamuúla ùaş èayÀrda aúrÀn olamaz1202 

Òoş meşrebe meftÿn, sertlerden bí-zÀrım1203 

 

12 Eñ meşhÿr bir èifríti rÀm etmek de var1204 

Rÿóuna rÿó, kínine òoş bir ıømÀrım1205  

 

13 Çirkín cedeliñ izini óis eylersem1206 

Sükÿt eyler ùurmam orda ben zıplarım1207 

 

14 Vaódetleri tenhÀları özlerim pek1208 

Ùaàların ben hengÀmına perestkÀrım1209 
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15 AèlÀlarla aèla ednÀyı híç úırmam1210 

Çılgınlar şalvar iseler ben aãdarım1211 

 

16 Vaúÿr görsem ben de vaúÿr olurum1212 

Bu èÀlemde faùín-meşreb ararım 

 

17 Aómaúlarıñ cevrin çekmek ayrı hüner1213 

Ámir ise aómaú ben de bir eblehkÀrım1214 

 

 

                                                 
1202 Pamuúla ùaş èayÀrda aúrÀn olamaz: Pambuúla ùaş ùaşla aúrÀn olur elbet HB2-273 
1203 HB’nde bu mısra yer almamaktadır. 
1204 Eñ meşhÿr bir èifríti rÀm etmek de var: Eñ meşhÿr bir èöøriyetde rÀm eylemek var HB2-273 
1205 Rÿóuna rÿó, kínine òoş bir ıømÀrım: Rÿóuna bir rÿó hem keyfine ben ıømÀr olurum HB2-273 
1206 Çirkín cedeliñ izini óis eylersem: Çirkín cedeliñ izin óis eylersem ger ùabèımda HB2-273 
1207 Sükÿt eyler ùurmam orda ben zıplarım: Úazar atarım şiddetle ona ıãrÀr olurum HB2-273 
1208 Vaódetleri tenhÀları özlerim pek: Vaódetlei ben hem-hücrÀları özler gezerim HB2-273 
1209 Ùaàların ben hengÀmına perestkÀrım: Hele ùaàlarıñ hengÀmına perestkÀr olurum HB2-273 
1210 AèlÀlarla aèla ednÀyı híç úırmam: AèlÀ görürsem öñünde aèlÀ ednÀya úurbÀnım HB2-273 
1211 Çılgınlar şalvar iseler ben aãdarım: Çılàınlar eger şalvar iseler aãdar olurum HB2-273 
1212 HB’nde bu beyit yer almamaktadır. 
1213 Aómaúlarıñ cevrin çekmek ayrı hüner: TaóÀmmül etmek hüner cevrine aómaúlarıñ tek HB2-273 
1214 Ámir ise aómaú ben de bir eblehkÀrım: İúbÀlde ise aómaú ben de eblehkÀr olurum HB2-273 
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18 LÀkin yanarım o baòtıñ cilvesine1215 

Bunu taólíl için óÀlÀ dil-ÀzÀrım1216 

 

19 Çekerim cevrin úagnı gibi gerçi bir Àn1217 

Bulamazsam çÀre bir kenÀra atarım1218 

 

20 Kişiniñ ùabèı, ùabèa uymaúla çalınır1219 

èAyyÀşla mey-òorca úonuşur imrÀrım1220 

 

21 Sinsi münÀfıú nerde görürsem eyvÀh1221 

Çeker besmele semtinden tezce, firÀrım1222 

 

22 Óaúsıza óaú söyledikçe öfkelenir1223 

Böylesine lÀf etmekden berí efkÀrım 

 

23 Sersemleriñ yanına sersem varırım1224 

äunèí taúdíúle idrÀkına píşdÀrım1225  

 

24 Òod-bín olan yönsüz ùaşa beñzer her dem1226 

Úarşımdaki buz ise elbet ben karım1227 

 

 

                                                 
1215 LÀkin yanarım o baòtıñ cilvesine: MÀ-fevúse aómaú yazarım baòtıñ cilvesine ben HB2-273 
1216 Bunu taólíl için óÀlÀ dil ÀzÀrım: Bunu taólíle nice dem bir dil-ÀzÀr olurum HB2-273 
1217 Çekerim cevrin úagnı gibi gerçi bir Àn: Çekerim cevrin bir úagnı gibi tÀ yorulunca HB2-274 
1218 Bulamazsam çÀre bir kenÀra atarım: Óumúuna çÀre bulamazsam ger çoú bízÀr olurum HB2-274 
1219 Kişiniñ ùabèı, ùabèa uymaúla çalınır: Her bir kişiniñ ùabèı ùabèına uymaúla çalınır HB2-274 
1220 èAyyÀşla meyòorca úonuşur imrÀrım: èAyyÀşla meyòorca úonuşur taèdílkÀr olurum HB2-274 
1221 eyvÀh: úorúar yılarım HB2-274 
1222 Çeker besmele semtinden tezce, firÀrım: Sersemleriñ yanına muùlaú sersemce varırım HB2-274 
1223 HB’nde bu beyit yer almamaktadır. 
1224 Sersemleriñ yanına sersem varırım: Sersemleriñ yanına muùlaú sersemce varırım HB2-274 
1225 píşdÀrım: hem píşdÀr olurum HB2-274 
1226 Òod-bín olan yönsüz ùaşa beñzer her dem: Òod-bíne òodbín olmaúda bir mièyÀra menÿù HB2-274 
1227 Úarşımdaki buz ise elbet ben karım: Úarşımdaki buz ise ben de bir úar olurum HB2-274 
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25 Gözlerinden belli olur fÀsid kişi1228 

Fitnesiniñ nevèin keşfe muèíndÀrım1229 

 

26 Bir muóiùiñ rÿóunu ögrenmek için1230 

ÓÀllerine hem-óÀl olup uyarım1231 
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27 Nerde görsem øuèafÀyı úalbim ãızlanır1232 

Edemezsem yardım eger muèíndÀrım1233  

 

28 Şişkinleri gördükçe bir ùulum gibi1234 

Boş yerini ùoldurmaú için rüzgÀrım1235 

 

29 èÁcizlere kemlige ùabèımda yer yoúdur1236 

Baña kemlik etse yine òoş güftÀrım1237 

 

30 LÀkin işitsem büyüklerden acı söz1238 

Bomba gibi çatlar ona pür-ıørÀrım1239 

 

31 äaúlarım esrÀrımı rÿóum içinde1240 

Derdime hemdem olana keşf-i zÀrım1241 

 

                                                 
1228 Gözlerinden belli olur fÀsid kişi: Yılışıú fitneleriñ óÀli gözden almaúda HB2-274 
1229 Fitnesiniñ nevèin keşfe muèíndÀrım: Fitnesiniñ nevèini keşfe hem esrÀr olurum HB2-274 
1230 Bir muóiùiñ rÿóunu ögrenmek için: Bir kişiniñ ya muóíùiñ rÿóun ögrenmek be-cÀ HB2-274 
1231 ÓÀllerine hem-óÀl olup uyarım: Onlarıñ bir Àn óÀline uyup hem zÀr olurum HB2-274 
1232 Nerde: Her nerde HB2-275 / úalbim: tÀ úalbim HB2-275 
1233 Edemezsem yardım eger muèíndÀrım: Edemezsem iyilik óÀline muèíndÀr olurum HB2-275 
1234 Şişkinleri gördükçe bir ùulum gibi: Şişkinleri gördükçe şişkin bir ùulum ãanırım HB2-275 
1235 Boş yerini ùoldurmaú için rüzgÀrım: Mülkün boş yerin ùoldurmaya rüzgÀr olurum HB2-275 
1236 èÁcizlere kemlige ùabèımda yer yoúdur: èÁcizler için kemlige yer yoú ùabèımda benim aãlÀ HB2-275 
1237 Baña kemlik etse yine òoş güftÀrım: Baña kemlik etse yine ben òoş güftÀr olurum HB2-275 
1238 LÀkin işitsem büyüklerden acı söz: Ger işidirsem èuômÀdan úıracaú söz HB2-275 
1239 Bomba gibi çatlar ona pür-ıørÀrım: Bir úapsül gibi çatlar ãÀóib-i ıørÀr olurum HB2-275. HB’de “úapsön” 

şeklinde yazılan kelime tarafımızca “úapsül”şeklinde düzeltilmiştir. 
1240 äaúlarım esrÀrımı rÿóum içinde: Muùlaú ãaúlarım esrÀrımı tÀ rÿóum içinde HB2-275 
1241 Derdime hem-dem olana keşf-i zÀrım: Derdime hem-dem olana ancaú keşf-i zÀr olurum HB2-275 
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32 Yaltaúlanmayı bir şeyn ãayarım her óÀl1242     

Yaltaú isteyen nÀ-dÀna bed-şièÀrım1243 

 

33 Her şeye birden úızmayı etmem tercíh1244 

Baóåiñ ãonun alır öyle úızarım1245 

 

34 Boş yere yalan bir bomba gibidir1246 

Yalanıñ da bir yeri var òaberdÀrım1247 

 

35 ÓÀùırımı ãayanıñ ben maóbÿbuyum1248 

ÓÀùırın ãayar hem ona óürmetkÀrım1249 

 

36 Úuru benlik kibriñ kendisidir her dem1250 

Rind-meşreblere ben her Àn òıdmetkÀrım 

 

37 İsmim èAczí diye yazmış bu úalem1251 

VefÀtımda belki ben de úıymetdÀrım1252 
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CihÀn Aàlar Baña  

Bí-çÀre Píçler 

18 NísÀn 1329/1 Mayıs 1913 Alaùaà 

                                                 
1242 óÀl: anda øıddımdır HB2-275 
1243 Yaltaú isteyen nÀ-dÀna bed şièÀrım: Yaltaú isteyen nÀ-dÀn görürsem pür-óÀr olurum HB2-275 
1244 Her şeye birden úızmayı etmem tercíh: Her şey´e úızmaúda degil kÀrım fıùrat bu HB2-275 
1245 Baóåiñ ãonun alır öyle úızarım: Baóåiñ ãoñun alaraú öyle bí-úarÀr olurum HB2-275 
1246 Boş yere yalan bir bomba gibidir: Boş yere gezip ãaríó bir bomba gibidir ancaú HB2-276 
1247 Yalanıñ da bir yeri var òaberdÀrım: Kiõbiñde yeri var ondan da òaberdÀr olurum HB2-276 
1248 ÓÀùırımı ãayanıñ ben maóbÿbuyum: Bir kez óÀùırım oúşayanıñ meclÿbuyum ancaú HB2-276 
1249 ÓÀùırın ãayar hem ona óürmetkÀrım: ÓÀùırın ãayar hem hürmetle òıdmetkÀr olurum HB2-276 
1250 HB’nde bu mısra yer almamaktadır.  
1251 İsmim èAczí diye yazmış bu úalem: Maòlaãımı èAczí diye yazdı bu derdli úalbim HB2-276 
1252 VefÀtımda belki ben de úıymetdÀrım: Öldükden ãoñra belki ben de úıymetdÀr olurum HB2-276 
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Bu tÀríòde nÀ-meşrÿè ùoàan çoçuúları boàaraú öldüren ve mezÀrlıàa ve mezbelelige 

atanlarıñ taóúíúÀtı için Alaùaà’ıñ BÿstÀnözü Köyü’ndeyim. Bu işde yine köy imÀm 

ve muòtÀrınıñ parmaúları çıúıyor. Buna ãızlayan úalbim kendine óiùÀbla diyor: 

 

áazel1253 

1 ÓÀlimi bilse cümle cihÀn aàlar baña 

Geçse yanımdan Àb-ı revÀn aàlar baña 

 

2 Yıúılmış òÀne òarÀbım ben temelinden 

EnúÀøım gören sÀ´ir vírÀn aàlar baña 

 

3 ÔÀhirde óÀlim èaks-ı zemín olsa gerek1254 

PeríşÀnım ben her períşÀn aàlar baña 

 

4 Añlamaz óÀlim bir görüşde kimseler Àh 

VÀúıf-ı óüznüm göñlüm nihÀn aàlar baña1255 

  

5 Bir nehr-i àamım mecrÀlarım çoşúun aúar1256 

Görse seyrimi seyr-i SeyhÀn aàlar baña1257 

 

6 äızılıyor úalbim acı seyrÀn önünde1258 

İç yüzüm bilse hem SüleymÀn aàlar baña 

 

7 Ben bir feøÀ-yı àamdayım ki mecÀlim yoú 

Kimseler bilmez ancaú zamÀn aàlar baña 

 

                                                 
1253 DívÀn’da “divan” olduğu belirtilen şiir, HB’nde “àazel” olarak verilmiştir. HB2-285. Şiir, divan nazım 

şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, gazeldir. 
1254 zemín: şu´ÿn HB2-285 
1255 göñlüm: maórem / nihÀn: iòvÀn HB2-285 
1256 Bir nehr-i àamım mecrÀlarım çoşúun aúar: Bir neyl-i miónet dil-i eyvÀnım çoşúun aúar HB2-285 
1257 HB’nde bu mısra yer almamaktadır.  
1258 HB’nde bu mısra yer almamaktadır. 
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8 áam oúları var sínem mecrÿó görünmez1259 

Diúúatle baúan ãÀóib èirfÀn aàlar baña1260 
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9 Áhım dumanı tÀ göklerde eder cevlÀn1261  

Baúar óÀlime hem ÀsumÀn aàlar baña 

 

10 CÀy-ı felÀóım yoú bilirim nerde olsam 

Óayretdeyim ben, óayret óayrÀn aàlar baña1262 

 

11 èArãa-i óaşre bu óÀlimle inersem ben 

Titrer cennetde ùÿbÀ àılmÀn aàlar baña 

 

12 NÀmım èAczí’dir bu dehriñ eleminden1263 

Belki bir ismim akar devrÀn aàlar baña1264 

 

  -172-    

Ümídiñ Kes 

Yerköprü ŞelÀlesi 

21 NísÀn 1329/4 Mayıs 1913 Alaùaà 

Bu şelÀle dünyÀnıñ eñ feyyÀø şelÀlesidir. Faúaù èaãırlardan beri kendi óÀlinde 

Aúdeñiz’e úadar dökülür gider. Bugün bu şelÀlenin ãıú aàaçlıúları arasında billÿr 

gibi aúıp giden ãularıñ başındayım. Bunuñ uzun yazısı ÒayÀl BÀàçesi adındaki 

óÀùırÀtımızdadır. Bunuñ óÀline baúaraú diyorum ki: 

 

 

 

                                                 
1259 áam oúları var sínem mecrÿó görünmez: áamze-i àamdan söylemem derdimi híç HB2-285. Ayrıca 

mısraın vezni bozuktur. 
1260 èirfÀn: imèÀn HB2-285 
1261 Áhım dumanı: Dÿd-ı Àhım / cevelÀn: cereyÀn HB2-286 
1262 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
1263 Mısraın vezni bozuktur. 
1264 Belki bir ismim akar devrÀn aàlar baña HB2-286: Kimse bilmez dÀ´im devrÀn aàlar baña D 
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Meåneví1265 

1 Uzaú düşmüş ümíd-i feyø, ümidiñ kes1266 

Yükselmez bu vÀdíde muóiú bir ses 

 

2 NÀ-kÀm feøÀ bir aòõ-åÀr-ı nedÀmetdir     

Muóíùiñ çekdigi èaúÀmetden èaúÀmetdir1267 
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3 Ùuyulmaz ãadÀ-yı Óaú ÀyÀ ne óikmetdir 

Yanmaú yıúılmaú gÿyÀ ki nièmetdir  

 

4 èAùÀlet bünyÀdını hep nÀ-kesler úurmuş1268 

Ne aldırmış kimse ne bir èilletin ãormuş 

 

5 Çıúmış bir iki erbÀb-ı àayret ammÀ 

Yumruúla ezilmiş bí-çÀreler óayfÀ 

 

6 Edenler bu vÀdíde óaú yÀdını 

İôhÀr etmiş demek kendi ber-bÀdını 

 

7 YÀ Rab ya bu sırrıñda naãıl bir óÀlet 

DevÀsız bir èillet ki verdi kihÀlet    

 

8 èAczí söyler dÀèim ùurmaz dilinden1269 

Gezer yurduñ ùaàlarında ilinden  

   

 

 

                                                 
1265 Şiirin vezni bozuktur. 
1266 Uzaú düşmüş: Baèíd olmuş HB2-294 
1267 çekdigi: maùlabı HB2-294 
1268 èAùÀlet: RezÀlet / nÀ-kesler: geçenler HB2-294. 
1269 HB’nde bu beyit yer almamaktadır.   
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-173-1270 

Bir Ùurnadır 

EsrÀrengíz CinÀyet 

12 Mayıs 1329/25 Mayıs 1913 Alaùaà 

Bu úızıñ anası ögey oàlu on yaşlarında Muhammed’i usùura ile kesiyor. Cesedini 

aòırda bir sele altına úapadaraú ãaúlıyor. İş bize èaks etdi evi ararken ögey ananıñ 

vaøèiyyeti naôar-ı diúúatimi çekdi. Çocuàuñ cesedini aòırda bulduú. Úadın 

ifÀdesinde úızına tecÀvüz etmek üzere gelen Baóri adında biriniñ çoçuàu kesdigini 

söylüyor. 

/209/ 

Bu ãuretle eski óÀãımlarından birini lekelemek isterken kendi gül gibi úızını o 

lekeye şerík ve şÀhid gösteriyor. Úızı çoú genç ve àÀyet güzeldir. Bunuñ uzun 

tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi adındaki óÀùıratımızdadır. Bu genç úız için diyorum ki: 

 

Úoşma 

1 Bir ùurnadır düşmemiş dengine1271 

Yaylalardan inmiş gelmiş engine 

EùrÀfını avcı almış ùolaşır 

áaríb ùurna imdÀd arar kendine 

 

2 áayıb etmiş yuvasını ilini 

Yad avcılar kesmiş almış yolunu 

äoldurmuşlar yanaàınıñ gülünü 

ÇÀresizdir düşmüş úuzàun fendine 

 

 

 

 

                                                 
1270 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. HB2-353 
1271 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 èAczí der ki demler içinde demler var1272 

Ùalièsizlik verir başa àamlar var 

Bu èÀlemde iyiler var kemler var 

Düşme yoúsa bu felegiñ bendine 

/210/ 

  -174-1273 

Dehre 

Edirne’niñ İstirdÀdı  

17 ÓazírÀn 1329/30 Haziran 1913 Úonya 

Bugün Úonya’dayım. Edirne istirdÀd edildi. BulàÀr YÿnÀn äırp birbirine giriyorlar. 

Bunuñ için: 

 

DívÀn1274 

1 Mümkün mü añlatmaú dehriñ óÀlin dehre 

Baúıñ neler yapdı şu èahd-i sipihre 

 

2 Rabù-ı rıøÀ lÀzımdır her şeyde hemÀn 

Oluyor kimi maàlÿb kimi bí-behre 

 

3 Gülmek yaraşır şimdi şu itlere 

Gördük gülerken aàlayan bir çehre 

 

4 Hani o mihr u vefÀ nerde úaldı 

Düşdü bir Àteş o saóa-i mihre 

 

5 Etmedi ihmÀl úahrında úahr-ı ezel 

Düşürdü Óaú onları ulu bir úahra 

                                                 
1272 Mısraın vezni bozuktur. 
1273 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. Ayrıca şiirin vezni bozuktur. 
1274 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, nazmdır. 
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6 ÒayÀldi1275 onlarda esen bÀd-ı ferÀó 

Aldandı alçaúlar bu şöhret-i şöhre 

 

7 Bildigimiz óaú, óaú ise úalmaz yerde 

Ùoàunca bulur yerin yıldız-ı Zühre 

 

  -175- 

AmÀn DünyÀ 

28 ÓazírÀn 1329/11 Temmuz 1913 Alaùaà 

Bir cinayet vaúèası için bugün Alaùaà’ıñ Hebiller1276 Köyü’ndeyim. Yaralınıñ óayÀtı 

tehlikelidir. Úaraman èAdliyesi’nden óÀlÀ gelen yoú...? Rÿóum sıúıldı. Ormanlar 

arasında avlanıyorum.  

/211/  

Balùa yaralarıyla boynu bükük aàaçları gördükçe diyorum ki: 

 

Úalenderí1277 

1 AmÀn dünyÀ úaç ùolduñ sen boşaldıñ 

Òaber de yoú, ne vaúitden berisiñ 

Bilmem sen de yorulduñ hem bunaldıñ1278 

Bir òaber ver ne vaúitden berisiñ 

 

2 Her yanlarıñ yıpramış hem bozulmuş 

Göçüyorsuñ diz bÀàlarıñ çözülmüş 

Nice insÀn gelmiş geçmiş dizilmiş1279 

Bir òaber ver ne vaúitden berisiñ 

 

                                                 
1275 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1276 Günümüzde ilgili köyün adı Habiller şeklindedir. 
1277 Kalenderî olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  
1278 yorulduñ HB2-370: hem yorulduñ D 
1279 dizilmiş: çizilmiş HB2-371 
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3 Gelen geçen baàrıñ ezmiş baúmamış 

Bunda kimse åÀbit ocaú yaúmamış 

ÓünkÀrlarıñ beslenmiş híç çıúmamış1280 

Bir òaber ver ne vaúitden berisiñ 

 

4 Boş óÀrıltı fÀní demler uçurduñ1281 

Bilmem sen de èaceb neler geçirdiñ 

Ne çeşíd gün naãıl aylar úaçırdıñ 

Bir òaber ver ne vaúitden berisiñ 

 

5 Bir èAczí’yim yamacıñda gezerim 

ÓÀlleriñden dürlü acı sezerim 

DestÀnıma dertli dertli yazarım 

Bir òaber ver ne vaúitden berisiñ 

/212/ 

  -176- 

Uçmasın Yoúsa 

ÒarÀbeler Arasında 

7 Eylül 1329/20 Eylül 1913 Alaùaà 

Bugün Alaùaà’ıñ Yaàcı Köyü (Civlese) yaylasında úadím ve büyük bir şehir 

òarÀbesi ki itlere èÀ´id òarÀbe arasında diyorum ki: 

SemÀèí1282 

1 DünyÀ zindÀn olur bir dem fırfır döner1283 

Başdan devlet úuşu uçmasın yoúsa 

Dehrí olsañ da sen behÀñ bire iner1284 

ÙÀliè dönüp geri úaçmasın yoúsa 

                                                 
1280 híç: hep HB2-371 
1281 óarıltı: àalàale HB2-371 
1282 Şiirin semâî olduğu belirtilmiş; fakat şiir, semâî nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, destandır. 
1283 bir dem: tersdir/ döner: döner hey HB2-393. Ayrıca mısraın vezni bozuktur. 
1284 da sen: - HB2-393 / iner: iner hey HB2-393. Mısraın vezni bozuktur. 
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2 Deli göñül güvenme bu cihÀna1285 

Bir õerredir aãlıñ düşme gümÀna 

Her şey fÀní döner bir gün vírÀna 

Gelip bayúuş mÀtem çekmesin yoúsa1286 

 

3 Göçer sarÀy ùopraú olur hep ãaàlar1287 

Ùurmaz fÀní, geçer bütün şen çaàlar1288 

Gelir vaúti vírÀn olur çoú bÀàlar1289 

Ecel ùırpan çekip biçmesin yoúsa1290 

 

4 Bayúuşlara dünek nice sarÀylar 

Hani nerde içi şenlik hanaylar 

Günü gelir göçer faúír hem baylar1291 

Úara ùopraú çaàırıp çekmesin yoúãa1292 

/213/ 

5 Güvendigiñ dallar úaçar eliñden1293 

Kimse ãaymaz cevher aúsa diliñden 

Heder gerek ãolan dünyÀ gülünden 

Ölüm siyÀh toòum ãaçmasın yoúsa1294 

 

 

 

 

 

                                                 
1285 bu HB2-393: híç bu D  
1286 Gelip bayúuş mÀtem çekmesin yoúsa: Añlaşılır bayúuş diúúat çekince HB2-393 
1287 Göçer sarÀy ùopraú olur hep ãaàlar: Göçer sarÀy úalmaz çürür hep ùÿàlar HB2-393 
1288 Ùurmaz fÀní: FÀní ùurmaz / şen: bu HB2-393 
1289 Gelir HB2-393: Gelince D 
1290 çekip: çalıp HB2-393 / biçmesin: biçince HB2-393 
1291 Günü: Demi HB2-394 
1292 çekmesin: eliñden HB2-394 / yoúsa: çekince HB2-394. Mısraın vezni bozuktur. 
1293 Güvendigiñ dallar úaçar eliñden: Güvendiğiñ dallar her zamÀn girmez ele HB2-394 
1294 Ölüm siyÀh toòum ãaçmasın yoúsa: Ölüm siyÀh ùoòumunu ãaçınca HB2-394 
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6 FÀní dünyÀ yıúıú bir òÀn1295 bilene 

Ne muùludur èaúlın başa alana 

Baúmaz mısın gidenlere gelene 

Kimse ecel şerbetin içmesin yoúsa1296 

 

7 Dem gelince yüz çevirir úardaşıñ1297 

Cigeriñe el ãalar hem sırdaşıñ 

Çoú ùaşlara deger àaríb şu başıñ1298 

Ümíd sönüp gücüñ göçmesin yoúsa 

 

8 Dil söylemez gözüñ ùutuú gerilir1299 

Gelir defter çabuú óükmün verilir1300 

El ayaúdan gider dermÀn serilir 

èAzrÀ´íl gögsüñe çökmesin yoúsa1301 

 

9 Tez unudur úızıñ oàluñ hem dostuñ 

Çayır çimen diken biter hep üstüñ 

PÀra etmez ãaç ãaúalıñ hem postuñ 

Teniñ úara ùopraàa düşmesin yoúsa1302 

/214/ 

10 Derin topraú altına sen girince 

Baş ucuña iki melek ùurunca 

èAmelinden ince ince sorunca 

Boàazıña diliñ geçmesin yoúsa1303 

                                                 
1295 Kelime “óÀn” şeklinde yazılmıştır. 
1296 Kimse ecel şerbetin içmesin yoúsa: äormaz ecel şerbetini içince HB2-394. Mısraın vezni bozuktur. 
1297 úardaşıñ: öz úardaş HB2-395 
1298 Çoú ùaşlara deger àaríb şu başıñ HB2-395: Úatı ùaşa çarpar şu başıñ D 
1299 HB’nde bu dörtlük 9. dörtlükle yer değiştirmiştir. HB2-395 
1300 Gelir defter çabuú óükmün verilir: Gelir èamel defter óükmüñ verilir HB2-395 
1301 èAzrÀ´íl: Şol èAzrÀ´il HB2-395 
1302 Mısraın vezni bozuktur. 
1303 HB’nde bu dörtlükten sonra DívÀn’da olmayan şu dörtlükler yer almaktadır: 

Òorladıàıñ úomşu seni götürür 
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11 áÀfil olma ùÀbÿt óÀøır düzülmüş 

Ùoúunmuş kefeniñ mezÀr úazılmış1304 

Bir gün olur maàrÿr gözler süzülmüş 

Ecel yönün dönüp baúmasın yoúsa 

 

12 Bilseñ eger dünyÀ neler geçirdi 

Çoú ôÀlimler çoú maàrÿrlar göçürdü1305 

Sen ben gibi nice şaşúın uçurdu 

Maàrÿr olup kimse baş çekmesin yoúsa 

 

13 Ùopraàa ãor èaceb kimler tenidir 

BÀàıñ bÀàçeñ tarlañ vezír úanıdır 

İşte dünyÀ kendin böyle ùanıdır1306 

Yol olup mezÀrıñ kervÀn geçmesin yoúsa1307 

 

14 Óırã óasedle èazíz cÀnıñ boàuşur1308 

Vara vara cismiñ beliñ egişir 

Bir gün olur elbet dünyÀñ degişir1309 

O maóşerde işiñ şaşmasın yoúsa 

                                                 
Ùopraú altı ùar bir yere yatırır 

İyi èamel varsa gelir oùurur 

áaríbliàe başıñ çatma sen yoúsa 

 

Bu dünyÀyı böyle ãoràusu yoú ãanma 

äÀóibsiz derlerse sen ãaúın inanma 

Şöhret şÀna pÀraya güvenip dayanma 

Bir gün ansız ecel çarpmasın yoúsa HB2-396 

 

Òaber verir ùopraú her gün çaàırır 

äaúalıñ aú ey àÀfil der baàırır 

Bilseñ dünyÀ günde miónet ùoàurur 

Tañrı derd gelip de úalbiñ bükmesin yoúsa HB2-397 
1304 Ùoúunmuş kefeniñ mezÀr úazılmış: Ùoúunmuşdur kefen mezÀr úazılmış HB2-397 
1305 maàrÿrlar HB2-397: begler D  
1306 İşte dünyÀ kendin böyle ùanıdır: Bir gün olur dünyÀ kendin ùanıdır HB2-398 
1307 Mısraın vezni bozuktur. 
1308 óasedle: ùamaèla HB2-398 
1309 elbet: göñül HB2-398 
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/215/ 

15 áurÿr ile çinedigiñ bu ùopraú1310 

Meskeniñdir eñ ãoñ bil sen ey aómaú1311 

Nice menzil var ki yollar pek ıraú1312 

Ùar yollarda cismiñ ürkmesin yoúsa1313 

 

16 ÓarÀm óelÀl bilmez bunda yersiñ sen1314 

Diliñ uzun her sözü dersiñ sen1315 

Gözüñ baúar úalb gözüñde körsüñ sen 

Maóşerde ayaàıñ sürçmesin yoúsa 

 

17 Bu dünyÀdır göñül fırãat úaçırma1316 

áaflet ile èömrüñ yazıú geçirme 

äoñ demiñde ímÀnıñı uçurma 

Óaú Àteşe verip yaúmasın yoúsa 

 

18 AmÀn èAczí neler gördüñ sen neler 

DünyÀ õevúi olmuş isli bir fener 

ÙÀliède baòt da devlet de tez döner1317 

Felek miónet úapısın açmasın yoúsa1318 

   

 

 

 

 

                                                 
1310 áurÿr ile çinedigiñ bu ùopraú: Maàrÿr görüp baãdıàıñ yer bu ùopraú HB2-398 
1311 eñ ãoñ: iyi HB2-398 
1312 ıraú: uzaú HB2-398 
1313 ürkmesin: düşmesin HB2-398 
1314 bilmez: demez HB2-399 
1315 sözler HB2-399: sözü D. Mısraın vezni bozuktur. 
1316 fırãat: iyilik HB2-399 
1317 ÙÀliède baòt da devlet de tez döner: ÙÀliè şöhret hem devlet de döner HB2-399 
1318 úapısın: úapısını HB2-399. Mısraın vezni bozuktur. 
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-177- 

Bir Õerredir 

ÒarÀbeler Arasında  

7 Eylül 1329/20 Eylül 1913 Alaùaà 

Bu muèaôôam vírÀne arasında gezinirken òayÀlim, burada dönen çalúanan insÀn 

óayÀtını düşünüyorum. Öyle ki bir sürü insÀn bir sürü emekler ümídler yoú olmuş 

ùopraàa serilmişler. èAúlı yerinde ímÀnı tÀm bir insÀn iyi düşünürse dünyÀ óayÀtınıñ 

híçligini añlar.  

/216/ 

Ona göre aòlÀúını temízlige iyilige èayÀr eder: Bunuñ için diyorum ki:  

 

SemÀèí1319 

1 Bir õerredir èindinde Óaøret-i AllÀh’ıñ 

DívÀnı öñünde ùurur ulu dergÀhıñ 

Úıãa bir devr ile olmuş seniñ penÀhıñ 

Ey insÀn iç gözle bu dünyÀyı göstersem 

 

2 Güvenme zírÀ devleti tezce dönüyor1320 

Çoú sürer ãanma bunca kÀşÀne sönüyor1321 

Öyle elemi var ki hep ansız iniyor1322 

Añlarsıñ bu èÀlemi ÀrÀyı göstersem 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1319 HB’nde şiirin “semÀèí” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-400. Semâî olarak belirtilen şiir ilgili 

nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır.  
1320 zírÀ: zírÀ ki HB2-401 
1321 bunca: nice HB2-401 
1322 elemi HB2-401: Àhı D 
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3 Yoú iken var olmuş bu noúãÀnsız ícÀd1323 

Bir õerre iken görünmüş gözlere ÀbÀd1324 

Gözüñdedir ey insÀn bu uzun ibèÀd1325 

Bir òardÀl dÀnesi bu muèÀmmÀyı göstersem1326 

 

4 äanma ùurur böyle sükÿt bu arø u semÀ1327 

Görünür saña gÿyÀ bu bir dipsiz feøÀ1328 

Kendi kendine mi ãanırsın yazıú óayfÀ 

LÀl olursun bu ince maènÀyı göstersem 

/217/ 

5 Bu bir menzil-i Óaú’dır böyle úurulmuş1329 

Çoú èacíb bir sırla cihÀzı yoàurulmuş1330 

Bu vÀdíden çoú kervÀnlar geçmiş yorulmuş 

Nice şÀh vezír, yatan mevtÀyı göstersem 

 

6 Bir õerre için nedir úopan bu vÀ-veylÀ 

Nedendir dipsiz àurÿr bu maènÀsız óulyÀ1331 

Híçdir híçlige maókÿm dönen úuru daèvÀ1332 

Bir nefretdir o biçim sevdÀyı göstersem 

 

7 Beşeriyyet bir iyligiñ demidir her Àn 

Müstevlí bir varlıúdır ismine denmiş cÀn 

Öyle ise èaúlıñı başıña al insÀn 

Şaşarsıñ sen bu müåbet daèvÀyı göstersem 

                                                 
1323 Mısraın vezni bozuktur. 
1324 Mısraın vezni bozuktur. 
1325 uzun: ulu HB2-401 
1326 Mısraın vezni bozuktur. 
1327 Metinde “arøı” şeklinde yazılmış olan kelime tarafımızca anlam itibariyle düzenlenmiştir.  
1328 bir dipsiz: dipsiz bir HB2-401 
1329 Mısraın vezni bozuktur. 
1330 yoàurulmuş HB2-402: yoàrulmuş D 
1331 bu: o HB2-402 
1332 dönen úuru daèvÀ: ortadaki àavàÀ HB2-402 
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8 Bir avuç úırmızı mÀdde işte bu úandır 

ÓulÀãa bu öyle bir sırr-ı nihÀndır1333 

Ùopraú ãu havÀ ile her dem yeksÀndır1334 

Büyük óayret1335 o ãunè-ı ÒudÀ’yı göstersem 

 

9 Şüphesiz aãlı faãlı hem mÀddesi birdir 

Noúùa-i ãunè-ı óayÀtı óÀddesi birdir 

Hep tevóíd için bunuñ cÀddesi birdir1336 

Maùlab budur rıøÀyı MevlÀ’yı göstersem 

/218/ 

10 Derd-i elemiñ menşe´i hep òÿn-òaºrlıú1337 

Òod-kÀmlıàın àurÿruñ aãlı o mundÀrlıú1338 

MuóÀldir yürümez şu pis úanla bu varlıú 

Añlar mısıñ bilmem bu fetvÀyı göstersem 

 

11 Ey bí-çÀre gözüñ aç gör ki neler vardır 

Daha çoú menzil var yollar pek ùardır1339 

Şimdi degil ãoñra belli kim kime yÀrdır 

Aàlarsıñ kendiñdeki iàvÀyı göstersem 

 

 

 

 

                                                 
1333 Mısraın vezni bozuktur. 
1334 Mısraın vezni bozuktur. 
1335 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
1336 tevóíd: bir iyilik HB2-403 / bunuñ: anıñ HB2-403. Mısraın vezni bozuktur. 
1337 òÿnòaºrlıú: òÿn-òÀr HB2-403. HB’de bu kelime ile ilgili şu dipnot verilmiştir: “Bu kelimeyi Türk 

ãoftaları òÿn-òÀºr şeklinde yazmışlar öyle ùanımışlar. Olur şey degil... Yazılış ne ise telaffuô öyle olur. 

Dikenli yerde yalın ayaú yürünürse dikenleriñ temÀs etdigi yerden úan çıúdıàı için èAcemler bu söze òÿn-

òÀr demişler: Yaèní úan dökücü mulÀóaôasıyla. Òÿn-òaºr yazmaú nereden gelmiş...” HB2-403. Ayrıca 

mısraın vezni bozuktur. 
1338 Òod-kÀmlıàın: Òod-kÀmÀne HB2-403 / àurÿruñ HB2-403: hem àurÿruñ D 
1339 Mısraın vezni bozuktur. 
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12 FÀnídir bu èÀlem baú her şeyi ãoluyor 

èİbret öñümüzde her gün neler oluyor 

Bir ucu boşalırken bir ucu ùoluyor 

äıçrar èaúlıñ o dÀr-ı uòrÀyı göstersem1340 

 

13 Bir ulu gün var elbetki şaşmaz olacaú 1341 

Öyle bir gün ki günü var ansız gelecek 

Herkes etdigini hep orada bulacaú 

Diliñ ùutulur o óaşr-ı kübrÀyı göstersem1342 

 

14 Ùurur her mevcÿd luùf-ı RaómÀn öñünde1343 

äanma görünmez, her şey YezdÀn’ın öñünde 

Fikredenler èAczí bir iõèÀnıñ öñünde1344 

Şaşarsıñ bu ãaòne-i ÀèlÀyı göstersem 

/219/ 

  -178-  

Hederdir  

èİşret BelÀsı 

24 Eylül 1329/7 Ekim 1913 Alaùaà 

Bugün Úaraman’da arúadaşım (C...) ile dostumuz bir Rÿm’uñ óÀnesinde aúşam 

èişret èÀlemindeyiz. Rÿm’uñ mehtab gibi güzel ve ùolgun endÀmlı bir úızı var. İşte 

böyle bir güzelin úarşısında saròoşlayan òayÀlim beni óoplataraú cebimdeki 

ùabancayı oùanı[n] penceresine ùoàru beş el paùlatdırıyor. Gece herkes úorúuyor. İşte 

şeyùÀnla ber-À-ber èişretiñ yapacaàı iş böyle degil mi. Bunun için ÀfÀúdan èözür 

diliyorum: 

 

                                                 
1340 äıçrar: äıçrar hep HB2-404 / uòrÀyı: èuúbÀyı HB2-404 
1341 elbetki: elbetde HB2-404 
1342 Mısraın vezni bozuktur. 
1343 RaómÀn: RaómÀn’ıñ HB2-405. Mısraın vezni bozuktur. 
1344 iõèÀnıñ: imèÀnıñ HB2-405 
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Dörtlü1345 

1 SevdÀ-yı ãamímiyyet ãanma hederdir   

Esír-i èaşúım, cürmüm maóø-ı úaderdir 

Elde degil bu bir óÀlet-i rÿó bende 

Ya ãunè-ı felek ya ki ãulb-i pederdir1346 

 

2 Ey kÀn-ı meèÀlí yap ibrÀz metÀnet 

äabr-ı metínle göster ÀåÀr-ı feùÀnet 

Ùaşúınlıàım baèøen sevdÀ-yı òayÀldir 

ÓÀlimdir Àh, degil óÀşÀ ki ihÀnet 

  

3 Ey felek úıãúandıñ bir geceyi bizden      

Beklemezdim bu híç úıãúançlıàı sizden1347 

Elemi iftirÀúa yÀ, bu te´sír... ne1348 

Düşürmek mi yoúsa úaãdıñ bizi gözden 

/220/ 

4 Semt-i óüznden sÀm-ı firÀú esiyordu1349 

Bilmişdim beni bir úasvet basıyordu 

Umardım azacıú neş´eñi ben de 

LÀkin úalbimde bir şeyler ãuãuyordu 

 

5 Bu naãıl mevce-i sevdÀ ki yayıldı1350 

Dil-i ÀzÀr bu şeb òüsrÀna úapıldı 1351  

Meşrebim bilmem naãıl çoşmuşdur böyle1352 

Bir meslek-i nÀ-hemvÀre ãapıldı 

                                                 
1345 HB’nde şiir “rubÀèiyÀt” olarak yazılmıştır. HB2-417. Bu adlandırma nazım şekline işaret etmeyip şiirin 

dört mısradan oluştuğunu belirtmek içindir. Müellif tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiştir. 
1346 ãunè-ı felek HB2-417: ãunè u felek D  
1347 híç HB2-418: - D 
1348 Elemi: ÀlÀm HB2-418 
1349 óüznden HB2-418: sevdÀdan D 
1350 mevce-i sevdÀ: dergeh-i úasvet HB2-419 
1351 Dil-ÀzÀr bu şeb òüsrÀna úapıldı HB2-419: Saròoş göñül bu gice òüsrÀna úapıldı D 
1352 Meşrebim bilmem naãıl çoşmuşdur böyle: Meşrebim meşreb degil ammÀ nideyim HB2-419 
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6 SevdÀ-yı dil-ber èaşú perdesin yardı1353 

Bilmem ki felegin ne úaãdı vardı 

Üzdüm bilirim seni ben çoú üzdüm1354 

İşte bu te´åír ùoàrusu úalbim yordu1355 

 

7 EyvÀh, yine eyvÀh hicrÀnına hem-tÀb1356 

Kendiñ düşdüñ göñül kendiñ bí-tÀb1357 

Kendisi düşdü göñül yine bí-tÀb1358 

Yapdı yine felek ansız bir inúılÀb1359 

 

8 Şaşırmış dil-i bí-çÀrem baúarken 

Úaãden mi bulanmış sÀkin akarken 

Óaúúıñ var ey göñül bu eåeriñde1360 

Mümkün mü ãaúınmaú Àhÿ sínem yaúarken1361 

/221/ 

9 èAfv öyle bir mÀye-i himmet ki olur 

èAfva sezÀyım èafv etseñ de n’olur 

Gerçi ãafóa-i cevre etdimse cür´et1362 

Bilseñ óÀlimi luùfuñ raómi bulur 

 

 

 

 

 

                                                 
1353 SevdÀ-yı dil-ber èaşú perdesin yardı: ÕÀti dÀm-ı aózÀnım baña yÀrdı HB2-419 
1354 bilirim HB2-419: göñül D  
1355 yordu: yardı HB2-419 
1356 hicrÀnına: işrÀbına HB2-419 / hem-tÀb: tÀb HB2-419 
1357 Kendisi düşdü göñül yine bí-tÀb HB2-419: Ne ãafÀ gÿyÀ ki cefÀdır zuèmuñ D 
1358 zuèmuñ: zuèmum HB2-419 
1359 Yapdı yine felek ansız bir inúılÀb: Yapdı felek yine ansız inúılÀb HB2-419 
1360 ey göñül: riúúat-i úalb HB2-420 / bu eåeriñde: eåeriñde HB2-420 
1361 ãaúınmaú: teòÀfuô HB2-420 
1362 cür´et: rücuè HB2-420 
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10 Bir õerreniñ üstündeyim baúsañ eger 

Naôar-ı èafvla baúmaú da yaúışır er1363 

Dil-i nÀlÀnım taúãíridir eyvÀh bu 

Tee´ååürüm kÀfí belki èafva deger1364 

 

11 Bir èAczí’yim èaşúım èÀcizÀne ùaşmışdır1365 

Bir gece ki felek böyle hengÀm açmışdır1366 

SevdÀ gelerek melÀóat önünde bir Àn 

Meger bu bí-çÀre gönül faøla çoşmuşdur1367 

 

  -179- 

Áh-ı Derÿnum 

Yine èİşret BelÀsı 

8 Teşrín-i æÀní 1329/21 Kasım 1913 Alaùaà 

Bu tÀríòde Úaraman’dayım. AúrÀn şeyùÀnları görünmeyen şeyùÀndan daha fenÀdır. 

Bu baóåiñ uzun ve àaríb tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi isimli óÀùırÀtımızdadır.  

 

SemÀèí1368 

1 Áh-ı derÿnum çıúar cÀngÀhıma 

Bir Àh görmedim beñzer híç Àhıma 

/222/ Çoú şikÀyetler diñledim ben ammÀ 

Beñzemez aãlÀ baòt-ı siyÀhıma 

 

 

 

 

                                                 
1363 èafvla HB2-420: èafv ile D 
1364 Tee´ååürüm kÀfí belki èafva deger: Óüznüm cÀy-ı úabÿle ermezsem meger HB2-420 
1365 ùaşmışdır: ùaşmış HB2-421 
1366 açmışdır: açmış HB2-421 
1367 çoşmuşdur: çoşmuş HB2-421 
1368 HB’nde şiirin “semÀèí” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-433. DívÀn’da şiirin semâî olduğu 

belirtilmiş; fakat şiir, semâî nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, koşmadır. 
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2 Şaòãım görenler beni mesrÿr ãanır 

Bilmez derÿnum gÿyÀ şÀdÀn ùanır 

NÀle-i Àhım hep gizli ùuyulmaz1369 

RÀst gelmedim ben bir dil ÀgÀhıma1370 

 

3 Sırdır eylemem ifşÀ ben derdimi 

Döndüm dünyÀya úahrile ardımı1371 

İstemem aãlÀ kimseden yardımı 

Kendi vücÿdum cilveger eyvÀhıma1372 

 

4 Mÿnisim eyvÀh hem-demim àamdır benim1373 

Úalbim yaralı gözlerim nemdir benim1374 

KÀselerle içdigim hep semdir benim1375 

Şüphesiz úalmış işim AllÀh’ıma1376 

 

5 KÀ´inÀt bilmem nedir şimdi gözüme1377 

Her şeyler óazín gülümser yüzüme1378 

FerÀó degilim àam girmiş özüme1379 

Ters gidiyor her şey´i ikrÀhıma1380 

 

 

 

                                                 
1369 ùuyulmaz: uyanır HB2-434 
1370 bir: híç HB2-434 
1371 dünyÀya úahrile: úahrile dünyÀya HB2-434 
1372 Mısraın vezni bozuktur. 
1373 eyvÀh: òarÀb HB2-434. Mısraın vezni bozuktur. 
1374 Mısraın vezni bozuktur. 
1375 içdigim hep: hep içdigim HB2-434. Mısraın vezni bozuktur. 
1376 AllÀh’ıma: bir AllÀh’ıma HB2-434 
1377 KÀ´inÀt bilmem nedir şimdi gözüme: KÀ´inÀt şimdi bilmem nedir gözüme HB2-434. Mısraın vezni 

bozuktur. 
1378 gülümser: gülüyor HB2-434 
1379 girmiş: ùolmuş HB2-434 
1380 Ters gidiyor her şey ikrÀhıma: Zemín-i zamÀn hep girmiş ikrÀhıma HB2-434 
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6 Bir èAczí’yim ki feyøim híçdir benim 

İúbÀlimi híç ãorma ãuçdur benim 

Herkesiñ derdi birse beşdir benim1381 

Her aúşam bayúuş döner àamgÀhıma1382 

/223/  

  -180- 

DívÀne Göñül  

Teşrín-i æÀní 1329/Kasım-Aralık 1913 Alaùaà 

Alaùaà’dan ayrılıyorum. Göñlüme óiùÀb: 

 

Úalenderí1383 

1 Bí-pervÀ gezen dívÀne göñül 

Yarın añlarsıñ dünyÀ ne imiş1384 

Yıllanmış meyliñ diñle bu pendi 

Baú şu ãapdıgıñ óulyÀ ne imiş1385 

 

2 Şimdi gÿyÀ sen böyle gezersiñ1386 

Nefsiñ emr eder öyle tezersıñ1387 

Bir gün gelir ki sen de bezersiñ1388 

Görürsüñ elbet daèvÀ ne imiş1389 

 

 

 

 

                                                 
1381 beşdir: şeşdir HB2-435 
1382 àamgÀhıma: penÀhıma HB2-435 
1383 HB’nde şiirin “semÀèí” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB2-438. Kalenderî ve semâî ve olarak 

belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. 
1384 Yarın añlarsıñ:  Añlarsıñ yarın HB2-438 /  ne imiş HB2-438: nedir D  
1385 ne imiş HB2-438: nedir D 
1386 Şimdi gÿyÀ sen böyle gezersiñ: GÿyÀ sen şimdi böyle gezersiñ HB2-438 
1387 Nefsiñ emr eder öyle tezersıñ: Emreder nefsiñ öyle tezersiñ HB2-438 
1388 gelir ki: ki gelir HB2-438 
1389 ne imiş HB2-438: nedir D  
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3 Yañlış yoldasıñ dön ùoàru yürü1390 

Aàırlaşır yük dönmezseñ geri 

Bir gün yaãdıàa úoyarsañ seri1391 

Añlarsıñ belki àavàÀ ne imiş 1392 

 

4 Şimdi bir şey yoú meydan seniñdir1393 

èAúlıña gelen seyrÀn seniñdir1394 

äorulur bir gün òüsrÀn seniñdir1395 

Dökülür her iş sevdÀ ne imiş 1396 

 

5 Başıboş böyle úalırım ãanma 

Bu dirlik böyle gitmez inanma1397 

DünyÀ da boşdur ferde ùayanma1398 

Añlarsıñ bir dem bu sevdÀ nedir1399 

/224/ 

6 Ey göñül ismiñ èAczí bilerek1400 

Geri dön yeter yola girerek 

Aàlarsıñ bir gün gözüñ silerek 

Görürsüñ elbet ferdÀ ne imiş1401  

 

 

 

 

                                                 
1390 Yañlış yoldasıñ dön ùoàru yürü: Yañlış yoluñ ùoàruca yürü HB2-439 
1391 Bir gün yaãdıàa úoyarsın seri: Yaãdıàa bir gün úoyarsıñ bu seri HB2-439 
1392 Añlarsıñ belki àavàÀ ne imiş HB2-439: Añlarsın ãoñrÀ bu hevÀ nedir D 
1393 şey HB2-439: şeyler D / seniñdir HB2-439: seniñ D  
1394 seniñdir HB2-439: seniñ D  
1395 äorulur bir gün òüsrÀn seniñdir HB2-439: Bir gün vardır ki òüsrÀn seniñ D 
1396 Dökülür her iş sevdÀ ne imiş HB2-439: Añlarsıñ o dem fetvÀ nedir D  
1397 Bu dirlik böyle gitmez inanma: Emeliñ dibin bulurum ãanma HB2-439 
1398 DünyÀ da boşdur ferde ùayanma: Kendini dÀhí bilirim ãanma HB2-439 
1399 bu sevdÀ nedir: hevÀ ne imiş HB2-439 
1400 Ey göñül ismiñ èAczí bilerek: Olmuş èAczí ismiñ ey göñül bilerek HB2-440 
1401 elbet: bugün HB2-440 / ne imiş HB2-440: nedir D  
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  -181- 

Bir Gölge Gibi 

Alaùaà’dan Ayrılıyorum 

26 KÀnÿn-ı æÀní 1329/8 Şubat 1914 Alaùaà 

Bugün Alaùaà NÀóiyesi’nden AràıdòÀnı NÀóiyesi Müdírligi’ne naúlen yola 

çıúarken: Me´mÿriyet èÀlemi gelirken şÀd giderken ber-bÀd bir èÀlemdir. Bunuñ 

için diyorum ki: 

 

DívÀn1402        

1  Bir gölge gibi, ey gönül günler1403 

Baú gelip geçdi aúşam eyledi1404 

 

2 Hep òayÀl oldu sürdügüñ demler 

Dersiñ óÀlÀ ne ikrÀm eyledi1405  

 

3 Baùıp kendiñde cevr ü cefÀya 

Kendiñ kendiñe ilhÀm eyledi1406 

 

4 Her úaçan gülseñ girersiñ àama1407 

Dersiñ bunu kim tamÀm eyledi1408 

 

5 İşte geldik baú hem gitmekdeyiz1409       

Seniñ tavrıñ beni nÀ-kÀm eyledi1410 

 

                                                 
1402 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-444. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, kıtadır. 
1403 ey HB2-444: - D 
1404 Baú gelip geçdi aúşam eyledi: Gelip geçdi baú aúşam eylediñ HB2-444 
1405 eyledi: eylediñ HB2-444 
1406 Kendiñ kendiñe ilhÀm eyledi: Eñ ãoñ bende bed-nÀm eylediñ HB2-444 
1407 Her úaçan gülseñ girersiñ àama: Her úaçan gülsem verirsiñ baña àam HB2-444 
1408 Dersiñ bunu kim tamÀm eyledi: Nedir bu naãıl niôÀm eylediñ HB2-444 
1409 geldik: geldim HB2-444 / baú hem HB2-444: baú D / gitmekdeyiz: gitmekdeyim HB2-444 
1410 Seniñ tavrıñ beni nÀ-kÀm eyledi: Beni èÀlemde nÀ-kÀm eylediñ HB2-444 
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6 èAcziyÀ günler hem zamÀn geçer1411 

DevrÀn bu deme eyyÀm eyledi1412 

/225/ 

  -182- 

Farsça DívÀn      

AràıdòÀnı ÁfÀúındayım 

15 Şubat 1329/28 Ocak 1914 AràıdòÀn 

AràıdòÀnı bÀàçeler arasında gömülmüş bir nÀóiye merkezidir. Nevşehirli DÀmÀ[d] 

ve äadraèôÀm İbrÀhím PÀşÀ devrinde úurulmuşdur. Bunuñ uzun baóåi ÒayÀl 

BÀàçesi isimli óÀùırÀtımızdadır: Burada da èişret nÀzlı bir úaópe gibi kendini èarø 

ediyor: Bunun için  

òayÀl böyle diyor: 

 

Farsça DívÀn 

 1413دال نوش کن آن ساغر که عرفانست

 در میگدۀ عشق رندان رندانست

 1414آن طرف گوش ندار بگزاف رو

  مستانستبین در بزم آن که همه 

 فکر زاهد را از رندان پیرست

 چون میخانه دار حکمت عمانست

 1415صوفی خواهد بهشت را نجودش

 آن عالم که بر در رضا نهانست

Türkçesi: 

Ey göñül bu ùolu úadeó ki iç èirfÀndır. èAşú mey-òÀnesinde rindler òoş 

meşreblerdir. Híç söze baúma o ùarafa git...? Gör ki o meclis de hep mestÀneler var 

zÀhidiñ fikrini rindlerden ãor. Çünki o mey-òÀne èummÀn bir óikmet evidir. ZÀhid 

kendisine cennet arar... ÓÀlbuki o èÀlem Óaúú’ıñ rıøÀsında gizlidir, demekdir. 

                                                 
1411 zamÀn: eyyÀm HB2-444 
1412 DevrÀn bu deme eyyÀm eyledi: äanma sen èíş-i müdÀm eylediñ HB2-444 
 HB2-463 دال نوش شعر که عرفانست :دال نوش کن آن ساغر که عرفانست 1413
 HB2-463 هیچ گزاف :بگزاف 1414
 HB2-464 بخاواهد صوفی جنت را نجودش :صوفی خواهد بهشت را نجودش 1415
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AràıdòÀnı’nda muóíù te´åíri mi? Nedir göñlüm burada şièr vÀdísinde bu merkezde 

ùolaşıyor. 

/226/ 

  -183- 

Yerli áonca 

BÀàçede Bir Yıldız  

11 Mart 1330/24 Mart 1914 AràıdòÀn 

Bu tÀríòde nÀóiye işleri için Ilàın’dayım. MisÀfir olduàum òÀn pencereleri arúa 

bÀàçeliklere nÀôırdır. Bugün nev-rÿz günüdür. Çiçekler arasında boy endÀm ve 

güzellikde nÀdir bir úız ùolaşıyor. Penbe fistanla ùolaşan bu dil-ber úız o an 

òayÀlimi1416 oynatmaúla diyorum ki: 

 

SemÀèí1417  

1 Yerli àonca bir fidÀndır göründü1418 

ÓÀliã Türkmen dil-berinden biridir1419 

Deli göñül gördü yine gerindi1420 

Bildim bu bir eşsiz raènÀ perídir1421 

 

2 EndÀmına boyu uymuş denk düzgün1422 

Şaşırdım ben çünki sevdÀm çoú özgün1423 

Bilir sevdÀm güzelleri pek sezgin1424 

Yandım her endÀmı èaşúıñ yeridir1425 

 

                                                 
1416 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1417 HB’nde şiirin “semÀèí” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-469. Şiirin semâî olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, semâî nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, koşmadır. 
1418 Yerli àonca bir fidÀndır göründü: Gördüm yine yerli Àhÿlardan birin HB2-469 
1419 ÓÀliã Türkmen dil-berinden biridir: ÓÀã Türk dil-berinden raènÀ biridir HB2-469 
1420 Deli göñül gördü yine gerindi: Sevú-i èaşúla yerin oymaàın ãordum HB2-469 
1421 Bildim bu bir eşsiz raènÀ perídir: Dediler bu bir tek eşsiz perídir HB2-469 
1422 EndÀmına boyu uymuş denk düzgün: ÚÀmeti cismine uymuş tÀm mevzÿn HB2-469 
1423 Şaşırdım ben çünki sevdÀm çoú özgün: Görünce şaşırdım fikrimde mecnÿn HB2-469 
1424 Bilir sevdÀm güzelleri pek sezgin: ÕÀtı èaúlım ezel güzele meftÿn HB2-469 
1425 Yandım her endÀmı èaşúıñ yeridir HB2-469: Bu melÀóat bu endÀm èaşúıñ yeridir D  
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3 Gögsünde var taze ùurunç hem ayva1426 

Kökeninde tÀm büyümüş bir míve1427 

äaçı èanber zülüfleri pek zíbÀ1428 

Dedim göñle seyret baòtıñ geridir1429 

 

4 Hangi baàıñ güllerinden bu cÀnÀn1430 

ÓÀã bÀàçede bitmiş taze bir fidÀn1431 

ÒayÀline1432 ùÀúat ùutar tende cÀn1433 

Bir dil-ber ki her èayıbdan berídir1434 

/227/ 

  -184-1435 

Çıúıp Kürse 

Òoca Ùaslaúlarına 

17 Mart 1330/30 Mart 1914 AràıdòÀn 

 

                                                 
1426 Gögsünde var taze ùurunç hem ayva: Gögsünde saúlamış turunçla ayva HB2-469 
1427 Kökeninde tÀm büyümüş bir míve: Kimiñ Ààÿşunda uyur bu ayÀ HB2-469 
1428 äaçı èanber zülüfleri pek zíbÀ: Naãıl ãaç èanber mi zülf dilÀrÀ HB2-469 
1429 Dedim göñle seyret baòtıñ geridir: Düşmedim böyleye baòtım geridir HB2-469 
1430 Hangi baàıñ güllerinden bu cÀnÀn: Nerede bitse èaceb bu gül-i raènÀ HB2-470 
1431 ÓÀã bÀàçede bitmiş taze bir fidÀn: Hangi bÀàıñ sünbülü èAczí bu cÀnÀ HB2-470 
1432 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1433 ÓayÀline ùÀúat ùutar tende cÀn: ÓayÀli ãaplanır kim görse şeydÀ HB2-470 
1434 Bir dil-ber ki her èayıbdan berídir: Güzeller miórÀbı èaybdan berídir HB2-470 
1435 HB’nde hocalar için yazdığı şiir şu şekilde yer almaktadır: 

Ùaş atma ey ãÿfí bizi ãanma tehí 

Ehl-i èaşúıñ sırrın bilmez misiñ zehí 

 

Kaèbe-i èuşşÀúdır bu mirèÀt-ı vaùan 

NümÀyÀndır dilde hem yurduñ dergehi HB2-479 

 

Hicv ile ùaş atma ãaúın èuşşÀú üstüne 

Bu zuèmile ãanma sen kendiñi sehí 

 

ÚÀbiliyet varsa eyle ùıbÀat-ı nefsiñ (ùıbÀat kelimesi metinde  şeklinde yazılmıştır.) 

Diñlese sensiñ süfehÀnıñ esfehi  

 

Eliñde ùurma çek sen tesbíói riyÀ 

èAczí mey-òÀnede çeksin naèra-i hey HB2-480 
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DestÀn1436 

1 Çıúıp kürse ÀvÀz ile 

GÀh úızaraú gÀh nÀz ile 

Nice luàat elfÀô ile 

AmÀn òocam baàırma sen 

 

2 Elde tesbíó başda ãarık 

Boşdur sözüñ ãıãúa arıú  

èAúlıñ yetmez beyniñ yarıú 

Sirke küpün devirme sen 

 

3 Çürük ipler egirirsiñ 

Sözü birden çevirirsiñ 

İşkenbeden ùoàurursuñ 

Böyle ipler egirme sen 

 

4 Cennet seniñ eliñde mi 

NecÀt yolu diliñde mi 

Senin işiñ yolunda mı 

Bizi bıraú çaàırma sen 

 

5 O taòtaya vurma eliñ 

Ne söylüyor diñle diliñ 

Ùoàru mudur seniñ yolun 

Ekşi óÀmur yoàurma sen 

 

 

 

 

                                                 
1436 Şiirin destan olduğu belirtilmiştir. Fakat şiir, şekil itibariyle koşmadır. 
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/228/ 

6 Bilir bilmez söyleme híç 

LÀf deryÀsın boylama híç 

Yazıú òalúı egleme híç 

Kendiñe dil degirme sen 

 

7 Bu ne óiddet atma òocam 

Öfkeli úaş çatma òocam 

Çürük lÀflar ãatma òocam 

O kürsíde heykirme sen 

 

8 Bil óikmeti öyle ùarıl 

Bulandırma kendiñ ùurul 

Óayúırma boş óarıl óarıl 

äıàır gibi bögürme sen 

 

9 Úandırmaya èilim gerek 

Úuru lÀfa olmaz direk 

ÚafÀ sersem te´åír seyrek 

Boş úafÀdan baàırma sen 

 

10 Örter òoca saàrısını 

èAczí söyler ùoàrusunu 

Çaúar lÀfıñ egrisini 

Yeter fitne ùoàurma sen 

/229/ 

  -185- 

EràuvÀn 

3 NísÀn 1330/16 Nisan 1914 AràıdòÀn 
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Bugün cÀddede ve bÀàçelere nÀôır penceremiñ öñünde kendi óÀlimde mey 

èÀlemindeyim. Güneş bu zemínden yataàa ùoàru çekilip gitmekdedir. Penceremde 

vazo içinde açılmış eràuvÀn çiçekleri var. Ortalıàıñ óÀline baúaraú: 

Úıùèa-i FÀrisí 

 من ز باغ هجرتم یارم نیست

 میخور خراباتم کارم نیست

 1437ساقیا جاممکه ده هر صبوح

 1438نوشم بضد خواجه را بارم نیست

Türkçesi: 

Ben hicrÀn bÀàındanım, dost ve mÿnísim yoú... BÀde-keş òarÀbÀtım başúa işim 

yok... Ey sÀúí ùolu úadeói her ãabÀó ver. Òocalarıñ øıddına içeyim. Onlardan yüküm 

yoúdur, demek. 

Yine bu anda diyorum ki: 

 

  -186- 

FÀrsça DívÀn 

 دمی برساغرم ارغوانی سپر کردم

 1439وقتی درمیان حام ارواحان کذر کردم

 1440یمآنان چیست جهان چیست بخیر نده

 1441هر اسند این می صبوح لیک من بسر کردم

 را زادۀ عرفانستندا نند که پیمانه 

 1442در قغاحر گونید بیکدیکر ما حذر کردم

 وظنوا هو البئس الذی اجری منا

/230/ 

 بعکس زعم آنان میخورم هنر کردم

 1443بده ساقی مرا ساغر بیا تیزی همین

 1444قصد زاهد کنون از دلم بدر کردم

                                                 
 HB2-475 ده جاممکه :جاممکه ده 1437
 HB2-475 نوشم ضد خواجه را سر مشرم نیست :نوشم بضد خواجه را بارم نیست 1438
 HB2-488 وقتی بازاهدان چنین گذر کردم :وقتی درمیان حام ارواحان کذر کردم 1439
 HB2-488 آیا که ایشان چستت بدین دهری :آنان چیست جهان چیست بخیر ندهمی 1440
 HB2-488هر اسند ز آن می من بسر کردم :هر اسند این می صبوح لیک من بسر کردم 1441
 HB2-488 - :ما 1442
 HB2-488 صاغر :ساغر 1443
 HB2-488 قلبم :دلم / HB2-488 صوفی :زاهد 1444
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Türkçesi: 

Bir vaúitler úadeóimiñ öñüne eràuvÀn çiçeklerini siper ederek mey èÀlemimi 

òÀm1445 ervÀólar arasında geçirdim. Onlar kendileri ne cihÀn nedir bilmez bí-

òaberlerdir. Onlar bu meyden úorúarlar. 

ÓÀlbuki ben başımıñ üstünde ùutatım. Bilmezler ki peymÀne èirfÀn ùoàuran üzüm 

úızındandır. ZÀhidler birbirine iftióÀrla biz meyden beríyizderler. Onlarıñ èaksine 

ben içerim. Hüner budur sÀúí çabuú gel ùolu úadeói ver. Şimdi zÀhidleriñ zuèmunu 

úalbimden atdım, demekdir. 

 

  -187-  

Parlaú äaçlar 

Türkmen Úızı 

30 NísÀn 1330/13 Mayıs 1914 Perşenbe AràıdòÀn1446 

Bugün yoràun ve òarÀb göñlümü eglemek için penceremiñ öñünde mey èÀleminde 

şu daàdaàalı cihÀnıñ her gün ayrı ayrı gösterdigi hengÀmeleri düşünüyorum. 

ÁvrÿpÀ yine fitne bayraàını yellendiriyor. Ben böyle düşünürken soúaúda úarşıdan 

gelinlik çaàında bir úız geliyor. Başında örtü yoú ancaú bir çenber var. Egilip 

gitmekde olan aúşam güneşiniñ øiyÀsı öñünde parlayan dil-ber úızıñ ãaçları 

òayÀlimi yerinden oynatdı. O Ànda diyorum ki: 

/231/    

èArabí Úıùèa 

 یا ساتر الشعر ذل منه ال تستر

 نظرتى كسحاب على القمروال تمنع 

  1447حطف قلبى كما حطف الرعد

 1448ست بشعر بدًرا لى مشهرانها لی

  1449كانها طلعت عن افق الغیوب

  1450كزهرة السماء فى شوق االوفر

                                                 
1445 Kelime “óÀm” şeklinde yazılmıştır. 
1446 HB’nde vaktin akşam saat 11:00 olduğu notu düşülmüştür. HB2-490. 
 HB2-499 الرعد فى الهوى :الرعد 1447
 HB2-499 فانها :انها 1448
 HB2-499 االفق :افق 1449
 HB2-499 لون االحضر :شوق االوفر 1450
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Türkçesi: 

Ey dil-beriñ ãaçlarını örten şey... çekil örtme ayıñ yüzüne gelen buluù gibi naôarımı 

ondan  menè etme... Úalbim şimdi şimşek gibi çarpıyor. O ãaç degil benim için 

parlaú bir aydır. Öyle ki gökde ùoàan Zühre yıldızı gibi ziyÀde şevú vererek àayb-ı 

ufúundan ùoàdu, demekdir. 

 

  -188- 

Baúdıúça  

ÚumÀrcılıú 

3 Mayıs 1330/16 Mayıs 1914 AràıdòÀn 

AràıdòÀnı bir çiftçi muóíti olduàu óÀlde burada beş dÀne úahve-òÀne var. 

Baúıyorum gündüz gece bu kaóveler ùıúlım ùıúlım ùoludur. Diñliyorum ki burada 

úÀàıd ve zÀr ile úumÀr oyunu var.  

Bu yüzden úoyun úuzu ùavuú òırsızlıàı oluyor. Bunu úöúünden yıúmaú için tedbír 

alıyordum. Bunuñ için diyorum ki: 

 

Úoşma1451 

1 Baúdıúça şöyle bu dehr-i ekvÀna 

İylik yoú aãlÀ fenÀlıú güm-rÀh 

/232/  Ùalıyor fikrim derin èummÀna1452 

Arıyor híç yoú õerre intibÀh1453 

 

2 Düşünüp bir şeyler söylüyorum 

Bilmem nerdeyim hem neyliyorum 

Kendi óÀlimi vezn eyliyorum 

ÓÀlimden kendim eylerim ikrÀh 

 

                                                 
1451 HB’nde şiirin “úalenderí” olduğu bilgisi yer almaktadır. HB2-505. HB’de bu şekilde belirtilmesine 

rağmen söz konusu şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın şiirin rindâne 

bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  
1452 Ùalıyor: Ùalar HB2-506 / derin: derinlerde HB2-506 
1453 Arıyor híç yoú õerre intibÀh: Arar gezer yoú bir yerde intibÀh HB2-506 
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3 Fikr-i òarÀbÀtla göñlüm òarÀb1454 

Bu dil-òÀneme ùolmuş hep serÀb 

Ùurmaz didikler biñlerce àurÀb 

Ben neyim bilmem èÀlemde eyvÀh 

 

4 äanırım miónet kişniñ1455 kendinden     

Yılmış bu èÀlem insÀn fendinden1456 

FenÀlıú boşanmış tÀm bendinden1457 

Ne yapmış buna bir baòt-ı siyaó1458 

 

5 İnsÀnlıúdan hep úalúmış ãalÀbet 

Taèúíb ediyor bir bir felÀket 

Şeref ölmüşdür şimdi reõÀlet1459 

Herkesi ãarmış bir feryÀd-ı Àh1460 

 

6 Leúad kerramnÀ1461 buyurmuş YezdÀn 

Aãlıñ ne, düşün ey àÀfil insÀn1462 

İster èAczí ol isterseñ ãulùÀn 

äoñ demiñ òüsrÀn bil bí-iştibÀh 

/233/ 

  -189-1463 

Titriyor DünyÀ 

Óarb Úıvılcımları 

                                                 
1454 Fikr-i: Zuèm-ı HB2-506 / göñlüm: óÀlim HB2-506 
1455 Kelime vezin gereği yukarıdaki şekilde okunmuştur. 
1456 èÀlem: ekvÀn HB2-506 
1457 FenÀlıú : Bed-òÿy HB2-506 / tÀm: her sÿ HB2-506 
1458 buna: buña HB2-506 
1459 şimdi: yüzde HB2-507. Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
1460 ãarmış: almış HB2-507 
1461 “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve 

temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” İsra Suresi 17/70.  
1462 àÀfil: maàrÿr HB2-506 
1463 HB’nde bu şiir yer almamaktadır.  
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1 Mayıs 1330/14 Mayıs 1914 AràıdòÀn 

Óarb-ı èumÿmí başlarken... Bunuñ tafãílatı ÒayÀl BÀàçesi isimli óÀùırÀtımızdadır. 

 

Úoşma 

1 İòtiyarlamış titriyor dünyÀ 

Her yanı delik deşik ellenmiş 

Bütün emeller ãanki bir rü´yÀ 

Her dilde söze gelmiş dillenmiş 

 

2 Nice insÀnlar nice cÀn cÀnÀn 

Gelmiş geçmişler nice òan òÀúÀn1464 

Ùolup boşalmış olmuş çoú ùÿfÀn 

Nice milletler bunda óÀllenmiş 

 

3 Bir ucu gelmiş bir ucu göçmüş 

äor ùopraàa nice úanlar içmiş 

Bu vÀdílerde çoú cÀnlar uçmuş 

Nice kÀfile bundan yollanmış 

 

4 Dönmüş èaãırlar úapanmış izler 

Yoúluàa gitmiş çoú óaríã gözler 

Yatmış ùopraàa nice gelin úızlar1465 

Tañrı gücünü böyle úullanmış 

 

5 èAczí söyler hep bunları özden 

Almış ilhÀm hep eski izden1466 

èÁşıúlar demiş nice bu sözden 

Nice dem cihÀn böyle ãallanmış 

                                                 
1464 Kelimeler “óÀn, óÀúÀn” şeklinde yazılmıştır. 
1465 Mısraın vezni bozuktur. 
1466 Mısraın vezni bozuktur. 
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/234/      

  -190- 

Herkesiñ Bir ÒÀnesi Var 

ÓayÀt Endíşesi 

22 ÓazírÀn 1330/5 Temmuz 1914 AràıdòÀn 

BÀàçelere baúan penceremiñ öñünde oùuruyor zemín ve ÀfÀúı seyrediyordum. Bu 

èÀlem-i àÀmgÀh aúşamıñ başladıàını òaber için güneş yine ãarı rengini ùaúınmış 

yerine ùoàru me´yÿs ve yavaş yavaş gidiyor. 

Bütün cÀnlılar kim bilir ne óÀlde yuvalarına ùoàru gelmekdeler. áaríb òayÀlim 

uzaúlara ufuúlara uzanıyor. Öyle ya... Herkes bir óayÀtı bir boàazı için zor úolay 

çabalıyorlar. DünyÀ öyle ki herkes bu endíşeniñ bu yüküñ altında úıvranıyor. 

Eñ küçük böcekden úuşlardan ùutuñuz tÀ file úadar1467 her maòlÿú bu erzÀú 

endíşesiyle maèlÿldür. Eski feylesoflar (ÓayÀt bir mücÀdele) demişler. Faúaù ben 

bu sözü èaãrına terkle şu èaãr için óayÀt bir yol bir endíşe diyorum. Bunuñ için: 

 

Úalenderí1468 

1 Bilinmez ki àamlı àamsız 

Herkesiñ bir òÀnesi var 

Bir gün geçer demli demsiz 

Kimse bilmez ya nesi var 

 

2 Böyle düzen bir úafes bu 

Eñ ãoñunda bir nefes bu 

Düşünürseñ bir kümes bu 

İçinde rızú dÀnesi var 

 

 

                                                 
1467 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
1468 HB’nde şiirin “úalenderí” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-516. Kalenderî olduğu belirtilen şiir 

ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın şiirin rindâne bir üslupla ele 

alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  

 



 

628 

/235/ 

3 Sırrı gizli belli degil 

Herkes gezer óÀlli degil 

Bir óaúíúat dilli degil 

Úuşuñ bile lÀnesi var 

 

4 Baúma ôÀhire èAczí sen1469 

Añladıysañ deme neden 

áamla Àlÿde bir beden1470 

Her àamıñ bir Ànesi var 

 

  -191- 

Ötme Bülbül 

Bülbül Diyor ki 

22 ÓazírÀn 1330/5 Temmuz 1914 AràıdòÀn 

Bu dünyÀ tablodur ki günde başúa başúa renk, başúa başúa şekiller gösterir. CenÀb-

ı Óaúú’ıñ ezelí úudreti her yıl her ay her gün her mevsimiñ Àhenginde ber-À-berdir. 

Bu tÀríòde bir FÀtióa tefsíri yazmaúdayım. 

Henüz (El-óamdüli’llÀhi Rabbi’l-èÀlemín) Àyet-i celílesinin içinden çıúamıyorum 

geçmiş èulemÀlarımız bunuñ üzerinde herkes úÀbiliyetine göre biraz fikir 

verebilmişler faúaù tÀm úavrayış noúùasında degildir. İşte bu fikir ùalàaları arasında 

iken bÀàçeleriñ birinden bir bülbül óazín bir aúşam faãlı yapmaya başladı.  

Bülbül yanıú bir meråiye oúuyor. Öyle ki bir èÀlem meråiyesi...? 

äanki “ Ey àÀfil insÀnlar bu èÀlemden òaberiñiz var mıdır.” diye ses veriyor. Úalem 

elimde ùurdum. CenÀb-ı Óaúú’ıñ küçücük bir cisme verdigi bu sesi diñliyorum. 

Áh... Küçücük faúat çoú büyük ve maèneví bir mÿsíúi-şinÀs... diyerek diyorum ki: 

 

 

                                                 
1469 Baúma ôÀhire èAczí sen: Her ôÀhire inanma sen HB2-517 
1470 Àlÿde: Àlÿd HB2-517 
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/236/ 

SemÀèí1471 

1 Ötme bülbül bu óüzünle sen ötme  

Benim baàrım yanıú şimdi yanıúdır 

Ötüp de sen bu hicrÀnı fÀş etme  

èÁlem derde úanıú şimdi úanıúdır  

 

2 Óikmet ùolu naàmeleriñ hicrÀndır1472 

Yorulma gül olacaú ne imkÀndır 

áam u hicrÀn bu èÀlemde seyyÀndır 

áaríb göñlüm sönük şimdi sönükdür1473 

 

3 Ötüşüñde bir firúat var óislere 

Yazdım ismim èAczí diye deftere 

Girdi dünyÀ şimdi zÀr u ekbere1474 

Aylar maózÿn güneş şimdi donuúdur 

 

  -192-1475 

Bir Úaãıràa 

Seferberlik Úan Ölüm Úaãıràası 

22 Temmÿz 13301476 / 6 RamaøÀn 1332 

ÁvrÿpÀ’da başlayan ölüm úaãıràası èOåmÀnlı ülkesine de geldi. TÀm ekin işleme 

zamanı... Evler úapanıyor. èÁileler aàlıyor. 8-10 úalem isteniyor köyüñ içi boşaldı. 

Vaôífem aàırlaşdı. Bunuñ tafãílÀtını ÒayÀl BÀàçesi’nde oúuyuñuz.  

 

 

                                                 
1471 HB’nde şiirin “àazel” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB2-518. Şiir, şekil itibariyle  koşmadır. 
1472 Óikmet ùolu naàmeleriñ hicrÀndır: Hep óüzünle Àlÿd naàmeñ hicrÀndır HB2-518 
1473 áaríb: ÕÀti HB2-518 
1474 zÀr: ãabrı HB2-518 / u: - HB2-518 
1475 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
1476 22 Temmÿz 1330: 17 Temmÿz 1330 HB2-518. Yukarıda verilen tarihler gün olarak birbirinin karşılığı 

olmadığı için tarih çevirme yapılmamıştır. 
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/237/   

Úoşma 

1 Bir úaãıràa úopdu yine yayıldı 

İlden ile ãaàıp gider dumanı 

Yuvasından nice cÀnlar ùaàıldı 

Úırdı ümíd kesdi nice dermÀnı 

 

2 İçin için yıllarca bu yanardı 

GÀóí çıban olup úanardı1477 

Araãıra cefÀsını ãınardı 

Òortlaú gibi bekler imiş zamÀnı 

 

3 İnsÀnlıàıñ beli yine büküldü 

Ev bucaàıñ dirlikleri söküldü 

Seferberlik bayraúları dikildi 

Aldı úasvet yine àaríb cihÀnı 

 

4 Biñ üçyüz otuzda bu óarb başladı 

Çiftçi çiftin, işçi işin boşladı 

Nice yigid yine Úarã’da úışladı 

èAczí der ki úarışdı felegiñ devrÀnı1478 

/238/ 

  -193- 

YÀrdan Leõíõ 

Meçhÿl Úasvet 

5 Eylül 1330/18 Eylül 1914 AràıdòÀn 

                                                 
1477 Mısraın vezni bozuktur. 
1478 Mısraın vezni bozuktur. 
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äoñbahÀr olduàu óalde díger yerlerde görünen neş´e bu muóíùde yoú. Çünki 

ormansız çıplaú bir muóíù... Böyle maóãÿr yerler sevdÀví rÿólu kişileri ùatmín 

etmez. 

Rind-meşrebliler isterler ki bedÀyiè-i ùabíèiyye ile baş başa úalsınlar. èÁşıúlar her 

çileyi çeker faúaù maóãÿr yerleriñ úasvetinden çekinirler. Bugün, ot ve çiçekleri 

ãolmuş bir úırdayım. DívÀne göñül burada da çoú Àteşli bir Türkmen dil-beriniñ 

èaşú ùuzÀàına ùutuldu. Gezindigim yerde onuñ òayÀli1479 benimle ber-À-ber geziyor. 

Bunun için göñül böyle diyor: 

 

DívÀn1480 

1 Var mı èaceb nesne õikr-i yÀrdan leõíõ1481 

Uàrunda èÀşıúa Àh u zÀrdan leõíõ1482 

 

2 Cevr-i dil-ber nÀzdır õül degil èÀşıúa 

Gül için bülbüle var mı óÀrdan leõíõ 

 

3 èAşú esrÀrın bilmez zÀhidler pür-riyÀ1483 

èAşú yolunda yoú èÀşıúa bÀrdan leõíõ 

 

4 Híç yaraşmaz bezm-i keåret èÀşıúlara 

Ne var èAczí èÀlemde òoş efkÀrdan leõíõ1484 

/239/ 

  -194-1485 

Göñül Ùurmaz 

Türkmen Dil-beri 

                                                 
1479 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1480 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-527. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, gazeldir. 
1481 nesne HB2-527: - D 
1482 Uàrunda èÀşıúa Àh u zÀrdan leõíõ HB2-527: Uàrunda Àh u zÀrdan leõíõ D 
1483 bilmez HB2-527: añlamaz D / zÀhidler HB2-527: zÀhid D / pür-riyÀ HB2-527: riyÀkÀr D 
1484 Ne var èAczí èÀlemde òoş efkÀrdan leõíõ: Ne var èÀlemde òalvet-i efkÀrdan leõíõ HB2-527. Ayrıca 

mısraın vezni bozuktur. 
1485 HB’nde bu şiir yer almamaktadır.  
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23 Mayıs 1330/5 Haziran 1914 AràıdòÀn 

Híç bir ãuç yoúdur ki sezilmemiş olsun... Herhangi çeşíd gizli ãuçlarıñ Àmir ve 

yedekçisi o şeyùÀn ki èaşú ve õevú şeklinde yapdırdıàı bütün ãuçu yaymaú yine 

onuñ eñ birinci işidir. Azdırdıàı mey ile ãuça sürükledigi bí-çÀreleri işte böyle iki 

uçlu òançeri arasında gezdirirken bir Àn tepe ùaúla getirir...? 

İntióÀr, ölüm, felÀket, zindÀn gibi netícelere iletir. Bundan ãoñra ãuçlunuñ úarşısına 

geçerek güler oynar eglenir? İşte ben de o bí-çÀrelerden biriniñ ãırÀsına mı 

giriyorum bilmem ki, burada da bir Àfet beni Àteşli zülfüne ùoluyor. Bunuñ için bu 

Türkmen dil-berleriyle geçen ve kendi òayÀlim için tehlikeli ãavışan bu mÀ-cerÀları 

úısaltıyorum taãvír etmiyorum. Çünki birinci azdırma gülüşüne uàradıàım şeyùÀnıñ 

bu mÀ-cerÀsını añlatmaúla ikinci gülüş ve sevincini yapdırmaú istemiyorum. 

Ey oúuyucu, görüyor musuñ...? Bir ùarafdan ãuç işleyen göñlüm bir ùarafdan da 

nedÀmet óisleri ùuyuyorum. Yuúarılarda dedigim gibi úadın yaèni cins-i laùíf 

òuãÿãiyyetlerine ùalmaú úadar tehlikeli bir şey yoúdur. İşte bu felÀketli işleri 

ùoàuran ve èaúlı zebÿnla sevdÀyı şımartan içkidir. Çünki raúı şarÀb èaúlı giderirken 

şeyùÀn da irÀdeniñ yularını  

/240/ 

eline alaraú artıú bu óÀlde yedekledigi bí-çÀreyi herhangi bir ãuçuñ felÀketiñ 

tehlikeniñ ortasına ùaldırır. 

Bunuñ için bu gibi ibtilÀya ùutulanlarıñ yüzde biri ancaú ãaà çıúabilir. Ben ãaà 

çıúdıúça maàrÿr olmuyor... Ancaú gençlere bir ögüd vermek istiyorum. 

Çünki kendini bilenler iyi bilsinler ki insÀnlarıñ işledigi iyilikler kendi nefsiniñ 

óaríminde úalaraú gül gibi orayı ziynetlendirir, òÀrice görünmez ki şuyÿèu zamÀna 

tÀbièdir. Faúaù işlenen herhangi bir fenÀlıú ne úadar gizli olsa da zamÀn geçmez ki 

bir úaùrÀn gibi deróÀl muóíùine ãızar ùaàılır. 

Bunuñ için kendi nefsim iètibÀriyle simsiyÀh bir òayÀli úalan şimdi o õevúleriñ 

òayÀtımda siyÀh lekelerden başúa bir şey úalmamış, boyunda ancaú bir nedÀmet 

kalmışdır. Bu siyÀh lekeleri tövbe ile silmek lÀzımdır. CenÀb-ı Óaúú’ıñ èafvı 

büyükdür. O Ànda zavÀllı göñül tesellí olaraú böyle diyor: 
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Úoşma 

1 Gönül ùurmaz gÀhí coşar yellenir 

Düşer kendi, dilden dile dillenir 

Bu bir sevdÀ bir dem olur bulanır 

Boz bulanıú aúar baèøı sellenir 

/241/ 

2 Neye iñler èÀşıúlarıñ sÀzları 

ŞeydÀ eder dil-berleriñ nÀzları 

Mecnÿn eder göñlü Türkmen úızları 

ÓÀle gelir óÀlden çıúar óÀlleri 

 

3 èAczí der ki sevdÀ beni azdırır 

áaríb, àaríb derdlerimi yazdırır 

Felek beni böyle sersem gezdirir 

Elden çıúar ele gelir ellenir 

 

NedÀmet yolunda göñül der ki: 

 

  -195- 

èArabí Úıùèa 

 بدا فضیحتى هیهات لى

 مشى قدمى الى املى

 مالى یدع یوًما بیدى

 ناًرا على خشب عملى

Türkçesi: 

EyvÀh baña ki ãuçum ôÀhir oldu. Çünki emelime kendi gitdi. Baña ne oldu ki kendi 

elimle Àteşi èamelimiñ oùunu üstüne úoyarım, demekdir. 

İşte bu, nedÀmet óisleriniñ mÀøie úarışacaú sevdÀ lekeleri óÀùırÀtıdır. 
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/242/ 

  -196-1486 

Ùurma Òocam 

Óarbiñ Şiddeti 

29 Mayıs 1330/11 Haziran 1914 AràıdòÀn 

Óarb yanàınıñ èalevi şiddetlendi. Vaôífem çoú aàırdır. TekÀlif-i Óarbiyye işleri 

àÀyet artàındır. AràıdòÀn’da bir úaç òoca ùaãlaàı var. Bunlar òalúıñ ãÀfiyet ve 

cehlinden istifÀde ederek sürü ãÀóibi zengin olmuşlardır. TekÀlif-i Óarbiyye 

işlerinde bunlar òalúıñ fikrini bozuyorlar. Bunuñ için diyorum ki: 

1 Bu úılıúla mescide girme òocam1487 

Yönüñ çevir baú dön vaùana 

èAúlıñı boş yere yorma òocam1488 

äaçıyor düşman úan vaùana 

 

2 Şaòãıña cennet ararsıñ sen 

èİnÀdla kendiñ yorarsın sen 

Boşalır hem de ùolarsın sen 

Sen de biraz ver cÀn vaùana 

 

3 Hücÿmda düşman baú ùurur mu 

Tesbíóiñ seniñ iş görür mü 

Gelince düşman ün verir mi 

äanıñı iyi ãan vaùana  

 

4 YÀveyi ãaçma diliñden sen 

Òayırlı iş ùut eliñle sen 

Ne yaparsıñ bu çuluñla sen 

Bir óıdmet sen de ãun vaùana 

                                                 
1486 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
1487 Mısraın vezni bozuktur. 
1488 Mısraın vezni bozuktur. 
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/243/  

5 èAùÀlet herzesin yer iseñ 

ÓÀliñle úal sen yeter iseñ 

Arslanla yoldaş ol er iseñ 

Baúılmaz böyle yan vaùana 

 

6 ÓÀliñi bilir èAczí söyler 

Sizlerle èaceb vaùan neyler 

İşidiñ siz de ey şıú begler 

Úatalım biz de cÀn vaùana 

 

  -197- 

Görseydi Eger  

VÀlí Geliyor 

12 ÒazírÀn 1331/25 Haziran 1915 

Bu tÀríòde Úonya VÀlísi İttióÀd Teraúúí Fırúası’nıñ gözdelerinden èAzmí Beg’dir. 

Teftíş ãÿretiyle Ilàın’a oradan AràıdòÀn’a geldi. Belediye dÀ´iresine misÀfir ettik. 

Benimle òalúla yaúından temÀs etdi. NÀóiyede işleriñ iyi gitdigini taúdírle 

Aúşehir’e oradan Isparùa’ya geçiyor. Bu ãırada Isparùa’da müdhiş zelzele ÀfÀtı oldu. 

VÀlí oradan Úonya’ya tel ile bildirerek beni AràıdòÀn’dan naúlen Isparùa’nıñ BÀrla 

NÀóiyesi Müdírligi’ne alıyor. Emir baña teblíà edildi. Felek yine bizi bir yerden bir 

yere sevú ediyor. Ne olursa olsun içimde bir óüzün var bunuñ için diyorum ki: 

DívÀn1489  

1 Görse eger Nÿó feryÀdımı eyler fiàÀn1490 

Eşki çeşmime nisbet curèa olur tÿfÀn1491 

 

 

                                                 
1489 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, gazeldir. 
1490 Görse eger Nÿó feryÀdımı eyler fiàÀn: Görseydi eger feryÀdımı Nÿó eylerdi fiàÀn HB2-547 
1491 olur: olurdu HB2-547 
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/244/ 

2 Bu bir iúbÀl mi idbÀr mıdır ya ki ùÀliè1492 

Yine çevirdi bir àurbete bizi devrÀn1493 

 

3 äÿretde gören şÀdÀn ãanır beni ammÀ1494 

Bir àam òÀneyim ÀbÀd gibi lÀkin vírÀn 

 

4 Áhım dumanı yer yer döner sÀkin degil1495 

Aàlar asumÀn ãanır herkes anı bÀrÀn 

 

5 Gelin erbÀb-ı miónet görsün aózÀnımı1496 

Miónet bendedir, benden èÀleme rízÀn1497 

 

6 Felek èÀlemde beni almış cephesine1498 

ÓÀlim óayretde, óayret baña óayrÀn1499 

 

7 NÀmım olduysa èAczí èaczim iètirÀf1500 

Buña bir çÀre èaceb yoú mu bir imkÀn 

 

  -198- 

Ey Vaùanım 

BÀrla AfÀúında 27 ÒazírÀn 1331/10 Temmuz 1915 AràıdòÀn 

                                                 
1492 Bu bir iúbÀl mi idbÀr mıdır ya ki ùÀliè: Bir àam-òÀneyim ãulb-i pederden beñzerim yoú HB2-547 
1493 Yine çevirdi bir àurbete bizi devrÀn: MecrÀ-yı àamım ùaşıyor her dem óadsiz rízÀn HB2-547 
1494 HB’nde bu beyit yer almamaktadır. HB2-547 
1495 HB’nde bu beyit yer almamaktadır. HB2-547.  
1496 Gelin erbÀb-ı miónet görsün aózÀnımı: Gelin erbÀb-ı mióen Kaèbe-i óüznümü görsün HB2-547 
1497 Miónet bendedir, benden èÀleme rízÀn: Sínemde benim cÀy-ı ùavÀf o beytü’l-aózÀn HB2-547. Mısraın 

vezni bozuktur. 
1498 Felek èÀlemde beni almış cephesine: Geliñ semtime ey beyt-i maèmÿr arayanlar siz HB2-547 

Diúúatle baúıñ bende dir beyt-i Muúaddes vírÀn HB2-547 
1499 ÓÀlim òayretde, òayret baña òayrÀn: Diúúatle baúıñ bendedir beyt-i Muúaddes vírÀn HB2-547. Mısraın 

vezni bozuktur. Kelimeler “òayret ve òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
1500 HB’nde bu beyit yer almamaktadır ve beytin vezni bozuktur. 
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Bugün AràıdòÀnı’ndan óareketle Aúşehir’e geldik. Ertesi gün iki yaylı araba ile 

Aúşehir belinden aşaraú Egirdir Köyü’nüñ úayıú iskelesine indik. BÀrla’nıñ ùaàları 

çoú yeşil ve heybetli gölüñ eùrÀfını çevirmiş ãabÀó erken úayıúlara binerek iki 

sÀèatde BÀrla úayıú iskelesine geldik. BÀrla çoú güzel ve şírín yüksek bir dereniñ 

güney úısmındadır.  

/245/ 

Faúaù óarb buranıñ da neş´esini bozmuş... Ormanlar úayalar maózÿn ùuruşdadır. 

Bunuñ için diyorum ki: 1501 

 

1 Ey vaùanım laùíf şírín óÀlleriñ1502 

Pek melÿlsüñ maózÿn açmış gülleriñ 

Her yanlarıñ zümrüd gibi yeşermiş 

ÓÀliñ óazín söylemiyor dilleriñ 

 

2 Gelin gibi süs veriyor ùuraàıñ1503 

èAnber gibi tüter ùaşıñ ùopraàıñ 

Gül gülistÀn yaúınlarıñ ıraàıñ 

áaríb, àaríb ùolanıyor yollarıñ 

 

 

 

 

 

                                                 
1501 HB’nde şiirin “ùÀàí” olduğu bilgisi yer almaktadır. HB2-558. 
1502 HB’nde bu dörtlük şu şekildedir:  

Ey vaùanım yaúdı beni şírín şírín óÀlleriñ 

Ùuruyorsuñ melÿl melÿl yoú mu seniñ dilleriñ 

Her yanlarıñ bir cennetdir lÀkin bilen yoú seni 

Aúar nÀzlı menbaèlarıñ açılmış hem gülleriñ HB2-558 
1503 HB’nde bu dörtlük şu şekildedir: 

Her yanlarıñ neş´emenddir gelin gibi ùuraàıñ 

Öz vaùansıñ èanber gibi tüter baàrıñ ùopraàıñ 

Bilenlerce bir Kaèbe’dir yaúınıñ hem ıraàıñ 

Nere gitseñ àaríb àaríb ùolanıyor yollarıñ HB2-558 
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3 Neden maózÿn gülmüyorsuñ ey melek1504 

Saña da mı úahr eyledi bu felek 

Seni şÀdÀn görmek ister hep dilek 

Bir èAczí’yim aşıp geldim belleriñ 

 

  -199- 

Úalbim Aàlar  

SevdÀ Muóíùi 

3 Temmÿz 1331/16 Temmuz 1915 BÀrla 

Felek beni bir yere getirdirdi ki ùaàları yemyeşil orman bÀàçeleri gül gülistÀn bir 

yerdir. Ne çÀre ki bir yandan óarb bir yanda zelzele bir yanda çekirge ÀfÀtı bu laùíf 

saóÀnıñ leùÀfet ve neş´esini úırmışdır. Bütün aàaçlar úır çiçekleri mÀteme girmiş bir 

gelin gibi óazín bir ùurum ediyor.  

/246/ 

Bu üç ÀfÀtıñ insÀn rÿólarına verdigi neş´esizlik her şeyde belli... NÀóiye merkezi 

(800) òÀne yarısı İslÀm yarısı Rÿm’dur. Gün geçdikçe òalú ve muóít rÿóu 

añlaşılacaú ona göre vaôífe èayarlanacaúdır. ÓulÀãa bu şírín muóíùiñ óÀline baúarak 

óarbiñ verdigi ilhÀmla diyorum ki: 

 

SemÀèí1505 

1 Úalbim aàlar àaríb cismim iñliyor 

Her yer böyle içden aàlar gezerim1506 

FeryÀdımı kendi úalbim diñliyor 

Ulu ırmaú gibi çaàlar gezerim 

 

 

                                                 
1504 HB’nde bu dörtlük şu şekildedir: 

áaríb misiñ yine neden gülmüyorsuñ ey melek 

Sañada mı úahr eyledi bilmem yoúsa bu felek 

Seni şaúraú görmek diler sínemizde hep diliñ 

Bir èAczí’yim geldim işte aşaraú ben belleriñ HB2-558 
1505 HB’nde bu şiirin “àazel-i sÿznÀk” olduğu bilgisi verilmiştir. HB2-601. Şiir şekil itibariyle koşmadır. 
1506 yer: gün HB2-601 
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2 Göñlüm vírÀn her şey vírÀn gözüme 

Bu vírÀnlıú zemín işi özüme1507 

Ùarılmayıñ dostlar benim sözüme 

Bunuñ için yayla, ùaàlar gezerim 

 

3 Bir óaúíúat elemliyim àamlıyım1508 

Şen görünür gerçi gözü nemliyim 

Yurdum maózÿn ben de àaríb demliyim 

Úollarıma siyÀh baàlar gezerim 

 

4 EùrÀfıma baúdıúça ben görürüm 

Her şeyleriñ yanına ben varırım 

Elem alır ben de elem veririm 

Deli göñlü böyle egler gezerim 

 

5 Òilúatim bu, ismim èAczí nÀ-şÀdım1509 

TenhÀlarda iñler ùurur feryÀdım1510 

HicrÀn baña ben hicrÀna üstÀdım1511 

ÓÀlim böyle gizli aàlar gezerim1512 

/247/ 

  -200- 

Hey DünyÀ 

Bí-çÀre PÀpÀslar  

6 Temmÿz 1331/19 Temmuz 1915 BÀrla 

Bugün BÀrla Naóiyesi’niñ óükÿmet dÀ´iresi olan binÀya çıúdım. NÀóiye ileri 

gelenleri òoş geldiñe geliyorlar. İlk önüme İslÀmlar geldi. äoñra pÀpÀslarla birlikde 

                                                 
1507 zemín işi: nerden geldi HB2-601 
1508 Bir óaúíúat elemliyim àamlıyım: Óaú içindir her elemim àamlıyım HB2-601 
1509 Òilúatim bu, ismim èAczí nÀ-şÀdım: Bir èAczí’yim bÀàım elem nÀ-şÀdım HB2-602 
1510 ùurur: gezer HB2-602 
1511 HicrÀn baña ben hicrÀna üstÀdım: Mesken baña ùaà miónet ber-bÀdım HB2-602 
1512 ÓÀlim böyle: Úaldım àaríb HB2-602 
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Rÿmlar geliyor. Bunlarıñ óÀllerini nice zemín-i zamÀna muùÀbıú úonuşduú. 

Rÿmlar[ıñ] içlerinde gizli ùuruşları gözlerinden oúunuyor. Bu ebedí Tür[k] 

düşmanlarınıñ rÿóunu bilirim bunuñ için dünyaya óiùÀbla diyorum ki: 

 

Úalenderí1513 

1 Naãıl olduñ nerelere gidersiñ 

èAúlı ermez işiñ gümÀn hey dünyÀ1514 

Emel verip dÀ´im úasvet güdersiñ1515 

áaríb gizli sırrıñ èummÀn hey dünyÀ1516 

 

2 Ùolmuş için nice muòbir òÿylarla1517 

Kimi èaúreb kimi maèãÿm ùoylarla 

èAyÀr ùutmaz nice nice boylarla 

Kimi pÀpÀs kimi şeyùÀn hey dünyÀ 

 

3 Çeşíd çeşíd dínle meõheb derilmiş 

Ara yere úalın perde gerilmiş 

Óaú óaúíúat dilden dile verilmiş1518 

Neden böyle olmuş zamÀn hey dünyÀ 

 

 

 

 

                                                 
1513 HB’nde şiirin “úalenderí” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-571. Kalenderî olarak belirtilen şiir 

ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın şiirin rindâne bir üslupla ele 

alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmekte olup şiir koşmadır. 
1514 èAúlı ermez: Bir úalıyorsuñ HB2-571 
1515 Emel: Neş´e HB2-571 
1516 gizli: àaríb HB2-571 
1517 HB’nde bu dörtlük şu şekildedir: 

İnsÀnlar hep şaşırmışdır geziyor 

Óÿylar ãanma iyilik seziyor 

Bu óÀlleri hangi kitÀb yazıyor 

FenÀlara úalmış şimdi meydÀn hey dünyÀ HB2-571 
1518 dilden dile: kimden kime HB2-571 
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/248/ 

4 Kimi òoca kimi pÀpÀs baş ùutar 

Ellerinde òınçlı birer ùaş ùutar1519 

Gözlerini bunlar dÀ´im şaş ùutar 

Birbirine girer cihÀn hey dünyÀ1520 

 

5 İnsÀnlar hep şaşırmışdır geziyor1521 

Òÿylar fenÀ, ãanma dirlik seziyor 

Bu óalleri hangi kitÀb yazıyor 

FenÀlara úalmış meydÀn hey dünyÀ 

 

6 Şuèurlar hem, degişmişdir símÀlar 

EfkÀr bozuú egri bütün ímÀlar 

Bunuñ için gülmüyor híç semÀlar 

Her yanlarıñ olmuş vírÀn hey dünyÀ1522 

 

7 Ne olmuşdur ne olacaú bunlar ne 

Ne biçim bir òıyÀnetdir şunlar ne 

Naãıl zemín naãıl aylar, günler ne 

Günden güne kÀrıñ ziyÀn hey dünyÀ 

 

8 èAczí döner bu èÀlemde gezerek 

GÀh uãludur gÀhí coşar tezerek 

İlhÀm alır her şeylerden sezerek 

Der ki işiñ èaceb yaman hey dünyÀ1523 

 

 

                                                 
1519 Ellerinde òınçlı birer ùaş ùutar: Hepside ellerinde ùaş ùutar HB2-571 
1520 gider: girdi HB2-571 
1521 HB’nde bu dörtlük yer almamaktadır. 
1522 Her yanlarıñ olmuş vírÀn hey dünyÀ: Olmuş olurnice vírÀn hey dünyÀ HB2-572 
1523 Der ki işiñ èaceb yaman hey dünyÀ: Baú içiñde neleriñ var neleriñ HB2-572 
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/249/ 

  -201- 

Dehriñ Gidişi 

Çekirgelerle de Óarb 

8 Temmÿz 1331/21 Temmuz 1915 BÀrla 

NÀóiye òalúınıñ ictimÀèí óÀllerini yoúlamaú lÀzım ise de şimdi öñümüzde müdhiş 

bir çekirge ÀfÀtı var... Buna tedbír almaú için çalışıyorum. Úocaları babaları óudÿd 

boylarında çarpışan úadın ve çoçuúlarla biz de burada bölükler teşkíl ederek 

çekirgelerle óarb ediyoruz. Bugün nÀóiyeniñ èOåmÀn Tepesi Mevúièi’nde 

fundalıúlar arasında çekirgelerle uàraşıyoruz. DünyÀnıñ bu acı gününe óiùÀbla 

diyorum ki: 

 

SemÀèí1524 

1 Dehriñ gidişi, çirkín naôarda 

Yoúdur rÀóatı, sefer óaøarda1525 

Göñlüm temelden yıúıú òarÀbdır1526 

Uçmuş ümídler, kÀbÿs manôarda1527 

 

2 Yıúıl artıú sen ey miskín àurÿr1528 

Her nere baúsam, öñümde ùurur 

Hep acı gelir, günler nedendir1529 

Göçmüş temelden, Àh beyt-i sürÿr 1530 

 

 

 

                                                 
1524 HB’nde şiirin “semÀèí” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. DívÀn’da semâî olduğu belirtilmiş; fakat 

şiir, semâî nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, destandır. Ayrıca müellif 

tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiş olup tarafımızca sol kısma alınmıştır. HB2-578 
1525 rÀóatı: ÀrÀmı HB2-578  
1526 temelden: úalbim HB2-578 
1527 ümídler: uçmuş HB2-578 
1528 artıú sen ey HB2-579: ey kÀbÿs D 
1529 Hep acı gelir, günler nedendir HB2-579: Günler geliyor bed-ter acı D  
1530 Göçmüş temelden, Àh beyt-i sürÿr HB2-579: Uçmuş yerinden, murà-ı sürÿr D 
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3 Bilmem ùaralmış bu òarÀbzÀr1531 

Eski bir úafes gibidir àamkÀr1532 

Çırpınır göñül etmiyor ÀrÀm1533 

Úasvet mi yoúsa bu esen rüzgÀr1534 

/250/ 

4 Yoúdur añlayan, sırr-ı elemden1535 

Bilmem úan mıdır, aúan úalemden1536 

Gezer buluùlar, sessizce melÿl1537 

Ùatlı híç bir óis gelmez èÀlemden1538 

 

5 Naãıl óayÀt bu, işi hep Àhdır1539 

Güneş gülmüyor ÀfÀú siyÀhdır 

Òazín çiçekler me´yÿs bülbüller1540 

Neden şen degil, her yer tebÀhdır1541 

 

6 Maàmÿm düşünür, àaríb aàaçlar1542 

Òazín yer imiş, yeşil yamaçlar 

Ùaàlar me´yÿsdur úuşlar ötmüyor1543 

Bütün yaralı zümrüd ardıçlar1544 

 

 

                                                 
1531 Mısraın vezni bozuktur. 
1532 gibidir HB2-579: gibi D  
1533 Çırpınır göñül etmiyor ÀrÀm HB2-579: Göñül çırpınır, ùurmaz òazín D  
1534 Úasvet mi yoúsa bu esen rüzgÀr HB2-579: Yoúsa miónet mi esen rüzgÀr D 
1535 sırrı HB2-579: şu D 
1536 Bilmem úan mıdır, aúan úalemden HB2-579: Aúan úan mıdır, bu úalemden D 
1537 sessizce HB2-579: sessiz D 
1538 híç bir óis: bir óisde HB2-579 
1539 işi hep: èaceb ne HB2-580 
1540 Òazín çiçekler me´yÿs bülbüller: Çiçekler óazín, bülbüller me´yÿs HB2-580 
1541 Neden: Niçin HB2-580 
1542 Maàmÿm düşünür: Tefekkürde hep HB2-580 
1543 Ùaàlar me´yÿsdur úuşlar ötmüyor: Ùaàlar düşünür, úuşlar da sÀkin HB2-580 
1544 Bütün yaralı: Hep yaralıdır HB2-580 
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7 Sönük pıñarlar, ùuràun aúıyor1545 

áamlı göñüller, óayrÀn1546 baúıyor1547 

Sersem her eşyÀ ãanki bayàındır1548 

Tüter bir Àteş ciger yaúıyor1549 

 

8 MÀtem hecesi, úuşlar ötüyor1550 

Çayır çimenler, òasta bitiyor1551 

Her yer melÿldür, ãolmuş çiçekler1552 

Sönmüş ocaúlar cÀnsız tütüyor1553 

/251/ 

9 Öksüz çoçuúlar, boynu bükükdür1554 

Acı mı bilmem ki, beñzi sönükdür1555 

Bu böyle naãıl acı manôara1556 

Úuru bir mesken yıúıú dökükdür 

 

10 Her yurd vírÀndır cÀnsız ùuruyor 

Bütün nesiller úansız yürüyor1557 

Herkes dermÀnsız ümíd mechÿldür1558 

Bu acı óÀle, yürek eriyor1559 

 

 

                                                 
1545 Sönük pıñarlar, ùuràun aúıyor: Pıñarlar sönük ùuràun aúarlar HB2-580 
1546 Kelime “òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
1547 áamlı göñüller, óayrÀn baúıyor: Göñüller maàmÿm, óayrÀn baúarlar HB2-580 
1548 Sersem her eşyÀ ãanki bayàındır: Her eşyÀ sersem, bí-tÀb ùuruyor HB2-580 
1549 ciger: èalevsiz HB2-580 / yaúıyor: yaúar HB2-580 
1550 MÀtem hecesi, úuşlar ötüyor: Hecesi mÀtem, hep úuşlar öter HB2-581 
1551 òasta bitiyor: hep òasta biter HB2-581 
1552 ãolmuş çiçekler: her şeyler ãolàun HB2-581 
1553 Sönmüş ocaúlar cÀnsız tütüyor: Ocaúlar miónet, hep cÀnsız tüter HB2-581 
1554 Öksüz çoçuúlar: Çoçuúlar öksüz HB2-581 
1555 beñzi sönükdür: üst baş sökükdür HB2-581 
1556 Bu böyle naãıl acı manôara: Naãıl bir acı, manôaradır bu HB2-581 
1557 Bütün nesiller: Nesiller hep de HB2-581 
1558 Herkes dermÀnsız ümíd mechÿldür: Her yanlarımız, àamlı hem me´yÿs HB2-581 
1559 yürek: yürekler HB2-581 
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11 ÒayÀl elemdir, ümíd úırılmış1560 

Sefíl períşÀn, anne yorulmuş1561  

èÁlem bir şey mi úurar bilmem ki1562 

Iràın herkesler yere serilmiş1563 

 

12 İmdÀd yoú mudur, çile pek şedíd1564 

Rÿólar çoú øaèíf, bezgin bir ümíd1565 

Bugün yarından aàır geliyor1566 

Yazıú óayvÀnlar olmuş hep úadíd1567 

 

13 ÓayÀt aàırdır, cÀnlar dermÀnsız1568 

Gözler donuúdur, yürekler hem-úansız1569 

Meçhÿl bir yük var çökmüş ùuruyor1570 

Yıllar gitdikçe, gelir amÀnsız1571 

/252/ 

14 èÁlem şaşúındır, insÀn şaşırmış1572 

DünyÀ, dertleri başdan aşırmış1573 

Naãıl cihÀndır yoúsa zindÀn mı1574 

Elem deryÀsın ãalıp ùaşırmış1575 

 

                                                 
1560 ÒayÀl elemdir, ümíd úırılmış: Ümídler sönmüş, úalbler de acı HB2-582 
1561 anne yorulmuş: hep anne bÀcı HB2-582 
1562 èÁlem bir şey mi úurar bilmem ki: Bir şey mi úurar, èÀlemde bilmem HB2-582 
1563 Iràın herkesler yere serilmiş: Herkesler ıràın, kesikdir gücü HB2-582 
1564 İmdÀd yoú mudur, çile pek şedíd: Çoú naóíf bir rÿó, bezgin bir ümíd HB2-582 
1565 Rÿólar çoú øaèíf, bezgin bir ümíd: İmdÀd yoú mudur, çíleler şedíd HB2-582 
1566 aàır: bed-ter HB2-582 
1567 Yazıú óayvÀnlar olmuş hep úadíd: Sürünür hep de, óayvÀnlar úadíd HB2-582 
1568 dermÀnsız: hep bezgin HB2-582 
1569 hem-úansız: ezgin HB2-582 
1570 Meçhÿl bir yük var: Bilinmez bir yük HB2-582 
1571 Yıllar gitdikçe, gelir amÀnsız: Yıllar da degil, neş´eli düzgün HB2-582 
1572 èÁlem şaşúındır, insÀn şaşırmış: èÁlem de şaşúın, insÀnda aşúın HB2-583 
1573 DünyÀ, dertleri başdan aşırmış: Derd u elemler, başlardan aşúın HB2-583 
1574 Naãıl cihÀndır yoúsa zindÀn mı: CihÀn mıdır bu, zindÀn mı yoúsa HB2-583 
1575 Elem deryÀsın ãalıp ùaşırmış: Bu naãıl meclis, çilesi ùaşúın HB2-583 
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15 Acı işlerde erkek dişiler1576 

Bí-tÀb úalmışdır nice kişiler1577 

Yürek òazíndir yüzler gülmüyor1578 

Hani nerede, o sürübaşılar 1579 

 

16 äolàun beñizler, ãanki cenÀze1580 

Úulaú veren yoú, acı ÀvÀza 

Sesler ùıúanmış feryÀd ùuyulmaz1581 

İşler úalmışdır, Óaúú’a niyÀza1582 

 

17 Dere tepeler, yoràun serilmiş1583 

Otlar çiçekler, cÀnsız dirilmiş1584 

ÁfÀt ÀfÀtıñ gelir peşinde1585 

èAczí, belki emir böyle verilmiş1586 

/253/1587 

  -202- 

1 Sen de óarbe yardımcısıñ Türk úızı   

Melÿl olma şenlendirir bir gün sizi1588 

Yaúın ùoàar istiúlÀliñ yıldızı 

NÀzlı çobÀn yaúın öter úavalıñ 

 

 

                                                 
1576 Acı işlerde erkek dişiler: Acı emelde, erkek hem dişi HB2-583 
1577 Bí-tÀb úalmışdır nice kişiler: Sürünüp gezer, bitkindir işi HB2-583 
1578 Yürek òazíndir yüzler gülmüyor: Bir yanı güler, bir yanı aàlar HB2-583 
1579 Hani nerede, o sürübaşılar: Naãıl èÀlemdir, ãırıtmış dişi HB2-583. Mısraın vezni bozuktur. 
1580 äolàun beñizler: Beñizler ãolàun HB2-583 
1581 Sesler ùıúanmış feryÀd ùuyulmaz: Bir dilim ekmek, ise bu maúãad HB2-583 
1582 İşler úalmışdır, Óaúú’a niyÀza: Ùayanmaz göñül, degmez niyÀza HB2-583 
1583 Dere tepeler, yoràun serilmiş: Hep dere tepe, yoràun serilmiş HB2-584 
1584 Otlar çiçekler, cÀnsız dirilmiş: Görünmez bir şey, cÀnlı derilmiş HB2-584 
1585 ÁfÀt ÀfÀtıñ gelir peşinde: ÁfÀt ÀfÀtıñ, üstünde gelir HB2-584 
1586 èAczí, belki emir böyle verilmiş: Bilmem emirler, ters mi verilmiş HB2-584 
1587 Bu şiirin başlığı bulunmamakta ve şiir HB’nde yer almamaktadır. 
1588 Mısraın vezni bozuktur. 
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2 Ey àaríb yurd bir mÀtem var simsiyÀh  

Elemlerim ùaşdı yine pek güm-rÀh 

Ùaàlar bugün èAczí derdiñ aldı Àh 

NÀzlı çobÀn úalır bende bu òayÀliñ1589 

 

  -203- 

Aúşam Güneşi  

Çekirge MücÀdelesinde 

9 Temmÿz 1331/22 Temmuz 1915 BÀrla 

Öyle bir devirdir ki işe yarar erkekler óudÿd boylarında düşmanla çarpışıyor. 

Burada úalan úadın úız ve çoçuúlarla biz de çekirge ãavaşındayız. Her gün bir 

manàa mevúièmevúiè ùaàlar dereler arasında çekirge úırmaúdayız. Úırıldıkça 

üreyen bu maòlÿú insÀn ùÀúatiniñ üstünde geliyor. Bugün aúşam yaúlaşıyor. Güneş 

maàmÿm ve ãarı rengiyle yüksek ùaàlarıñ başından aşıp gidiyor.  

Ben Gelincik Ùaàı’nıñ yamacında iòtiyÀr bir ardıç aàacınıñ dibinde yaãlandım. Bu 

anda bir bayúuş óazín bir sesle ormanlar arasında ötüyor ve şüphesiz ki bu devrÀna 

bir meråiye oúuyordu. Bayúuşuñ sesini diñliyordum. HayÀlim derinlere ùaldı. 

Bunun için diyorum ki: 

/254/ 

ÙÀàí1590 

1 Aúşam güneşi ãarı dönüyor  

Gökler zemíne úasvet ãunuyor 

Ùaàlar úarardı ışıú sönüyor 

  ÒarÀb göñüle elem iniyor 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1591 

 

 

                                                 
1589 Mısraın vezni bozuktur. Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1590 HB’nde şiirin  “ÙÀàí Meråiye” olduğu bilgisi yer almaktadır. HB2-617.Şiir şekil itibariyle üçlüdür. 
1591 HB’de bu beşlik yer almamaktadır. 
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2 Úuşlar çekilmiş bütün vírÀnda1592 

Sürÿr uyuşmuş óüzün meydanda1593 

Göñül neş´esi yaùar zindÀnda1594 

 Yıúıú göñüle elem iniyor1595 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1596 

 

3 Zemín bilmem ki bir şey düşünür1597 

Otlar ãararmış böcek ùaşınır 

Òazín manôara yürek aşınır 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor 

 

4 äolàun lÀleler, güller bunamış1598 

Artàın derdleri yara úanamış1599 

Felek cihÀna úahrın ãınamış 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor1600 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1601 

 

 

 

                                                 
1592 Bu beşlik HB’de 4. beşlik olarak yer almaktadır. 

bütün: hep HB2-618 
1593 Sürÿr uyuşmuş óüzün: Bir úaç mecnÿnlar gezer HB2-618 
1594 neş´esi: úuşları HB2-618 
1595 Yıúıú göñüle elem iniyor: Sönük ışıúlar duman iniyor HB2-618 
1596 Bayúuş sesinde diñle ne diyor: Her bucaúlarda bayúuşlar öter HB2-618 
1597 HB’nde bu beşlik yer almamaktadır. 
1598 HB’nde şiir bu beşlik ile başlamaktadır. 

äolàun lÀleler: LÀleler ãolàun HB2-617 

Ayrıca DívÀn’da yer almayan ancak HB’nde 2. beşlik olarak yazılan kısım şu şekildedir: 

Úuşlar da ãuãmuş pek óazín ùurur 

Bülbüller bezgin bilmem ne görür 

Herkesle birlik elem de yürür 

 Göñüller yıúıú elemler döner 

 Her kÿşelerde bayúuşlar öter HB2-617 
1599 Artàın derdleri: Derdler artàındır HB2-617 
1600 ÒarÀb göñüle elem iniyor: Göñüller yıúıú elemler döner HB2-617 
1601 Bayúuş sesinde diñle ne diyor: Her kÿşelerde bayúuşlar öter HB2-617 
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/255/ 

5 Göçmüş vírÀndır göñül yurdları1602 

Miónet tükenmez gelir artları  

Ùaàlar óayrÀndır artmış derdleri 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor 

 

6 Úuru bir àavàÀ döner bu yerde1603 

Örtmüş gözleri úalın bir perde1604 

Úuşlar ne oúur diñle seóerde 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor1605 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1606 

 

7 Ezik şuèurlar fikir yoràundur 

ÓayÀt pek aàır, yazıú ùuràundur 

Muùlaú bu dünyÀ òasta ıràındır 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1607 

 

 

 

                                                 
1602 HB’nde bu kısım 3. beşlik olarak yer almakta olup şu şekildedir: 

Yıúılmış vírÀn hep göñüller yurdu 

Tükenmez miónet kesilmez ardı 

Ùaàlarda óayrÀn hep artmışdır derdi 

Göñüller onda on àamlar bitiyor  

MÀtemler açmış bayúuşlar ne diyor HB2-617 
1603 HB’nde bu kısım 5. beşlik olarak yer almaktadır. 
1604 Örtmüş gözleri: Gözleri örtmüş HB2-618 / bir HB2-618: - D 
1605 ÒarÀb göñüle elem iniyor: Göñül onda úasvetler tüter HB2-618 
1606 Bayúuş sesinde diñle ne diyor: Her bucaúlarda bayúuşlar öter HB2-618 
1607 Bu kısım HB’nde 6. beşlik olarak yer almakta olup şu şekildedir: 

Şuèÿrlar ezik fikirler yoràun 

ÓayÀt aàırdır gitdikçe ùuràun 

Muùlaú bu dünyÀ yıpramış ıràın 

 Göñüller bezgin elemler döner 

 Her kÿşelerde bayúuşlar öter HB2-618 
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8 Herkes añlamaz kördür bir benlik 

ÓayÀt iñlerken naãıl bu şenlik  

Nerden geliyor èaceb bu kemlik 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1608 

/256/ 

9 Úırıú emeller, degil híç uyàun 

Òasta fikirler, yerinden úayàın 

Günler geçiyor acılar úoyàun 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1609 

 

10 Bütün düşünme, maèkÿs geliyor  

Òoşluú yerine úasvet ùoluyor 

Bu óÀl bilmem ki neden oluyor 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1610  

 

 

 

                                                 
1608 HB’nde bu kısım 7. beşlik olarak yer almakta olup şu şekildedir: 

Añlamaz herkes güder bir benlik 

ÓayÀt iñlerken bu naãıl şenlik 

İylik mi edildi yoúsa bu kemlik 

 Göñüller yıúıú elemler döner 

 Her kÿşelerde bayúuşlar öter HB2-619 
1609 HB’nde bu kısım 8. beşlik olarak yer almakta olup şu şekildedir: 

Emeller úırıú degil bir uyàun 

Tefekkürler hep yerinden úayàın 

Gün geçmiyor ki dertler pek úoyàun 

 Göñül yurdunda úasvetler tüter 

 MÀtem oúuyor bayúuşlar öter HB2-619 
1610 HB’nde bu kısım 9. beşlik olarak yer almakta olup şu şekildedir: 

Her düşünceler hep maèkÿs ùoàar 

İylik yerine úasvet mi yanar 

Tükenmez miónet birbirin úoàar 

 ÓayÀt onda duman mı tüter 

 Oùurmuş bayúuş mÀtemler öter HB2-619 
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11 Ümíd yarından bir şeyler bekler 

Bed-ter yarın da boşdur emekler 

Varmaz yerine çünki dilekler 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1611 

 

12 Naóíf bünyeler, başlar hep sersem 

Yoúdur düzgünce híç bir iş görsem 

DünyÀ ùarılma kÀrıñ boş dersem 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1612 

/257/ 

13 ŞafÀú yeride neden pek àamnÿs1613 

Elem ùaàında güneş de maóbÿs 

ÁfÀú donuúdur her yanlar me´yÿs1614 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor1615 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1616 

 

 

 

                                                 
1611 HB’nde bu kısım 10. beşlik olarak yer almakta olup şu şekildedir: 

Yarından göñül bir şeyler bekler 

Yarında bed-ter boşdur emekler 

Varmaz yerine bütün dilekler 

 Göñül yurdunda úasvetler tüter 

 MÀtem oúuyor bayúuşlar öter HB2-620 
1612 HB’nde bu kısım 11. beşlik olarak yer almakta olup şu şekildedir: 

DimÀàlar sersem èÀlemler sersem 

N’olur düzgünce bÀrí iş görsem 

Ùarılma dünyÀ ben böyle dersem 

 Göñül yurdunda úasvetler tüter 

 MÀtem oúuyor bayúuşlar öter HB2-620 
1613 Bu kısım HB’nde 12. beşlik olarak yer almaktadır. 

ŞafÀú yeride neden pek àamnÿs: Ùañ yeri de olmuş àamnÿs HB2-620 
1614 yanlar: yandan HB2-620 
1615 ÒarÀb göñüle elem iniyor: Işıúlar sönük dumanlar tüter HB2-620 
1616 Bayúuş sesinde diñle ne diyor: Her bucaúlarda bayúuşlar öter HB2-620 
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14 Õevúi èÀlemiñ ãanki bir rü´yÀ1617 

Neş´e hem èaşúlar úuru bir óulyÀ1618 

Belli yıpramış iòtiyÀr dünyÀ1619 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor1620 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1621 

 

15 Gidiñ úuşlar siz, varıñ yurduma 

Yuvam úalmışdır uzaú ardıma 

NÀmım èAczí’dir baúıñ derdime1622 

 ÒarÀb göñüle elem iniyor1623 

 Bayúuş sesinde diñle ne diyor1624 

 

  -204-1625 

ÒayÀl Çoşúun 

èAşú Ábidesi 

11 Temmÿz 1331/24 Temmuz 1915 BÀrla 

BÀrla nÀóiyesi öyle bedíèi bir muóít ki bir yandan göñlüm böyle òızlanırken bir 

yandan da òayÀlim1626 kelebek gibi uçuyor. Naãıl uçmasın ki òayÀlimiñ òoşlandıàı 

manôaralar, ùaàlar úayalar bÀàçeler köşkler pıñarlar hep bu muóíùde ùoplanmışdır. 

/258/ 

Hele güzelleriniñ endÀm ve melÀóatları ùabÿt üstünde yatan bir ölüyü bile èaşúa 

düşürür. İşte böyle bir yerde sevdÀnıñ òayÀl ile müşterek àaleyÀnı beni bu muóíùiñ 

períleri arasında bir çoú õevú ve mÀ-cerÀlara ùaldırıyor. Períler èÀleminde boz 

                                                 
1617 Bu kısım HB’nde 13. beşlik olarak yer almaktadır. 

Õevúi èÀlemiñ: èÁlemiñ õevúi HB2-621 
1618 Neş´e hem: Neş´eler HB2-621 
1619 Belli yıpramış iòtiyÀr dünyÀ: Yıpranmış belli eskimiş dünyÀ HB2-621 
1620 ÒarÀb göñüle elem iniyor: Göñüller yıúıú elemler döner HB2-621 
1621 Bayúuş sesinde diñle ne diyor: Her kÿşelerde bayúuşlar öter HB2-621 
1622 Bu kısım HB’nde 14. beşlik olarak yer almaktadır. 

 NÀmım èAczí’dir: Ben bir èAczí’yim HB2-621 
1623 ÒarÀb göñüle elem iniyor: Işıúlar sönük dumanlar tüter HB2-621 
1624 Bayúuş sesinde diñle ne diyor: Her bucaúlarda bayúuşlar öter HB2-621 
1625 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
1626 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 



 

653 

bulanıú bir sel gibi aúmaya mecbÿr úalıyor. Bu öyle bir mecbÿriyyet ki zemín-i 

zamÀnla muóíùiñ süsleyerek óÀøırladıàı àaríb fırãatlardan geliyor. Bu períler 

arasında çoú müsteånÀ ve cÀõib bir dil-ber beni bÀà-ı vaãlına çekiyor. Bu gibi sevdÀ 

işleri arasında muùlaúa bir raúíb peydÀ oluyor. Bu sebeple Àhÿ dil-ber sevdÀ bÀàına 

gelmez oldu. İşte bu hicrÀn arasında dívÀne göñül böyle diyor: Bir gül bÀàçesi 

içinde oùururken: 

 

SemÀèí1627 

1 ÒayÀl çoşúun bu sevdÀya düşeli 

Ötme bülbül ayrı bizden yÀr şimdi 

Elde sevdÀ bir, bende üç kÿşeli 

Biri raúíb üçü mechÿl óÀr şimdi 

 

2 Gülşendeyim gerçi güller açılmış 

Òoş úoúular ÀfÀúına ãaçılmış 

Ne çÀre cÀm-ı firúat içilmiş1628 

Ötme bülbül ben de hicrÀn var şimdi 

 

3 ÒayÀli var yÀriñ gözde ùuruyor 

Gizli raúíb silÀóı var vuruyor 

Bunu ancaú èÀşıú gözü görüyor 

AmÀn bülbül sesiñ baña kÀr şimdi 

/259/ 

4 Naàmeleriñ òoşdur èuşşÀú óicÀzdan 

Geçer belki bu sevdÀda mecÀzdan 

Bura bir èaşú cevri, nÀzla niyÀzdan 

ÒayÀl baña böyle aàır zÀr şimdi 

 

                                                 
1627 Şiirin semâî olduğu belirtilmiş; fakat şiir, semâî nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, koşmadır. 
1628 Mısraın vezni bozuktur. 
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5 Bir èAczí’yim àurbetlerde vuruldum 

ŞÀhín idim yere düşüp serildim 

Göñül ùurmaz, kendim daòi yoruldum 

İşim Àhdır cihÀn baña dar şimdi 

 

  -205- 

Küsme NigÀrım 

Dil-ber, V... 

13 Temmÿz 1331/26 Temmuz 1915 BÀrla 

MünÀsebet düşdükçe söyledigimiz gibi úadın rÿóunda erkek rÿóunu çeken bir òulúí 

ve ùabíèí cÀõibe vardır. Bi’l-òÀããa nÀ-meşrÿè óÀllerde bu inhimÀk dÀ´imÀ yÀbÀncı 

yaèni maórem olmayan cins-i laùíflere úarşı àaleyÀn óÀlinde olur. İşte bu úanlarıñ 

bir sevú-i ùabíèísidir.  

Úan kendi muóíùiniñ ùışındaki úana temÀs-ı iştiyÀú ve hücÿmundan èibÀretdir. Öyle 

ki herhangi bir erkek kendi ãulb ve úanından gelen cinse bu hücÿmu yapmıyor. 

Çünki úan kendi muóíùi úanına maórem ãayılan úana sevú-i ùabíèísini aãlÀ 

göstermiyor. 

İşte yÀbÀncı cins-i laùíflere úarşı erkek rÿó ve iştiyÀúınıñ mübhem ve mübrem sırları 

úan àıdÀ muóíù ùolayısıyla böyledir. Öyle ise cinsí meyl yaèní óarÀma yüklenen 

şehvete maàlÿb olmayanlar  

/260/ 

zinÀyı irtikÀb etmeyerek nefsini muòÀfaôa edenler dünyÀnıñ eñ temíz insÀnlarıdır. 

Ben gerçi bu günÀh óamÿlesiniñ altındayım. Bu óÀl içki belasınıñ úanıma verdigi 

meyl ve şeyùÀnla ber-À-ber cins-i laùífleriñ iàvÀlarındandır. İşte ben böyle bir 

iàvÀnıñ içinde o cÀõib dil-ber iftirÀúıyla dívÀne göñül böyle diyor: 
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Şarúı 

1 Küsme nigÀrım mecbÿruñ benim 

DÀm-ı èaşúıñda maóãÿruñ benim1629 

  

2 ŞÀhid mevtim ancaú óasretiñdir1630 

ZÀrıñla síne maòmÿruñ benim 

 

3 Pek yazıú óÀlim raóm eyle baña 

Bilseñ eger ki maàdÿruñ benim 

 

4 Ùutdu ÀfÀú-ı úalbim Àteşiñ 

Bil ki èÀşıú-ı meşhÿruñ benim1631 

 

5 Her sitem sende ùÀúat bendedir 

Meyliñ aàyÀrda maóõÿruñ benim 

  

6 ZÀrıñ ne èAczí bu bir àoncadan 

äor neden èaceb maúhÿruñ benim1632 

 

  -206- 

Díger áazel 

1 Seniñçün ey meh göñlümüñ ÀrÀmı yoú1633 

äabÀóı olsa neş´emiñ aúşamı yoú 

 

2 MübtelÀyım ùÀúatim yoú hicrÀnıña 

Sensiz bir Àn õevúimiñ ikrÀmı yoú 

 

                                                 
1629 maóãÿruñ: mesòÿruñ HB2-629 
1630 óasretiñdir: òasretiñ HB2-629 
1631 èÀşıú: èÀşıúı HB2-629 
1632 èaceb: ÀyÀ HB2-629 
1633 Seniñçün HB2-630: Senin için D / HB: çün HB2-629 



 

656 

/261/ 

  -207-1634 

VefÀ Olmaz 

HercÀ´í Dil-ber 

22 Ùemmÿz 1331/4 Ağustos 1915 BÀrla 

HercÀ´í-meşreb dil-ber iàfÀl edilerek bugün Egirdir’e götürülüyo[r]. Bunuñ tafãílÀtı 

ÒayÀl BÀàçesi’ndedir. Bunuñ için o demde diyorum ki: 

 

Úoşma 

1 Güzellerde edÀ olur vefÀ olmaz1635 

Ùurmaz uçar daldan dala bülbül gibi 

Baèøısında şefúat olur edÀ olmaz 

GülistÀnda açıp ùuran gül gibi 

 

2 Óüsünleri èÀşıúları úul eder 

Yaúar cÀnlar cisimleri kül eder 

èÁdetleri gözyaşların sel eder 

Açılırlar seçilirler sünbül gibi1636 

 

3 Çeken bilir bu èÀşıúlıú derdini 

Bulmaú güçdür güzelleriñ merdini 

Yaúar bunlar nice èÀşıú ferdini 

Bir úarÀrda ùurmazlar híç yel gibi 

 

4 Böylesine düşdüñ èAczí yanarsıñ 

Ùurmaz óÀlÀ peşlerinde dönersiñ 

Yana yana bir gün sen de sönersiñ 

Güzellerde vefÀ çünki tül gibi 

                                                 
1634 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
1635 İlk üç mısraın vezni bozuktur. 
1636 Mısraın vezni bozuktur. 
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/262/   

  -208- 

Yine bu dil-ber için: 

Şarúı 

1 Gözlerim híç uyúu görmez gel ey meh1637 

Óaøretiñden ayrı düşdüm düşeli 

Úalmadı híç tÀb u tuvÀn et nigeh1638 

Meclisiñden ayrı düşdüm düşeli 

 

2 Eyledikçe ãarf-ı vücÿd bilmediñ 

RicÀlardan õerre óiããe almadıñ 

äoldu göñlüm sen òaberdÀr olmadıñ1639 

Meclisiñden ayrı düşdüm düşeli 

 

3 Fırãatı kÀr bilmekdesiñ kendiñe 

Çoú vaúitler aldanırdım fendiñe 

El vurdurduñ Àòir nÀzlı bendiñe1640 

Vuãlatıñdan ayrı düşdüm düşeli 

 

4 Mümkün mü her dem gözetmek aàyÀrıñı1641 

Çoú güzelsiñ bilmiyorsuñ yÀriñi 

Bir èAczí’yim çekmekdeyim zÀrıñı 

Bezmiñden ayrı düşdüm düşeli1642 

 

 

 

                                                 
1637 gel HB2-634: - D 
1638 tüvÀn HB2-634: tüvÀnım D 
1639 sen òaberdÀr: işte òabír HB2-634 
1640 Àòir nÀzlı: be-hey kÀfir HB2-635 
1641 Mısraın vezni bozuktur. 
1642 Mısraın vezni bozuktur. 
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/263/ 

  -209- 

Sevú-i SevdÀ 

9 ÓazírÀn 1331/22 Haziran 1915 BÀrla 

Bugün ãabÀó erkenden ben de Egirdir’e iniyorum. Orada sevdÀ uàruna çevirilen 

entriúa àaríb ve mü´eååirdir. Raúíbler dil-beri úayıú[la] hemen BÀrla’ya geri 

yolluyorlar. Bu te´åír úarşısında àÀlib görünen dívÀne göñül bir ùarafında nedÀmet 

óisleri ùuyuyor. Bunuñ için diyorum ki: 

 

Úalenderí1643 

1 Bir yanda sevdÀ-yı dil-ber bir yanda vaùan1644 

Böyle olur mu göñül boşla imèÀna gel1645 

Bir yanda meyl-i òarÀbÀt bir yanda mióen 1646 

Kime bu ıørÀr tefekkürle iõèÀna gel1647 

 

2 Bilmem ey göñül èaceb úaãdıñ ne, Àh seniñ1648 

èAceb bir şeysiñ hücÿmlarıñ güm-rÀh seniñ1649 

Meyliñe uymaú güç, ãoñ demiñ eyvÀh seniñ1650 

Mióveriñ nerde döner düşün imkÀna gel1651 

 

 

 

 

                                                 
1643 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB2-638. Kalenderî ve dîvân olarak belirtilen 

şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. 
1644 bir yanda vaùan: bir yanda óubb-ı vaùan HB2-638 
1645 göñül: ey göñül HB2-638 / boşla: boşla sen HB2-638 
1646 mióen: bÀr-ı mióen HB2-638 
1647 Kime bu ıørÀr tefekkürle iõèÀna gel: Kimedir bu ıørÀr düşün inãÀfla ímÀna gel HB2-638 
1648 Bilmem ey göñül èaceb úaãdıñ ne, Àh seniñ: Bilmem sen misiñ ey göñül úaãdıñnedir Àh seniñ HB2-638 
1649 èAceb bir şeysiñ hücÿmlarıñ güm-rÀh seniñ: Ne èaceb bir şey imişsiñ hücÿmuñ güm-rÀh seniñ HB2-

638 
1650 Meyliñe: Her meyliñe HB2-638 / güç: güçdür HB2-638 
1651 Mióveriñ nerde döner düşün imkÀna gel: Mióveriñe baú nerdedir düşün de iõèÀna gel HB2-638 
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3 Mióveriñ vaùansa çalış önce şÀdına1652 

Muókem et anı èÀlemde hem úoş yÀdına1653 

Vaùansız õevú olmaz híç, gitme ber-bÀdına1654 

Bu işleriñ ãoñu gelmez emÀna gel1655 

 

4 Önce vaùan ãoñra õevúe çÀre araşdır1656 

Òasta ise yurduñ, èilÀcını ulaşdır1657 

Yeşert onu hem dil-berin şÀd et ãoñra ùolaşdır1658 

FÀyda vermez beyinsizlik èAczí sen murÀdına gel1659 

/264/  

  -210- 

Añladım Ki 

21 Aàustos 1331/3 Eylül 1915 BÀrla     

Bugün yoràun göñlümüzü àaríb ùaàlar yeşil ormanlar arasında avutmaú için 

BÀrla’nıñ Köpek Úaúlıàı Mevúièi’nde avlanıyoruz. Yanımda nÀóiye nÀ´ibi (N...) ve 

BÀrlalı (M...) efendiler de ber-À-berdir. 

Ögle vaúti biraz diñlenmek için Örencik Pıñarı’nıñ başına oùurduk. Yemek yiyor ve 

úahvelerimizi içiyoruz. Ben ÀfÀúí manôaranıñ güzelligine, Egirdir Gölü’nüñ 

çevresindeki ùaàlarıñ uzanıp gidişine óayrÀn baúarken ormanlar arasında sesini 

ãalıveren bir úuşuñ yanıú sesi bu fÀní demiñ bir óÀùırası olaraú bunu söyletmişdir: 

 

 

 

 

                                                 
1652 vaùansa: vaùansa eger HB2-639 
1653 Muókem et anı èÀlemde hem úoş yÀdına: Terãin et anı èÀlemde ãoñra úoş hem yÀdına HB2-639 
1654 Vaùansız õevú olmaz híç, gitme ber-bÀdına: Vaùansız olmaz híç bir õevú saèy etme ber-dÀdına HB2-638 
1655 Bu işleriñ ãoñu gelmez emÀna gel: äoñu yoúdur bu işleriñ geri dön emÀna gel HB2-639. Mısraın vezni 

bozuktur. 
1656 Önce vaùan ãoñra õevúe çÀre araşdır: Evvel vaùan ãoñra õevúiñ çÀresini araşdır HB2-639  
1657 èilÀcını: eger èilÀcını HB2-639 
1658 Son iki beyte DívÀn’da yer verilmemiştir. HB2-639 
1659 Mısraın vezni bozuktur. 
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SemÀèí1660 

1 Añladım ki seyr-i dünyÀ da híçdir 

Dönen külfet bütün óulyÀ da híçdir 

Geçer úalmaz õevú ü ãafÀ da híçdir 

Düşündüm çekilen cefÀ da híçdir1661 

 

2 Aãlı híçden åÀbit bir işi yoúdur 

Emel-i kÀrı dipsiz başı yoúdur 

Saóasında gülen bir kişi yoúdur 

Bütün şevúler bütün daèvÀ da híçdir1662 

 

3 Her şey fÀní, hep híçlige maókÿmdur 

Bir meclis ki sırrı dÀ´im mektÿmdur 

ÓayÀt aàır herkes nÀ-şÀd maórÿmdur 

Dönüp ùuran bütün àavàÀ da híçdir1663 

/265/ 

4 èAúıl maàşÿş fikir dÀ´im óayrÀndır 

CihÀn õevúi sönük fÀní seyrÀndır 

Nedir menşe´ bu óÀl nerden rízÀndır 

Bu èÀlem de, hem bu fiàÀn da híçdir1664 

                                                 
1660 Şiirin semâî olduğu belirtilmiş; fakat şiir, semâî nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, destandır.  
1661 HB’nde bu dörtlük şu şekildedir: 

Añladım ki bu dünyÀ ve mÀ fíhÀsı da híçdir 

Bir külfet ki döner bütün óulyÀsı da híçdir 

Gölge gibi geçmede õevúi ãafÀsı da híçdir 

Düşündüm şu çekilen cevri cefÀsı da híçdir HB2-588 
1662 HB’nde bu dörtlük şu şekilde yer almaktadır: 

Híçden imiş Àslı hep meger åÀbit bir işi yoú 

Bir òÿn-òÀºr emeldir aàzında tek bir dişi yoú 

Görmedim sÀóasında híç de gülen bir kişi yoú 

Şevúi de şÀdísi de bütün me´vÀsı da híçdir HB2-588 
1663 HB’nde bu dörtlük şu şekilde yer almaktadır: 

Nesi varsa ùayandım hep fÀní híçlige maókÿm 

Öyle bir maóbesdir ki çoú mübhem her yanı mektÿm 

Edíşedir hep óayÀt herkes nÀşÀd yine maórÿm 

Tükenmez híç úasveti çıúan àavàÀsı da híçdir HB2-588 
1664 HB’nde bu dörtlük şu şekilde yer almaktadır: 
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5 Bilen bilmez te´åírsiz bir heya hey 

Ne olmuşdur insÀnlıú naãıl bir şey 

İçilen àam, ãanma gÿyÀ ki bir mey 

Mübhem bir devÀ ki maènÀ da híçdir1665 

 

6 Úuru bir sevdÀ olur mu şevú-i şÀd 

SerÀbdır o neş´e degil bir feryÀd 

Bir çile-òÀnedir her yanı ber-bÀd 

Dönen eflÀk bütün mecrÀ da híçdir1666 

 

7 Denmiş buña gerçi bir çarò-ı devrÀn 

YÀ Rab nedir cemÀliñ böyle seyrÀn 

Naãıl bir çarò èaúıllar buña óayrÀn 

Dönüp ùuran ãubó u mesÀ da híçdir1667 

 

 

 

 

                                                 
èAúıllar hep de maàşÿş fikirler öylece óayrÀn 

Başdan ayaàa miónet hep bu àam-òÀne-i meydÀn 

Nedir menşe´i bu àam olmuşdur böylece rízÀn 

èÁlem denmiş ammÀ ki bunuñ feøÀsı da híçdir HB2-589 
1665 HB’nde bu dörtlük şu şekilde yer almaktadır: 

Bilen bildigin bilmez bí-te´åír bir heyÀ heydir 

Ne olmuşdur insÀnlıú ÀyÀ ki naãıl bir şeydir 

İçilen fenÀ bir àam ãanma gÿyÀ ki bir midir 

Öyle bir daèvÀdır ki şÿriş maènÀsı da híçdir HB2-589 
1666 HB’nde bu dörtlük şu şekilde yer almaktadır: 

Úuru sevdÀya dense meger olur mu şevú-i şÀd 

SerÀbdır neş´e degil iyi baú belki bir feryÀd 

Öyle bir çileòÀne imiş her yanı pek ber-bÀd 

Dönen demi devrÀnı bütün mecrÀsı da híçdir HB2-589 
1667 HB’nde bu dörtlük şu şekilde yer almaktadır: 

Aãlında denmiş buña gerçekdir bir çarò-ı devrÀn 

AmÀn yÀ Rab nedir ki bu sırrıñ böylece seyrÀn 

Naãıl çarò imiş ÀyÀbuña èaúıllar hep óayrÀn 

Tükenmez bir heyÀ hey ãubó u mesÀsı da híçdir HB2-590  
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8 YÀd eylerim ÀmÀli boşluúda1668 

MüsÀví degil híç biri òoşluúda 

Gelip geçer baúsañ hep úuşluúda 

áam u şÀdı feyø-i feyøÀ da híçdir1669 

 

9 Seyreylerim başdan başa temÀşÀ 

Bir híçligiñ dibindeyim ben óÀlÀ 

İsterse minnet zamÀn etmem aãlÀ 

Çünki bugün, gelen ferdÀ da híçdir1670 

/266/ 

10 Òandeler èişveler nÀz-ı niyÀzlar 

ÒayÀl-i híçí de Àhengi sÀzlar 

Bütün günler geçen èaãır hem yazlar 

Maèdÿmdur dönen o mínÀ da híçdir1671 

 

11 Cehdí emeller bir ôulmete maómÿl 

Her şeyler fÀní, bí-nevÀ bir maóãÿl 

Mechÿl her cihet àaríb sırla mechÿl 

Yañlış ôanlarla maènÀ da híçdir1672 

                                                 
1668 1. ve 3. mısraın vezni bozuktur. 
1669 HB’nde bu dörtlük şu şekildedir: 

Teòaùùur eyledim ben ÀmÀli hep bu boşluúda 

Híç müsÀví degildir biri aãlÀ ki òoşluúda 

Gelip geçmekde hep de ãanki baúsañ bir úuşluúda 

áamı efkÀrı bütün feyø-i feyøÀsı da híçdir HB2-590 
1670 HB’nde bu dörtlük şu şekilde yer almaktadır: 

Tedúíú edip seyretdim başdan başa hep bir maènÀ 

Bütün bir híçligin her gün ben úaèrındayım óÀlÀ 

Minnet etdirmek ister zamÀn minnetimyoú óÀşÀ 

Yemín olsun bugünler tÀ ki ferdÀsı da híçdir HB2-590 
1671 HB’nde bu dörtlük şu şekildedir: 

NÀ-kÀmdır hep òandeler èişveler nÀz u niyÀzlar 

ÓayÀl híçí dedir hep öten Àhenk u sÀzlar 

ÓulÀãa bütün eyyÀm bütün şu ÀèãÀr yazlar 

Bir efsÀne-i maèdÿm dönen mínÀsı da híçdir HB2-591 
1672 Mısraın vezni bozuktur. Ayrıca HB’de bu dörtlük şu şekildedir: 

Bütün cehdi emeller sönük bir ôulmete maómÿl 

Ne var èÀlemde bilmem hep fÀní bí-nevÀ maóãÿl  
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12 áaríb óÀl insÀn, insÀnlıgıñ bilmez 

Bir ucu gider híç bir òaber gelmez 

İstiúrÀr yoú her şeyi úarÀr bulmaz 

Verenler varsa bu fetvÀ da híçdir1673 

 

13 Düşüp bir sevdÀ peşine úoşanlar 

Yazıú şaşúın şu beyhÿde çoşanlar 

Bekler acı bir ãoñ sersem ùaşanlar 

Bütün õevúler mest ü hevÀ da híçdir1674 

 

14 Diñle ey úuş bu feryÀdımı sen de1675 

Varsa leùÀfet söyle şu çimende 

Neş´eler maóbÿs şimdi bir maózende 

èAşú bÀúí èÀşıú da cÀnÀ da híçdir1676 

 

15 Ötme ey úuş, biñ bir dili dökdüñ 

Yaúdıñ baàrımı tÀ yerinden sökdüñ 

SevdÀlıyım sen boynumu pek bükdüñ 

Bu èAczí de bütün dÀnÀ da híçdir1677 

                                                 
Mechÿl her cihet èaceb hem àaríb bir sırla mechÿl 

Öyle bir merèÀ ki bütün daèvÀsı da híçdir HB2-591 
1673 HB’nde bu dörtlük şu şekildedir: 

Ne aàreb óÀl bütün varlıú bir varlıàın bilmez 

Geçip gitmekde ucu aãlÀ ki bir òaber gelmez 

Bu daèvÀyı istiúrÀr çürükdür híç úarÀr bulmaz 

Veren varsa yañlış bunuñ fetvÀsı da híçdir HB2-591 
1674 HB’nde bu dörtlük şu şekildedir: 

Çoú èacíbdir ki bí-sÿd gezenlerle úoşanlar 

Şaşúın muòarríf zírÀ şu beyhÿde çoşanlar 

Bekler acı bir ãÿní çünki bí-maènÀ ùaşanlar 

Yazıúdır eyvÀh bütün mesti hevÀsı da híçdir HB2-592 
1675 Mısraın vezni bozuktur. 
1676 HB’nde bu dörtlük şu şekildedir: 

Diñle ey àaríb úuş baú nÀyı feryÀdımı sen de 

Görmüş iseñ söyle sen varsa bir leùÀfet çimende 

Neş´eler maóbÿs çünki muôlim bir beyt-i óüzünde 

Yürür èaşúda èÀşıú da faúaù cÀnÀsı da híçdir HB2-592 
1677 HB’nde bu dörtlük şu şekilde yer almaktadır: 
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/267/  

  -211- 

NÀzlı ÇobÀn 

Yayla Ùaàında 

7 Mayıs 1332/20 Mayıs 1916 BÀrla 

Bugün bahÀrıñ laùíf bir havÀsıdır. Çekirge ve óarb işleriniñ yoràunluàu ile ãıúılan 

başımı diñlendirmek için kekligimi alaraú Yayla Ùaàı Mevúièi’ne ava gidiyorum. 

Yalñızım ormanlar arasından ine çıúa gidiyorum. Zemín sükÿt içinde ãanki bir 

şeyler düşünüyor çıúdıàım bir tepeniñ üstünde ormanlar arasında bir úoyun sürüsü 

yayılıyor. Yalñız bir çobÀn var. Úoyun köpekleriniñ şerrinden úorúarım. 

Seslendim. 

- ÇobÀn, köpek var mı? 

- Òayır efendi aàa, yoú dedi. Bu çoú nÀzlı bir ses, yanına vardım. 17-18 yaşında 

gürbüz bir úız... äordum. Beni ùanıdıàını andıran bir edÀ ile: 

- Ùolaúsızıñ Á...nıñ úızıyım dedi. İki úardeşi èaskere gitmiş úız erkek úıyÀfetinde 

bu ıããız ùaàda sürü güdüyor. Meş´ÿm óarbiñ netícesi bunuñ için diyorum ki: 

 

1 NÀzlı çobÀn çoú óazíndir òayÀliñ1678 

Nere gitdi bunca yigid maralıñ 

Sürüleriñ melÿl, melÿl yayılır 

   Neş´eñ nerede hani seniñ úavalıñ1679 

 

 

                                                 
Ötme ey úuş derdiñ ne Àhdır biñ bir dili dökdüñ 

Oynatdıñ şu baàrımı tÀ ki yerinden sen sökdüñ 

Bir àaríbim vÀ’llÀhí sen boynumu pekçe bükdüñ 

Yorulma bu dünyÀnıñ varlıàı sevdÀsı da híçdir HB2-592 
1678 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1679 HB’nde şiir dörtlük olarak verilmiş olup iki mısra bağlama eklenmiştir: 

Her yanları gürbüz insÀn oymaàı 

İz yeridir yigidleriñ yataàı 

Sürüleri melÿl melÿl yayılır 

Öksüz ùaàlar ıãsız merèÀ ùuraàı 

 Neş´eñ nerde hani seniñ nÀzlı úavalıñ 

 äızlatdı baú úalbim şimdi seniñ óayÀliñ HB2-609 
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/268/ 

2 Ùaàlar ıããız àaríb àaríb óis verir 

Aàaçlarda pÀrelenmiş ses verir 

ÇobÀnı úız sürü maózÿn yÀs verir 

NÀzlı çobÀn hani seniñ úavalıñ1680 

 

3 ÔÀlim óarbden úaval sesi ötmüyor 

Bir úasvet var ùaàdan ùaşdan gitmiyor 

Úuşlar ãuãmuş neden ÀvÀz etmiyor 

AmÀn yayla hani seniñ úavalıñ1681 

 

4 Ey çobÀn úız baúışıñda óayret var 

Türk úızısıñ bildim sende àayret var 

Naãıl óarb bu, cihÀn aàlar miónet var 

NÀzlı çobÀn neden ötmez úavalıñ1682 

 

 

 

 

 

                                                 
1680 Iãsız ùaàlar àaríb maózÿn óis verir 

Aàaçlar hep yaralanmış sis verir 

Bütün úuşlar óayrÀn bezmiş bilmem ki ne 

ÇobÀnı úız sÀkin sÀkin bir sürü ùurur  

 NÀzlı çobÀn hani seniñ àaríb úavalıñ 

 äızlatdı baú úalbim şimdi seniñ óayÀliñ HB2-610 
1681 Sen de mi óarbe yardımcısıñ ey Türk úızı 

Ùaà başında úutlularım ey úız ben sizi 

Acı verme àaríb úoyun sen de meleme 

Melÿl olma yaúın ùoàar istiúlÀliñ yıldızı 

 NÀzlı çobÀn hani seniñ àaríb úavalıñ 

 Áh ãızlatdı úalbim şimdi seniñ óayÀliñ HB2-610 
1682 Acı óiããe aldı göñül gözüm 

Ormanlardan óisle ùoldu özüm 

Sürülerle şenlenmişdir yoràun ùaàlar 

Var ol sen de ey Türk nesli cesur úızım 

NÀzlı çobÀn hani seniñ àaríb úavalıñ 

 Baú ãızlatdı úalbim şimdi seniñ óayÀliñ HB2-611 
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5 Úuşlar mıdır çobÀn seniñ yoldaşıñ 

Şu iòtiyÀr úayalar mı boydaşıñ 

Gelir şÀnı selÀmetle úardaşıñ 

NÀzlı çobÀn neden ãuãmuş úavalıñ1683 

 

6 Ùaàlar dalàın dere me´yÿs serilmiş 

ÇobÀn úıza nÀzlı àayret verilmiş 

Ufuúlarda òayÀli1684 var dirilmiş 

NÀzlı çobÀn hani seniñ úavalıñ1685 

/269/ 

  -212- 

Úarışdı DünyÀ1686 

Óarb FelÀketi 

13 Mayıs 1332/26 Mayıs 1916 BÀrla 

Óarb bir kÀbÿs gibi her yerleri öyle baãıyor ki günler geçdikçe taøyiúi artıyor. 

 

 

 

                                                 
1683 Dereler hep ùalàın me´yÿs serilmiş 

NigÀhıñdan úayalara òayret verilmiş 

Gölge gibi óayÀliñde bilmem nerede 

Bu óayÀliñ ufuúlarda dirilmiş 

 NÀzlı çobÀn hani seniñ àaríb úavalıñ 

 Baú ãızlatdı úalbim şimdi seniñ óayÀliñ HB2-611 
1684 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1685 Úuşlar mıdır seniñ àaríb yoldaşıñ 

Şu iòtiyÀr úayalar mı boydaşıñ 

Cıvıltılar saña yaúın müjde verir 

Gelir şÀn şöhret ile úardaşıñ 

 NÀzlı çobÀn hani seniñ úavalıñ 

 Baú ãızlatdı úalbim şimdi seniñ óayÀliñ  

 

Ey bu Türk’üñ àaríb yurdu saña n’oldu 

Enínlerim ùaşdı yine baàrım deldi 

FeøÀ me´yÿs yerler me´yÿs sürü sÀkin 

Ùaàlar bugün èAczí seniñ derdiñ aldı 

NÀzlı çobÀn hani seniñ àaríb úavalıñ 

Áh ãızlatdı úalbim şimdi seniñ óayÀliñ HB2-612 
1686 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
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1 Úarışdı dünyÀ bilmem var mı bir imkÀn 

äaçıyor úanlar ôÀlim óarb el-emÀn1687 

Artıyor óızı günden güne ùurmuyor 

Bozuldu hengÀm yoúdur eyvÀh bir dermÀn 

 

2 Úırıldı àayret, çökdü èÀdet bozuldu 

DiyÀr-ı İslÀm’a bu óÀl neden yazıldı1688 

Serildi cesed yer yer úuyu úazıldı 

Öksüzler aàlar ãızlamaúda her vicdÀn 

 

3 Yuvalar göçdü bütün göçler úırıldı 

Şübhesiz bu elem, emr-i Óaú’la verildi1689 

ÚıyÀmet úopdu yer yer zencír gerildi 

Áh ey èAczí nedir böyle bu hicrÀn1690 

/270/ 

  -213-1691 

Bu Ne Şiddet 

İnsÀn ve FelÀket 

17 Mayıs 1332/30 Mayıs 1916 BÀrla 

Çekirge belÀsıyla gezindigim bütün ùaàlar ormanlar óazín bir manôara èarø ediyor. 

Bunuñ için: 

 

1 Bu ne şiddet ùaàlar ùaşlar düşünür 

Sersem olmuş bütün başlar düşünür 

Baúıyorum cümle eşyÀ úasvetde 

Yuvalar boş àaríb úuşlar düşünür 

 

                                                 
1687 Mısraın vezni bozuktur. 
1688 Mısraın vezni bozuktur. 
1689 Mısraın vezni bozuktur. 
1690 Mısraın vezni bozuktur. 
1691 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
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2 BahÀrlar da, degil eski bahÀr gibi1692 

Bir ses var ùaàdan ùaşdan tek zÀr gibi 

Her şey maózÿn gülüñ yeri hep òÀr gibi1693 

Bülbül aàlar gözde yaşlar düşünür 

 

3 Áh ey èAczí bu óÀl nedir pek dermÀnsız1694 

Ekin yoúdur insÀn úaldı dermÀnsız 

Baàlandı hep maórÿm úollar uràansız 

áıdÀ yoú ocaúda aşlar düşünür  

/271/ 

  -214-1695 

AmÀn DünyÀ 

Óalúıñ İèÀşe Derdi 

2 Eylül 1332/15 Eylül 1916 BÀrla 

BÀrla muóíù iètibÀriyle çoú bedíèí bir yer ise de…, zirÀèat muóíùi degil, ancaú 

şÀèirÀne manôaraları, gül gülistÀn bÀàçeleri ve güzel ve bol pıñarları ile bir õevú 

verir. Burada ùoplanan İslÀm ÒristiyÀn òalú gül yaàcılıú òalıcılıú ile geçinirler. 

Buàdayı òÀricden tedÀrik ederler. Óarb gül yaàı ve óalıcılıàıñ bel kemiğini 

úırmışdır. Òalúı ièÀşe mes´elesi çoú zor bir devreyi geldi. Herkes ve bi’l-òÀããa 

èasker èÀ´ileleri bütün ev eşyÀsı ãatmaúla geçiniyorlar. Óükÿmet ãoñ zamÀnda 

èasker èÀ´ilelerine ayda otuz àurÿş maèÀş taóãíã etdi. Faúaù bu mÀl me´mÿrlarınıñ 

şehvet ve sefÀhatleriñe úapı açdı. MürÀcaèat eden bir çoú genç èasker èÀ´ileleri 

øarÿret ùolayısıyla iàfÀl ediliyorlar. Bu maèÀşıñ tevzíèi ve taóãíãinde pek çoú 

àaddÀrlıú yapılıyor. ÓulÀãa bu óarb ùolayısıyla insÀnlıú ve aòlÀú öyle bir óÀle geldi 

ki bu øarÿr genç èÀ´ileleri yoldan çıúaran mÀl me´mÿrları çoú àaddÀrlıú yapıyorlar. 

Bu tÀríòde bu óÀli sezen ve cÀnları yanan yüzlerce úadın úÀ´im-mÀúÀmıñ evini ùaşa 

                                                 
1692 Mısraın vezni bozuktur. 
1693 Mısraın vezni bozuktur. 
1694 Mısraın vezni bozuktur. 
1695 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
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tutuyorlar. Bunuñ acı tafãílÀtını ÒayÀl BÀàçesi’nde oúuyuñuz. DünyÀnıñ bu óÀline 

úarşı diyorum ki: 

Úoşma 

1 Elek misin insÀnları çalúarsıñ 

Nesin bize bir bir söyle amÀn dünyÀ1696 

GÀh engine gÀh yüksege úalúarsıñ 

Gösterirsiñ nice àaríb zamÀn dünyÀ1697 

/272/ 

2 Dürlü óÀller dürlü meşreb ãaçılmış 

Bir úapıdır varlıú yoúluú açılmış 

Şefúat ülfet ùoòumları biçilmiş 

Döner ùurur sende çeşíd devrÀn dünyÀ1698 

 

3 Úuru benlik óarıl óarıl dönüyor 

èÁşıú maèşÿú nice ışıú sönüyor 

Gökden bunca işÀretler iniyor 

Neden àÀfil èaceb böyle insÀn dünyÀ 

 

4 Birbirini taèúíb eder ziyÀnlar 

Küçülmekde günden güne insÀnlar 

Fikr òasta binegi olmuş iôèÀnlar 

Bilgin varsa etsin bunu beyÀn dünyÀ1699 

 

5 Vaôífe sevdÀya Àlet edilmez 

Øararlı bir yola böyle gidilmez 

Bu maènÀda úuru vaúÀr güdülmez 

Nedir sende bunca dönen seyrÀn dünyÀ1700 

                                                 
1696 Mısraın vezni bozuktur. 
1697 Mısraın vezni bozuktur. 
1698 Mısraın vezni bozuktur. 
1699 Mısraın vezni bozuktur. 
1700 Mısraın vezni bozuktur. 
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6 PÀra óÀkím boàaz maókÿm èalíldir 

Óırãa düşmüş èaúıl, èAczí õelíldir 

 İşte meydÀn işte óÀller delildir 

Bu òaùÀyı1701 etsen n’olur èayÀn dünyÀ1702 

/273/  

     -215- 

Meh-tÀb Ùoàuyor 

19 Eylül 1331/2 Ekim 1915 BÀrla 

Bu tÀríòde bir úaç genç èasker èÀ´ilesi aylıúlarını almaú için ãabÀó erken Egirdir’e 

gidiyorlar. VicdÀnsız mÀl müdíri (M…) pÀralarını vermiyor. Bunları Egirdir’de 

geceleterek iàfÀl yolunu bulmaú için oyalamaú istiyor. Faúaù genç úadınlar orada 

òÀn veya başúa barınacaú yer bilmediklerinden geri dönerek BÀrla’ya gelirken 

aúşam ãıraları yolda çıúan ansız bir tipiye ùutularaú birbirlerini àayb ediyorlar. 

İçlerinden biri óÀmile olduàu için yolda úalıyor. Üçü BÀrla’ya ulaşaraú keyfiyeti 

òaber veriyorlar. Tipi fenÀ ortalıú zindÀn gibi gece eli fenerli adamlar yola çıúarıldı. 

Genç úadın bulunamadı. äabÀó erken arayıcılar bir çalı dibinde bí-çÀreniñ cesedini 

bulmuşlar cesed muèÀyene edilerek ãoàuúdan ùoñduàu anlaşıldı. Keyfiyyet 

Egirdir’e bildirildi. Ben bunuñla da úalmayaraú şu acı keyfiyeti olanca ãafaóÀtıyla 

Isparùa Mutaãarrıflıàı’na yazdım. Egirdir mÀl müdíriniñ oynadıàı acı entriúaları 

óaúíúí ve mÀddi olaraú bildirdim. Üç gün ãoñra Isparùa muóÀsebecisi èOåmÀn 

Beg’le müftí Óüsní Efendi nÀóiye merkezine geldiler. Mes´eleyi taóúíú için úÀ´im-

maúÀm Maómÿd Nedím Beg de geldi. 

İş bí-ùarafÀne taóúíú edildi. Bugün havÀ çoú güzel olduàundan BÀrla’nıñ PÀşÀ 

Úayası Pıñarı’nda misÀfirlere bir øiyÀfet verdik. Aúşam ãoñu Altınoluú ãıra 

ùaàlarınıñ ardından ay bedir óÀlinde ùoàuyor. Çoú èÀrif ve edíb bir õÀt olan müftí 

efendi şöyle dedi. 

- Ah şu manôaraya nerde bir şÀèir dedi. Ben o anda şu úıùayı  

 

                                                 
1701 Kelime “óaùÀ” şeklinde yazılmıştır. 
1702 Mısraın vezni bozuktur.  
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/274/ 

söyledim: 

 

áazel1703 

1 Meh-tÀb ùoàuyor ammÀ cihÀn vírÀndır1704 

Óaô yoú ufúunda baú görünen òazÀndır1705 

 

2 Arøıñ óÀline meh-tÀb bile pek àamgín1706 

Óüzmelerinden bir çoú elem rízÀndır1707 

 

3 ŞÀhid meh-tÀb da çünki dönen her óÀle1708 

Bilseñ bu óÀle meh-tÀb daòi giryÀndır1709 

 

4 èAczí diye nÀm, almışız biz tÀ, ezelden1710 

Sínem yarılsa her yanları efàÀndır 

 

Zemín-i zamÀna muvÀfıú düşen bu parça müftí efendiniñ dikkat-i naôarını çekerek 

defterine yazdı. Ertesi gün úÀ´im-maúÀm da ber-À-ber hey´et Egirdir’e gitdiler. 

Oradaki taóúíúÀt tamÀmen müåpet netíce vererek Egirdir MÀl Müdíri ve onuñ adamı 

BÀrla TaóãíldÀrı (èA...) bir hafta soñra yerlerinden atıldılar. 

 

 

 

 

                                                 
1703 HB’nde şiirin “àazel” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2- 656  
1704 cihÀn: göñül HB2-656 / vírÀndır: vírÀn HB2-656 
1705 Óaô yoú ufúunda baú görünen òazÀndır: Ufúunda nümÀ yoú görünür òüsrÀn HB2-656. Kelime “óazÀn” 

şeklinde yazılmıştır. 
1706 Arøıñ óÀline meh-tÀb bile pek àamgín: Bir òayretde mi bilmem ayda feøÀda HB2-656 
1707 bir çoú elem: èunfla àam HB2-656 
1708 ŞÀhid meh-tÀb da çünki dönen her óÀle: BÀde-i gülgÿn hem õevú u ãafÀda HB2-656 
1709 Bilseñ bu óÀle meh-tÀb daòi giryÀndır: Kirli elemiñ eltında hep pÿyÀn HB2-656 
1710 HB’nde mahlas beyitinin yer aldığı bu kısma yer verilmemiştir. HB2-656. Ayrıca mısraın vezni 

bozuktur. 
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  -216-1711 

SevdÀ Sitem  

Böyle Gezişiñ  

28 Eylül 1332/11 Ekim 1916 BÀrla 

Bizim cÀõib dil-ber (V...) yi iàfÀl ile Egirdir Mal Müdíri’ne götüren bu taóãíldÀr idi. 

Bugün yanımda Naóiye NÀ´ibi (N...) efendiyle BÀrla’nıñ ÓÀcıbekir Çeşmesi 

Mevúièi’nde avlanaraú ikindi üzeri evlerimize döndük. BÀrla’nıñ meşhÿr İmşÀh 

yoúuşundan inip geliyoruz. Dil-ber (V...) lÀle gibi úırmızı elbiselere girerek 

/275/ 

evleriniñ öñündeki ùamda geziniyor. Bu geziş bizi görmesiyle olduàunu 

añlıyordum. Yoúuşuñ bir yerinde biraz diñlenmek üzere oùurduú. Evvelce dil-beriñ 

baña verdigi al renk parola mendilini cebimden çıúararaú yüzümü siliyordum. 

Dil-ber de kendisinde olan èaynı mendili çıúararaú işÀret verdi. Ben mendili 

úoynuma úoydum. O da úoynuna úoydu. Bu şifreli úonuşma üzerine dívÀne göñül 

şu destÀn ùarzını baña söyletiyor: 

 

1 Maóvediyor beni bu revíşiñ 

Óoúúa deheniñden of deyişiñ 

Híç yoúdur àamzede miåliñ eşiñ 

Öldürecek beni bu gezişiñ 

 

2 Gör ki seniñçün neler oluyor 

AàyÀr geberdi èaşúım gülüyor1712 

Herkes etdigini hep buluyor 

Öldürecek beni böyle gezişiñ 

 

 

 

                                                 
1711 Şiirin vezni bozuktur. 
1712 geberdi: òortladı HB2-664 
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3 Bu böyle bir Àn ki elbetde geçer 

KÀse-i èaşkı, sevdÀsından içer 

Bir gün var ki èaşú da sevdÀ da göçer 

 Öldürecek beni böyle gezişiñ 

 

4 èAczí der ki èaşú benim cÀnımdır1713 

èAfíf sevdÀ hem òÀúÀnımdır 

Beni bu óÀle úoyan kendi úanımdır 

Öldürecek beni böyle gezişiñ 

/276/ 

  -217-  

Ùaàlar Çekemez 

èAfíf Meyl 

7 Teşrín-i Evvel 1331/20 Ekim 1915 BÀrla 

Vaôífemiñ çoú aàırlıàı arasında boş úaldıúça bu tÀríòde (Ravøatü’l-UşşÀú) adında 

bir eåer yazıyorum. Bu muóíù te´åíri ve dil-beriniñ cÀõibelerinden olsa gerekdir: 

Bunuñla ber-À-ber rÿóum da beni èafíf meyle sevú ediyor. Ve böyle söyletiyor: 

 

DívÀn1714 

1 Ùaàlar çekemez benim aózÀnımı1715 

Kendim yaúıyor kendi cÀnımı1716 

 

2 Çekil ey göñül sen bu sevdÀdan1717  

Yıúdıñ her demde bu eyvÀnımı1718 

 

 

                                                 
1713 HB’nde bu dörtlüğe yer verilmemiştir.   
1714 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-667. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, gazeldir. 
1715 benim: çekdigim HB2-667. Ayrıca mısraın vezni bozuktur. 
1716 Kendim yaúıyor kendi cÀnımı: Kendi elimle yaúarım bu cÀnımı HB2-667 
1717 sen bu sevdÀdan: de boşla bu elemi HB2-667 
1718 Yıúdıñ her demde bu eyvÀnımı: Yıúıldıúça yıúdıñ bu cisimle eyvÀnımı HB2-667 
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3 Óasret Àteşi yaúdı sínemi 

İñler ney gibi diñle efàÀnımı1719 

 

4 Raúíb bir yanda sevdÀ bir yanda 

Úırmaú isterler tek ruchÀnımı 1720 

 

5 ÓÀkim-i göñlümde meyl-i cÀnÀn 

Raúíb almaú ister cÀnÀnımı1721 

 

6 Söyle èAcziyÀ ol raúíbe kim 

Deşmesin Àteş-i sÿzÀnımı1722 

/277/ 

  -218- 

èAşú-ı èUlví 

Áhÿlar Arasında 

11 Teşrín-i Evvel 1331/24 Ekim 1915 Egirdir 

Herhangi işde olursa olsun zamÀn var ki şans birbiri üstüne yıàılır gelir. Bu tÀríòde 

Egirdir’de bir ùaúım nÀzlı Àhÿlar arasında geçen bir geceye. Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl 

BÀàçesi’ndedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1719 SevdÀ-yı dil-berler elinde naàmemi zÀr etdiñ 

Diñle her gün ney gibi sen efàÀnımı HB2-667 
1720 Şöhretimi úırdıñ çaàında ezdiñ àaddÀr 

Düşman önünde etdiñ rucóÀnımı HB2-667 
1721 Úaóbelikle avladıñ göñlüm ey ôÀlim 

Girdiñ araya gösterirdiñ cÀnÀnımı HB2-667 
1722 Bir èAczí diye gelme yeter óayÀlime 

Gelme düşme yanarsıñ Àteş-i sÿzÀnımı HB2-668 
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Úoşma1723  

1 èAşú-ı èulví ùurmaz yanar özümde1724 

Naãıl sevdÀ dönmüş gezer izimde 

Ne yapayım göñül derdi ey seóer1725 

Ùur òocam ùur, yÀr òayÀli gözümde1726 

 

2 äuçlar örten àaríb sırdaş geceler 

Göñül ùurmaz yÀriñ ismin heceler1727 

äabÀó olmuş eõÀn oúur òocalar 

Ùur òocam ùur, yÀr òayÀli gözümde 

 

3 SevdÀ zordur acıları çekilmez 

èAşú u hicrÀn ùolmuş geri döñülmez 

èÁşıúlarıñ úuãÿruna baúılmaz 

Ùur òocam ùur, yÀr òayÀli gözümde 

 

4 Deli göñül tÀ ezelde şeydÀdır1728 

Dil-berlere vuràun úara sevdÀdır 

Aramızda bir ayrılıú peydÀdır 

Ùur òocam ùur, yÀr òayÀli gözümde 

/278/ 

5 ÒayÀl gelir deli göñle ùurulmaz  

Coşúun aúar neden aãlÀ yorulmaz 

Bir èÀşıúa iki yük bir, vurulmaz1729 

Ùur òocam ùur, yÀr òayÀli gözümde 

                                                 
1723 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-680 
1724 èAşú-ı èulví: Meçhÿl èalev HB2-680 
1725 ey seóer: òocam bu HB2-680 
1726 HB’nde bu dörtlük ikinci dörtlük olarak yer almaktadır. Ayrıca son mısra “Ùur òocam ùur òayÀli var 

gözümde” şeklinde yazılmış ve şiirin tamamında bu şekilde tekrar edilmi olup yalnızca bu kısımda 

gösterilmiştir. HB2-680 
1727 Göñül: SevdÀ HB2-680 
1728 Bu dörtlük HB’nde 5. dörtlükle yer değiştirmiştir. ezelde: ezelden HB2-681 
1729 iki yük bir: aàır yükler HB2-681 



 

676 

6 Bilmem dünyÀ bilmem ki ben dönerim 

KülòÀn gibi yanar yanar sönerim 

HavÀlanır yine yere inerim 

Ùur òocam ùur, yÀr òayÀli gözümde 

 

7 áaríb bülbül gibi ùurmaz iñlerim1730 

Kendim söyler destÀnımı diñlerim 

Bu sevdÀdan úaval gibi çıñlarım 

Ùur òocam ùur, yÀr òayÀli gözümde 

 

8 Yıúıl desem göñül saña yazıúdır 

Sırdaş gece sevdÀmıza azıúdır1731 

Atma şafÀú atma baàrım ezikdir 

Ùur òocam ùur, yÀr òayÀli gözümde 

 

9 èAşú elinden gögsümde ney çalınır 

Ayrılıàa naãıl çÀre bulunur 

Her yerlerden yÀr úoúusu alınır1732 

Ùur òocam ùur, yÀr òayÀli gözümde 

/279/ 

10 Gülmeyiñ dostlar bu göñlüñ işine 

Neler gelir àaríb insÀn başına 

Ùaúdı sevdÀ bir Àhÿnuñ peşine 

Ùur òocam ùur, yÀr òayÀli gözümde 

 

 

 

                                                 
1730 áaríb: İşsiz HB2-682 
1731 SırdÀş gice sevdÀmıza azıúdır: Gicelerde uyúu bize azıúdır HB2-682 
1732 Her yerlerden yÀr úoúusu alınır: Bÿsesiñden yÀriñ ünü alıır HB2-683 
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11 İsmim èAczí nice seyrÀn geçirdim1733 

Nice fırãat nice demler úaçırdım 

Úafesimden nÀzlı bülbül uçurdum 

Ùur òocam ùur, yÀr òayÀli gözümde 

 

  -219- 

ÒayÀliñ Naúşı 

Bir Gece Dem-i HicrÀn 

5 KÀnÿn-ı æÀní 1332/18 Ocak 1917 BÀrla 

Úış aylarında nedense şièr söylemek ùabièatimiñ ùışında úalır. Faúaù bu gece cÀõib 

dil-beriñ òayÀliyle diyorum ki: 

 

Şarúı1734 

1 ÒayÀliñ naúşı neler etdi 

Mecrÿó síne-i ÀvÀreme 

 

2 Başladı Àhım artdı yine 1735 

Ne olur baú sen bir çÀreme 

 

3 áamzeñi vurma yeter cÀnÀ1736 

Sínemdeki açıú yarama1737 

 

4 Görmeseydim o mÀh cemÀliñ1738 

Bir hüsrÀn girdi Àh arama1739 

 

 

                                                 
1733 İsmim: Adım HB2-683 / èAczí: èAczí’dir HB2-683 
1734 HB’nde şiirin “şarúı” olduğu bilgisine yer verilmemiştir.  
1735 artdı: geldi HB2-685 
1736 áamzeñi vurma yeter cÀnÀ: ÓayÀtım düşdü Àh u zÀra HB2-685 
1737 yarama: şu yarama HB2-685 
1738 mÀh: meh HB2-685 /  cemÀliñ HB2-685: yüzüñ D  
1739 Bir hüsrÀn girdi Àh arama HB2-685: Ne çÀre girdi hicrÀn arama D 
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5 èAşúıñla gör ki períşÀnım 

Raóm eyle dil-i àam òÀreme1740 

/280/ 

-220- 

Ey Güzel 

Egirdir èÁlemi 

13 Mart 1332/26 Mart 1916 Egirdir 

Dört dÀne meh-pÀre ile bir gece èÀlemi... Bu meh-pÀreler arasında dil-ber (V...) 

òayÀliyle söyledigim àazeller: 

 

áazel1741 

1 Ey felek beni bir óüsn ü èÀna úurbÀn eylediñ1742 

Óadd-i óudÿdun bilmez cÀnÀna derbÀn eylediñ 1743 

 

2 Saèy-i dildÀra iòvÀn eylerken himmetler ibõÀl 1744 

Eñ ãoñ göñlümü ùopùolu bir Àh fiàÀn eylediñ1745 

 

  -221- 

Yine burada mestÀneligiñ söyletdigi naàmelerden: Dil-berleriñ melÀóatlarine úarşı: 

 

áazel1746 

1 YÀ Rab bu nedir ne ikrÀm icrÀ ediyorsuñ1747 

Gündüz úasvetler gece şen iàrÀ ediyorsuñ 

                                                 
1740 HB’nde bu mısra yer almamaktadır. Ayrıca bu mısradan sonra HB’nde şu beyit mevcuttur: 

ÚÀtil misiñ Àh yoúsa cellÀd 

Vurduñ àamzeñi baú yarama HB2-685 
1741 HB’nde şiirin “àazel-i hüzzÀm” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB2-691 
1742 Ey felek beni bir óüsn ü èÀna úurbÀn eylediñ: Ey felek niçin beni nÀ-dÀna úurbÀn eylediñ HB2-691 
1743 Óadd-i óudÿdun bilmez cÀnÀna derbÀn eylediñ HB2-691: Úıymet bilmeyen bir cÀnÀna úurbÀn eylediñ 

D 
1744 Saè-yi dildÀra iòvÀn eylerken himmetler ibõÀl HB2-691: èAşú-ı sÿzÀna bulmadıñ çÀre neyleyim Àh D 
1745 Eñ ãoñ göñlümü ùopùolu bir Àh-ı fiàÀn eylediñ: Áòir göñlümü ùopùolu Àhı fiàÀn eylediñ HB2-691 
1746 HB’nde şiirin “àazel-i ãÿfiyÀne” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB2-691 
1747 icrÀ HB2-691: - D 
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2 SevdÀ mıdır bu, ibtilÀ mı ya bir èaşú mıdır 1748 

Sırr-ı luùfuñla hem beni isrÀ ediyorsuñ 

   

-222- 

Bu güzelliklerin içinde mestÀne ve şeh-bÀz bir dil-beriñ melÀóatına: 

 

DívÀn1749 

1 Ey güzel seni úıymet-i dünyÀya degişmem 

Bezm-i vuãlatıñ leõõet-i aèlÀya degişmem 

 

2 Yüzüyüñ èaksin görseydi güneş uùanırdı1750 

Yanaàıñ rengini verd-i óamrÀya degişmem 

/281/ 

3 Úaşlarıñ miórÀbı óüsnüñe tÀm seróaddir bir1751 

Zülf-i reyóÀnıñ biñ úaşı ùuàrÀya degişmem 

 

4 Sen bir Àfetsiñ eşiñi her ana ùoàurmaz 

Gerçi insÀnsıñ zümre-i óavrÀya degişmem     

 

5 Yÿsuf-ı KenèÀn imrenirdi görseydi seni  

Yücedir óüsnüñ vech-i ZüleyóÀ’ya degişmem1752 

 

6 Gerçi nÀm almış LeylÀ’yı zamÀn bir vaúitler 

Mecnÿn’a acır seni ben LeylÀ’ya degişmem 

 

 

                                                 
1748 mı: mıdır HB2-691 
1749 HB’nde şiirin “àazel” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB2-692. DívÀn’da şiirin divan olduğu 

belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, HB’ndeki gibi 

gazel gazeldir. 
1750 görseydi: görseydi eger HB2-693 / güneş: òurşíd HB2-693 
1751 tÀm HB2-693: - D / bir HB2-693:- D 
1752 vech-i: şekl-i HB2-693 
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7 Bir èAczí’yim baú óÀlime raóm eyle ey gül ten1753 

Bir perísiñ ki seni her raènÀya degişmem 

 

  -223- 

Bu çılàın sevdÀ bezminiñ tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi óÀùırÀtımızdadı[r]. Eski noùlardan 

şièirlerimi buraya ùoplarken şimdi bí-çÀre göñül böyle diyor: 

 

Úoşma1754 

1 Sürÿr ãandım òayÀl oldu zÀr úaldı 

Gölge gibi geçdi ne õevú ne yÀr úaldı1755 

O sürdügüm demler meger òayÀlmiş 

BÀàçe vírÀn güller ãoldu òÀr úaldı1756 

 

2 äafÀ ãandım òayÀl oldu o sevdÀ 

Meger ãoñra gelir imiş bir ferdÀ 

O dem uçdu bir çoú cevr oldu peydÀ 

Áh cismimde ancaú aàır bÀr úaldı1757  

 

 

 

 

                                                 
1753 Bir: - HB2-693 / baú: - HB2-693 
1754 HB’nde şiirin “úalenderí” olduğu belirtilmiştir. HB2-696. HB’de bu şekilde belirtilmesine rağmen söz 

konusu şiir koşmadır. Bu adlandırmanın şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu 

düşünülmektedir.  
1755 Mısraın vezni bozuktur. 
1756 HB’nde bu kısım şu şekildedir: 

Bu èÀlemde çekdigim Àh u zÀr úaldı 

Ne mey-òÀne ne èişve ne bir yÀr úaldı 

O gördügüm demler meger hep òayÀlmiş 

Şimdi göñülde úuru bir efkÀr úaldı HB2-696 
1757 HB’nde bu kısım şu şekildedir: 

Sürÿrum yoú hep gitmiş zÀrım pek artar 

Ne óÀlimden ne elemden yoúdur ùutar 

Dem olur ki èaúlım gitdi ôarfın yırtar  

Geçer günler cevr imiş Àh bir kÀr úaldı HB2-697 
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/282/  

3 äafÀ şekli görünen õevú türÀbmış 

Meger òayÀl o cÀn cÀnÀn serÀbmış 

Áh bu göñül o demlerde òarÀbmış 

ÓayÀtımda øarar böyle kÀr úaldı1758 

 

4 Áh ey èAczí felek seni atlatmış 

MelÀóatlar seni yoldan òoplatmış 

FÀní demde saña cefÀ ùoplatmış 

O õevúlerden özde şimdi nÀr úaldı1759 

 

  -224- 

Perí-peyker Misiñ   

Bedre Köyünde 

15 Mart 1332/28 Mart 1916 Perşenbe Gün BÀrla 

Egirdir’den óareketle nÀóiyeye ùoàru gelirken yol üzerinde Bedre Köyü’nden bizi 

bekleyen bir adam muùlaúÀ köye uàramamızı ıãrÀr etdi. Oraya döndük. Yanımda 

muóib arkadaş nÀóiye nÀ´ibi (N...) efendi var. Bu rind-meşreb arúadaş da heróÀlde 

uàrayalım dedi. ÚılÀvuz bizi bir bÀàçeniñ öñüne getirdi. Atlarımızı köye yolladıú. 

BÀàçede iki kişiden başúa yoúdur. Bunuñ birisi o muóiùiñ ãayılı efelerinden öteki 

arúadaşı güzel sÀzendedir. Bezm-i cem èÀyini tÀm úurulmuş sÀúiye olaraú yine çoú 

müsteånÀ bir dil-ber de şen şaúraú gül çehresiyle óaøırdır. ÙÀlièiñ bu cilvesine ne 

demeli?  

 

                                                 
1758 HB’nde bu kısım şu şekildedir: 

Derd dökecek şimdi cÀy-ı ferÀóım yoú  

Vaódetdeyim ãanma ki híç Àhım yoú 

Hükmündeyim cürmümüñ ben felÀóım yoú 

Meger èafva ancaú luùf-ı SettÀr úaldı HB2-697 
1759 HB’nde bu kısım şu şekildedir: 

Bir èAczí’yim óÀlimi kendim bilirim 

Hep mÀøímden acı ilhÀm alırım 

Her ãabÀó bu maóbese kendim gelirim 

Bir òastayım óÀlÀ zaóm-ı óimÀr úaldı HB2-697 
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/283/ 

Beni bir kelebek gibi gülden güle úonduruyor: O bezmiñ melek vuãlat deminden 

ãoñra: Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl1760 BÀàçesi eåerimizdedir. 

 

DívÀn1761 

1 EndÀmıñ bí-bedel perí-peyker misiñ 

Güzeller üstüne şÀh-ı ekber misiñ1762 

 

2 LeùÀfetdir ser-À-pÀ cism-i laùífiñ1763 

èAceb feøÀlarda ùoàan Ülker misiñ 

 

3 ÓayrÀn olur herkes bir ben degil saña 

Yoúsa seóerlerde çıúan aòter misiñ1764 

 

4 Úaşlarıñ bí-emÀn Àhÿdur gözleriñ 

Úalblere ãaplanan sen bir òançer misiñ 

 

5 Perí midir nesliñ èaceb insÀn mıdır 

Yoúsa açılmış bir gül-i aómer misiñ 

 

6 Çarpılır kim görse olur elbet şeydÀ 

Sen tek başıña bir dürr-i ebter misiñ 

 

7 Baúışıñdan úalır Àhÿlar óayretde1765 

Taãvíriñ Venüs’den üstün evfer misiñ1766 

                                                 
1760 Kelime “ÓayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1761 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-701. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, gazeldir. 
1762 Güzeller: ÒÿbÀn HB2-701 / üstüne: üstüne sen HB2-701 
1763 LeùÀfetdir: LeùÀfet HB2-702 / ser-À-pÀ: ser-À-pÀ Àh HB2-702 
1764 seóerlerde: ãabÀlarda HB2-702 
1765 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
1766 üstün: daòi HB2-702 
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8 Etdiñ esír-i zülf bu èAczí’yi ey şÿò 

MelÀóatda yapılmış zíbÀ minber misiñ1767 

/284/ 

  -225-1768 

Felek Derler 

Úuyu Ùaàında 

16 Mart 1332/29 Mart 1916 Bedre Köyü 

Geceyi Bedre Köyü’nde geçirdikden ãoñra ertesi gün Bedre’nin Úuyu Ùaàı’nda bir 

keklik avı tertíb olundu. Öñden bir çoú yataú ve serecek yiyecekler yollandı. 

Biz de arúadan avcı kekliklerimizle vardıú. Úuyu Ùaàı çoú yüksek laùíf ve tenhÀ bir 

ormanlıúdır. Ormanlar tÀze meşe ve ekåeriyetle ardıçdır. Bu ùaàda kendine óaã bir 

lÀhÿtiyyet vardır. Geceyi bu lÀhÿtiyyet içinde geçirdik. 

Seóer vaúti úalúaraú avcı kekliklerimizle ùaàıñ muòtelif semtlerinde kümelere 

girildi. Ben yeşil bir ardıç dibinde puãudayım. äabÀó yıldızı iki üç mızraú boyu 

yükseldi. Úuşlar keklikler uyanıyor. Aàaçlar seóer vaútini úutlular gibi esen bÀd-ı 

nesímle fıãıldaşıyorlar. Öyle bir Àn ki seóer vaútiniñ bütün eşyÀya óayÀt ãunduàu 

bir demdir. 

Bur demde uyanan bütün úuşlar kendi naàmeleriyle Àhenkler ãaçıyorlar. 

Düşünüyorum. Hep bunlar gecici ve fÀní bir èÀlemi taãvír ediyorlar. Bunuñ için 

diyorum ki: 

 

SemÀèí1769 

1 Felek derler dönen devr-i zamÀna 

Úanma göñül sen bu naúş-ı cihÀna 

Neler olmuş neler geçdi bilirseñ 

Bir levóadır baúan düşer gümÀna 

 

 

                                                 
1767 yapılmış: diñlemiş HB2-702. Ayrıca mısraın vezni bozuktur. 
1768 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
1769 Semâî olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. 
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/285/ 

2 Úurtlar úuşlar emir altı gezerler 

Añlayanlar bunu bir bir sezerler 

Müttefiúdir dört kitÀbda yazarlar  

Cümle eşyÀ tesbíó eder RaómÀn’a 

 

3 Bu èÀlemiñ her yanları seyrÀndır 

Ùaàlar ùaşlar bütün úuşlar óayrÀndır 

èAúıl için bunda maènÀ yeksÀndır 

Bir õerredir içi beñzer èummÀna 

 

4 Her õerreniñ óayÀtı var õikirde 

İnsÀnoàlu bir degildir fikirde 

Bu èÀlemde zengin de var faúír de 

Kimi aómaú kimi düşmüş òüsrÀna 

 

5 Günde nice óÀller olur hesÀbsız 

äorãañ gelmez úalır ãorgu cevÀbsız 

Kimi samÿr giyer kimi eåvÀbsız 

Kimi kÀfir kimi girmiş ímÀna 

 

6 Neler vardır èAczí görseñ fıùratda 

Neden bunlar èaceb sırr-ı òilúatde 

Kimi şÀdÀn kimi ùalmış úasvetde 

Kimi èÀşıú düşmüş gider fiàÀna 

/286/ 

  -226- 

Şu Ùaàlar 

Rÿm Güzeli 

21 Mart 1332/3 Nisan 1916 
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Bugün BÀrla’nıñ Örencik Mevúièi’den avdan geliyordum. äabÀóıñ úuşluú vaútidir. 

İlkbahÀr güneşiniñ óarÀreti tÀze bir dil-beriñ gögsündeki ùatlı ãıcaàı añdıran laùíf 

iètidÀlindedir. PÀşÀ Úayası bÀàçelikleri arasında yoúuşa ùırmanıp geliyorum. 

EndÀm-ı melÀóat ve güzelligi her zamÀn òayÀlimi1770 alt üst eden bir Rÿm güzeli 

yañlız başına geliyor. äanki bir güneş gibi ùoàdu. Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi 

isimli óaùıratımızdadır. Bunuñ için diyorum ki: 

 

Úoşma   

1 Şu ùaàları of başıma göçürdüñ 

Naãıl baúış ceylÀn mısıñ be ôÀlim 

Göñlümü sen havÀlara uçurduñ 

Güzellere sulùÀn mısıñ be ôÀlim 

 

2 Áhudañ mı gözündeki sürmeler 

Úudretden mi ãaçıñdaki ãırmalar 

Birer òançer zülfüñdeki örmeler 

Bir Àfet-i devrÀn mısıñ be ôÀlim1771 

 

3 áoncalar var yanaàıñda oùurur 

áamzeleriñ úalbi úana baùırır 

Seni gören elbet cünÿn getirir1772 

èÁşıú çarpan şÀhÀn mısıñ be ôÀlim 

/287/ 

4 Bir èAczí’yim yaúdıñ beni düşürdüñ1773 

Mecnÿn gibi Àhım başdan aşırdıñ 

Göñlüm çarpıp yolda beni şaşırdıñ1774 

Perí misiñ insÀn mısıñ be ôÀlim 

                                                 
1770 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1771 Bir: Sen HB2-708 
1772 elbet: muùlaú HB2-708 
1773 yaúdıñ:  vurduñ HB2-708 
1774 yolda: yolumdan HB2-708 / beni: Àh HB2-708 
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  -227- 

SevdÀ Başúa 

Rÿmlarıñ NÀnkörlügü 

2 NísÀn 1333/3 Nisan 1917 BÀrla 

Bugün ansızın Rÿm mektebine vardım. äınıfları geziyorum. Her ãınıfıñ dívÀrına 

küçük úıùèada her devletiñ bayraúları ãıralanmış... YÿnÀn bayraàı eñ başda Türk 

bayraàı eñ altdadır. Bunu böyle görünce aèãÀbım gerildi. Yanımda dasúÀla ãordum. 

Bu nedir. 

- Çoçuúlara bayraàı ögretmek dedi. Bunuñ üzerine ben: Nerede yaşıyorsuñ 

hay nÀnkör diyerek óerifi úaraúola sevú etdim. TaóúíúÀt yapıyor ve diyorum 

ki: 

1 Óaúíúat başúa sevdÀ başúadır   

Ciddiyet başúa óulyÀ başúadır1775 

èAşúda èiffet var ibtiõÀl olmaz 

Õevú olur faúaù daèvÀ başúadır1776 

 

2 èAşú bir kelebek çiçekler gezer 

Her yere úonmaz bir şeyler sezer 

èAşúıñ kitÀbı hep böyle yazar 

AèlÀlıú başúa ednÀ başúadır1777 

/288/ 

  -228- 

Bülbül Ne Der 

Bülbül ve Seóer 

10 NísÀn 1333/10 Nisan 1917 BÀrla 

                                                 
1775 başúa: gerek HB2-720-4 (720. sayfadan sonra dört sayfa eklenmiş olup bunlara numaralandırma 

yapılmamıştır. Numaralandırma bu dört sayfadan sonra 721 olarak devam etmektedir. Aradaki sayfalar bu 

şekilde tarafımızca numaralandırılmıştır.) 
1776 faúaù: ammÀ HB2-720-4 
1777 AèlÀlıú HB2-720-4: AèlÀ D / başúa HB2-720-4: başúadır D /  başúadır HB2-720-4: başúa D. Ayrıca 

HB’nde şiirin sonuna şu dipnot eklenmiştir: “Ey me´mÿr, raúı şarÀb iç... Güzelleri sev... Faúaù bunları 

yaparken yalñız vaùan óissiñi fedÀ etme...” HB2-720-4 
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Bugün şafÀú vaúti arúadaşım NÀóiye NÀ´ibi (N...) efendiyle kekliklerimizi alaraú 

úafes avına gidiyoruz. PÀşÀ Úayası bÀàçelikleri arasından yolumuza devÀm 

ediyoruz. TÀm dereniñ üzerindeki köprüye geldigimiz zamÀn ãıú aàaçlar arasından 

bir bülbül feryÀda başladı. İkimiz de ùurduú diñliyoruz. CenÀb-ı Óaúú’ıñ küçücük 

bir kuşa verdigi bu ses ve maúÀm rÿóuma işliyor. Ve diyorum ki: 

 

Úayabaşı 

1 Bülbül nedir bu feryÀdıñ seóerde 

Yanıú sesiñ yüregimi eziyor 

Çoşúun gelir naàmeleriñ her yer de  

ÒayÀl çoşdu èummÀnlarda yüzüyor 

 

2 Nedir bülbül nedir söyle óÀliñden 

Diñler úalbim geçemedim yoluñdan 

Ayrıldıñ mı yoúsa àonca gülüñden 

Naàmeleriñ güle nÀme yazıyor 

 

3 Seóer vaúti çoşmuş sesiñ nicedir 

Bu feryÀdıñ èaşú ilinden hecedir 

Úalbim diñler òayÀl dersiñ yücedir 

MaúÀmlarıñ èaşú yolunda geziyor1778 

 

4 Naàmeleriñ óicÀz hüzzÀm faãlında 

èAşúıñ ãabÀ, naàmeñ èuşşÀú aãlında 

NÀmıñ seniñ dÀ´im èuşşÀú neslinde1779 

Bütün eşyÀ senden óikmet seziyor1780 

                                                 
1778 HB’nde bu dörtlükten sonra şu dörtlük yazılmıştır: 

AmÀn bülbül yeter desem ùuramam 

Bir èÀşıúım óÀliñden ben ãoramam 

Bir daha ben böyle seóer göremem  

Úalbim özüm sesleri süzüyor HB2-733 
1779 seniñ: dÀ´im HB2-733 
1780 Bütün eşyÀ senden óikmet seziyor: Faãlıñ óazín yegin èaşúıñ ùoldu yine HB2-733 
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/289/ 

5 Seóer yeli şevú alıyor ünüñden 

Ùurur dívÀn geçmez èÀşıú önüñden 

èAşú mı ãaldı seni kendi yönünden 

Sesiñ yine àoncaları çiziyor1781 

 

-229-1782 

MaènÀ Çoúdur 

Rÿm CÀsÿs Dil-ber Eftelya  

17 NísÀn 1333/17 Nisan 1917 BÀrla 

Rÿm mekteb mes´elesini taóúíú ederken daha mühim bir mes´ele çıúdı. Óarb olanca 

şiddet ve aàırlıàıyla devÀm ediyor. YÿnÀnistÀn’dan óÀriúu’l-èÀde güzel yirmi 

yaşlarında Àfet-i devrÀn Eftelya isminde bir úız fedÀ´i cÀsÿs olaraú Türkiye’ye 

geçmiş... İzmír İstÀnbÿl ve Rÿmlarıñ çoú olduàu yerleri ùolaşaraú BÀrla’ya úadar 

gelip ãoúulmuşdur. Mekteb óÀdiåesini taóúíú ederken dasúÀlıñ òÀnesinde bu Àfet-i 

devrÀn úız ortaya çıúdı. TaóúíúÀt eånÀsında çoú güzel Türkçe úonuşan Eftelya’nıñ 

baña úarşı mÿnis yaltaúlanmasını bir düşman ùanıdıàım için aãlÀ muvÀfaúat 

göstermeyerek sevdÀ ve şehvet dizginlerimi ùopladım. Hem dasúÀl hem úızı 

taóúíúÀt evrÀúıyla birlikte Egirdir úÀ´im-maúÀmlıàına yolladım. O da Isparta’ya 

sevú ediyor. 

Isparta mutaãarrıfı CemÀl Beg isminde aàır kÀmil bir õÀtdır. Bu òÀriúu’l-èÀde 

güzeliñ úarşısında Isparta me´mÿrları birbirlerine giriyor. Başda müddeèí èumÿmí 

ve jandarma úumandanı olmaú üzere çirkín ve úanlı óÀdiåe çıúıyor. İş Úonya’ya 

èaks ederek  

 

 

                                                 
1781 HB’nde bu dörtlükten sonra şu dörtlük yazılmıştır: 

Óaú èÀşıúı ey sesleriñ sulùÀnı 

Diñliyorum lÀkin yaúdıñ bu cÀnı 

èAczí der ki sesiñ èaşúıñ dívÀnı 

áoncaları naàmeñ açıp deldi yine HB2-734. 
1782 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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/290/ 

bu Àfet úız Úonya’ya sevú ediliyor. Úonya VÀlísi Muèammer Beg’dir. Bu Àfet VÀlí 

Muèammer Beg’iñ gözdesi olaraú úonaàına yerleşiyor ki ileride bu èÀfet úız benden 

öcünü almaú için vÀliye cilve óulÿl benim felÀketime sebeb oluyor. Bunuñ tafãílÀtı 

ÒayÀl BÀàçesi isimli óÀùırÀtımızdadır. Bunuñ için diyorum ki: 

 

1 MaènÀ çoúdur söyler isem alınmaz 

ZamÀn óükmü bunlar böyle olacaú 

Óikmet sırrı açıú faúaù bilinmez 

Bir şey degil daha neler gelecek 

 

2 İnsÀnoàlu àaríb maòlÿú bilinmez 

Muótelífdir òÿylar çÀre bulunmaz 

Dürlü òilúat óaúlarından gelinmez 

Ùínet óükmü yerin böyle bulacaú 

 

3 VefÀ yoúdur õerre úadar1783 özlerde 

Óíle ùuzÀú yalan ùolu sözlerde 

ÓayÀ yoúdur oàlan ile úızlarda 

Ne var şimdi daha neler ùolacaú 

 

4 FenÀ mióver üstündedir vicdÀnlar 

Günden güne küçülmekde insÀnlar 

Ortaú1784 yazıú endíşeye óayvÀnlar 

äanmayalım óaú yerde úalacaú1785 

 

 

                                                 
1783 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 

1784 Metinde  şeklinde yazılan kelime anlam göz önünde bulundurularak yukarıdaki şekilde 

okunmuştur. 
1785 Mısraın vezni bozuktur. 
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/291/ 

5 èAczí söyler seyrederek demleri 

Denemişdir çünki dürlü àamları 

Kesiliyor günden güne yemleri 

Bir gün var ki herkes sersem olacaú 

 

-230- 

Uãandım 

Ùaàlarda, ÒayÀlim 

18 NísÀn 1333/18 Nisan 1917 BÀrla 

Bugün yoràun göñlümü dindirmek için kendimi ùaàlar arasına atıyorum. Elimde 

avcı kekligimle BÀrla’nın NÀlperí Mevúièi’nde yeşil ormanlar arasında puãuya 

girdim. Kekligim òıãımlarıyla tÀm ùutuşduàu ãırada úarşı yamaçdan sekiz on úoyun 

köpekleri òırıldaşaraú iniyorlar. Öñleriñde kürdükmüş bir dişi köpek var. Bunlar 

puãumuñ ãaà ùarafında müdhiş bir boàuşmaya ùutuşdular. Av faãlım ber-bÀd oldu. 

Gözleri şehvetle úararmış erkek köpekler bir dişi yüzünden birbirlerini öyle 

boàuyorlar ki av yapayım derken acı ve úorúunç bir temÀşÀ úarşısında úaldım. 

Puãudan kendimi göstersem bu úızàın köpekler muùlaú baña da hücÿm edecekler. 

NihÀyet ayaàa úalúaraú bir úuru ãıúı paùlatdım. Dişi úaçdı köpekler arúasına 

düşdüler. Faúaù faøla boàulan bir dÀnesi sersem yerde yatıyor. Neden ãoñra o da 

úalúaraú yaralarını yalıyor. Biraz ãoñra mecÀlsiz o da defèolup gitdi. Bunuñ 

ictimÀèı felsefí baósi ÒayÀl BÀàçesi isimli óÀùırÀtımızda uzundur. Bunuñ için gerek 

insÀn gerek óayvÀnlar arasında dönen bu gibi òırıltılara nefretle diyorum ki: 
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/292/  

SemÀèí1786 

1 Elem yeri bu cihÀndan uãandım 

ÓayÀt bu mu, ben bu cÀndan uãandım 

Göñül gezer híçden híçe düşüyor 

Naãıl yerdir bu zamÀndan uãandım1787 

 

2 Bir úafes bu miónet ile donanmış 

Õevúi meçhÿl, yaldız ile ãıvanmış 

Naãıl miskin insÀn buna ùayanmış 

èAceb maóbes, bu ekvÀndan uãandım1788 

 

3 Biraz gülseñ neş´e ile gününde 

Ùurur göñül elemleriñ öñünde 

Fikir bekler bir ümíd ki ãoñunda 

Bilmem naãıl bu gümÀndan uãandım1789 

 

4 Yoúdur óuøÿr bu dünyÀda ùuralı 

Nice demdir èaúlıma başvuralı 

Óayretdeyim1790 buna efkÀr yoralı 

Her şey yoràun bu eõhÀndan uãandım1791 

                                                 
1786 HB’nde şiirin “àazel” olduğu bilgisine yer verilmiş ve dörtlük şeklinde yazılmıştır. HB2-742. Semâî ve 

gazel olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. 
1787 Bilmem ne imiş hep elemdir şu cihÀndan uãandım 

ÓayÀt denilen endíşeli ben bu cÀndan uãandım  

Geziyor göñlüm düşüyor hep híçden híçe ne óÀldir 

Bilmem ki ne yer pek sÿzişli bu zamÀndan uãandım HB2-742 
1788 Úoúmuş bir úafes óÀlindedir her yerleri bunamış 

äafÀsı elem mechÿldedir bir yaldızla ãıvanmış 

Naãıl bu mesken insÀnlıàa verilmiş hem ùaralmış 

èAcíb bir maóbes hem úasvetli şu ekvÀndan uãandım HB2-742 
1789 Bilmiyorum híç güldüñ mü neş´e ile gününde 

Geçmede günler bilmem naãıl elemleriñ önünde 

Bekler tefekkür bir ümídle belki olur ãonunda 

Híç olmayacaú artıú àamlı bu gümÀndan uãandım HB2-743 
1790 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
1791 Görmedim óuøÿr hem ÀrÀmın içinde ben ùuralı 
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5 VefÀsında ãafÀsında meder yoú 

Bir cedeldir iúbÀlinde heder yoú 

Bir ucundan bir ucuna òaber yoú 

Ters ùalàalı bu èummÀndan uãandım1792 

/293/ 

6 İnsÀniyyet miónet ile bulaşıú 

EfkÀr ùutmaz birbirini ùolaşıú 

RefÀh nerde ona kimdir ulaşıú 

Bu õevú özlü bu insÀndan uãandım1793 

 

7 Dertlerimi diyemem dil zebÿndur 

Nice òançer ile sínem pür-òÿndur 

Naàmelerim bu ilhÀmla meşóÿndur 

Bayúuş sesi bu elóÀndan uãandım1794 

 

8 Aàlar görsem yazıú àamdır diyorum 

Güler görsem bu sersemdir diyorum 

Dönmüş her şey, böyle demdir diyorum  

 Her yer fiàÀn bu fiàÀndan uãandım1795 

                                                 
ÕÀti çoú oldum tefekkürle èaúlıma baş vuralı 

ëucretdeyim ben yoú bir çÀre çoúdan õihnim yoralı 

Her õerrelerde yoràun düşen bu eõhÀndan uãandım HB2-743  
1792 èAhd ü vefÀda ãafÀsında revíşinde meder yoú 

Bir keş-À-keş ki iúbÀlinde idbÀrında heder yoú 

Alt ucundan hem üst başına gelen híç bir òaber yoú 

Mevce-i maèkes çoú fetretli bu èummÀndan uãandım HB2-743 
1793 Híç böyle midir beşeriyyet kimi görsem yılışıú 

Birbirin ùutmaz bilmem naãıl bir çoú şÿriş ùolaşıú 

Hangi õerreye göz vurdumsa hep de dönük bir ışıú 

Özler bozulmuş hep fitneli şu insÀndan uãandım HB2-744 
1794 Derdimi ben híç söyleyemem óÀlim çünki zebÿndur 

Baúar eùrÀfa me´yÿs olur çünki baàrım pür-òÿndur 

Şièrimde daòi naàmelerim bu ilhÀmla meşóÿndur 

Bayúuş gibiyim her yerlerde bir elóÀndan uãandım HB2-744 
1795 Aàlayan görsem kederlenip yazıú àamdır diyorum 

Görürsem gülen bí-çÀreyi pek sersemdir diyorum 

Her şey degişmiş düzeni yoú böyle demdir diyorum 

Kendim efàÀnda çünki díger bir efàÀndan uãandım HB2-744 
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9 Bir èAczí’yim, èaczimi ben bilirim 

Bu eleme her gün kendim gelirim 

El èÀlemi şÀd görsem şÀd olurum 

Naãıl devrÀn bu devrÀndan uãandım1796 

/294/ 

-231- 

ŞafÀú Atmış 

äuç ve Bülbül 

21 NísÀn 1333/21 Nisan 1917 BÀrla 

Bugün bir gül bÀàçesinde emín ve muètenÀ köşkde iki meh-pÀrede ber-À-ber bir 

bezm-i cem Àyininde meh-pÀrelerle cÀn cÀna ten teneyiz. 

ŞafÀú vaúti ser-mest uyandım. äabÀó yıldızı henüz ùoàuyor bir bülbül rÿóa işleyen 

naàmesini baãıyor. Áh işte o Àn mücrim òayÀlim silkinerek diyorum ki: 

 

Úoşma1797 

1 ŞafÀú atmış bülbül yine zÀrdadır1798 

Meyli gülde èaceb kendi nerdedir 

Dil-ber uyur síne mekşÿf yanımda 

Òoşgör bülbül şimdi göñül yÀrdadır 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1796 HB’nde bu dörtlük yer almamaktadır. 
1797 HB’nde şiirin “çuúurova” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB2-748 
1798 HB’nde ilk dörtlük farklı olarak şu şekilde kaleme alınmıştır: 

Ötme bülbül ãuçum boydan Àşúındır 

Mücrimim ben sevdÀ başdan ùaşúındır 

Bilmem sitem sesiñ pek de çoşúundur 

Ötme bülbül ötme baàrımı ezdiñ hey HB2-748 
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2 Bülbül èaşúım boydan aşmış bu gece1799 

Gül yüzlü yÀr Ààÿş açmış bu gece 

Bilmem neden sesiñ coşmuş bu gece 

Naàmeñ rÿóda mücrim òayÀl nerdedir 

 

3 äuçum var mı Àmirim èaşú-ı ezeli1800 

Bir mecnÿnum başda sevdÀ àazeli 

Dayanamam nerde görsem güzeli1801 

èAşúıñ gülde diken saña perdedir1802 

 

4 Bir èAczí’yim düşdüm perí eline1803 

Benden selÀm söyle seóer yeline 

Bir èÀşıúsıñ sen de gülşen gülüne 

Şimdi göñlüm zülf-i semen serdedir1804 

/295/ 

-232-1805 

Bu Gece 

CÀõib Dil-ber (V...) Bir Yıldız Gibi 

23 NísÀn 1333/23 Nisan 1917 BÀrla 

Bugün Óıøır İlyÀs Güñü’dür. Göñlüm mechÿl bir sÀ´iúle sevdÀ kÀbÿsunuñ altında... 

Kendim çoú güzel bir bÀàçe ki PÀşÀ Úayası’nda Rÿm güzeliniñ bÀàçesinde óafíf 

demleniyorum. Óıøır Günleri bir ùaúım demkeşleriñ ayrı bir bayramı ãırasına 

                                                 
1799 HB’nde bu dörtlük üçüncü dörtlükte yer almaktadır ve şu şekildedir: 

Bülbül niçin ötersiñ sen bu zamÀn 

Maócÿb etme şimdi óÀlim pek yaman 

Güzellerle döner dÀ´im bu cihÀn 

Ötme bülbül ötme baàrımı ezdiñ hey. HB2-749 
1800 HB’nde bu dörtlük ikinci dörtlük olarak yer almaktadır. äuçum var mı: äuçluyum Àmirim HB2-748  
1801 Dayanamam nerde görsem güzeli: èAyıp degil görsem ùuramam güzeli HB2-748 
1802 èAşúıñ gülde diken saña perdedir: Úalbim seniñ Àh şu sevdÀ perdedir HB2-748 
1803 perí: sevdÀ HB2-749 
1804 Şimdi göñlüm zülf-i semen serdedir: Ötme bülbül ötme baàrımı ezdiñ hey HB2-749 
1805 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
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girmişdir. Nedense ben aúşama yaúın oradan úalúaraú òÀneme geldim. ÒÀrice 

úısımdaki oùama geçerek neş´eli faúaù sevdÀví fikrimi diñlendiriyordum. 

Yatsı ãoñları idi. Bu úadar sitem bu úadar hicrÀndan ãoñra iyice süslenmiş bir gelin 

gibi ansızın oùama girdi. Artıú bunuñ díger ãafóasını ÒayÀl BÀàçesi’ne terkle 

diyorum ki: 

 

áazel1806  

1 Bu gece ùalèat-ı dídÀr-ı cÀnÀn 

Ansız ùoàdu óücre-i aózÀnıma 

 

2 Bunca firúÀt bunca óasret ãoñunda 

äardı merhem òoş síne-i sÿzÀnıma1807 

 

-233- 

Yine bu geceye ithÀfen Farsça DívÀn: 

 

 1808آمد جانا بسویمکه امشب 

 زهر چیز جدا مفتون اویم

 1809بده ساقی ساغر بر رفتارش

 1810بنوشم هم روی بشویم

 1811چه شب امشب که شد آفتاب

 ارم شد ز غنجه بویمعزم دلد

/296/ 

 گدا مست که امشب حضر جویند

 بیایید مشتاقان حضر در سویم

 

 

                                                 
1806 Gazel olarak belirtilen şiir, şekil itibariyle kıtadır. 
1807 Mısraın vezni bozuktur. 
 HB2-755:  - D که 1808
 HB2-755 صاغر ساقی :ساقی ساغر 1809
 HB2-755 بنوشم و هم دست را بشویم :بنوشم هم روی بشویم 1810
 HB2-755 فزاید نور :شد آفتاب 1811
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Tükçesi: 

Bu gece cÀnÀn yanıma geldi. Ben her şeyden fÀríà ona meftÿnum. SÀúí ùolu úadeói 

ver ki onuñ geliş şerefine içeyim. Hem de yüzümü boyayım. Bu gece ne gece ki 

oùama güneş ùoàdu. DildÀrıñ gelişi àoncalardan bir úoúudur. Kimdir bu gece Óıøır 

arayanlar, ey müştÀúÀn geliñiz Óıøır benim yanımdadır, demekdir. 

İşte bu vefÀsız dünyÀnıñ fÀní gecelerinden bir gecedir? 

 

-234- 

ŞeydÀdır Neylesen 

Yine áaríb Bülbül 

14 Mayıs 1333/14 Mayıs 1917 Isparùa 

Bugün Isparùa’da müzeyyen bir bÀàçede bezm-i cem Àyínindeyiz. Meclisde muùrib 

sÀzende muntaôam üç dÀne cins-i laùíf perí şen şaúraú güneş bu èÀlemden yeşil 

ùaàlarıñ ãırtlarını oúşayıp geçerken meclisde óÀøır neyzen Óaúúı Beg coşaraú neyle 

bir óicÀz taúsimi çekiyor. Bu Ànda eùrÀfdan ötüşen bülbüllerden biri yaúınımızdaki 

aàaca oradan da Óaúúı Beg’iñ omuzuna úondu. Bundan daha faøla çoşan Óaúúı 

Beg faãlını ãabÀ, óüseyníye çevirerek meclis rÿólarını istiàrÀúa ãaldı. İşte bu Ànı yÀd 

için: 

/297/ 

DívÀn áazel1812 

1 İlişmeyiñ bülbüle o bir şeydÀdır neylesin 

Vuràundur bir àoncaya úara sevdÀdır neylesin 

 

2 Bir èÀşıú hem zÀrdır ki şimdi úalbi nerededir1813 

Onuñ ceõbesi çünki bÀd-ı ãabÀdır neylesin 

 

3 O öyle bir èÀşıúdır her dem òÀre minnet eyler1814 

Vuãlatı taóammülde dil-i deryÀdır neylesin 

                                                 
1812 HB’nde şiirin  “àazel-i ãÿfiyÀne” olduğu bilgisi yer almaktadır. HB2-760.  
1813 hem: bí HB2-761 /ki: kim HB2-761 / şimdi: bilir HB2-761 
1814 O öyle bir èÀşıúdır her dem òÀre minnet eyler: Öyle bir èÀşıúdır ki aàyÀra minnet ondadır HB2-761 
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4 El uyur èÀlem uyur hicrÀnından o uyumaz 

Bir èaşú için çekdigi dürlü nevÀdır neylesin 

 

5 Gerçi gülşende gezer ammÀ ki baàrı yanıúdır1815 

Çoşúundur hem èÀşıúı gül ü ãÀórÀdır neylesin1816 

 

6 Mecnÿn’a döner bir dem èaşúla feryÀda düşerse 

 Dikenler içinde gül ona LeylÀ’dır neylesin 

 

  -235- 

AmÀn Göñül 

ŞeyùÀna ŞeyùÀnlıú 

19 Mayıs 1333/19 Mayıs 1917 BÀrla 

Híç yapmadıàım bir dívÀnelik, bu gece dil-ber (V...)niñ òÀnesindeyim. Benimle çoú 

ãamími dost görünen BÀrla’nıñ aşaàı mescid imÀmı (H... M...) bu gece beni 

baãdırmaú için şeyùÀnca bir enriúa çeviriyor. 

Ben de şeyùÀnca aldıàım bir tedbírle híç bilinmeden oradan çıúıyorum imÀm úazdıàı 

úuyuya kendi düşüyor. Bunuñ gülünç ve aàır tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi’ndedir. 

Diyorum ki: 

/298/ 

Beşli1817 

1 AmÀn göñül avlanırsıñ bir gün àÀfil 

Muóíùiñ hep nÀ-kes raúíb sinsi cÀhil1818 

èAşú da gider belki sevdÀ olur zÀ´il1819 

 Úaça gençlik demle böyle boàuşursuñ 

 Boz bulanıú emellere úavuşursuñ 

                                                 
1815 yanıúdır: ezikdir HB2-761 
1816 Çoşúundur: Ne yapsın HB2-761 / hem: bir HB2-761 / ü: -i HB2-761 
1817 HB’nde şiirin beşli olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-778 
1818 nÀ-kes: bir nÀ-kes HB2-778 / sinsi: èanÿd HB2-778 
1819 sevdÀ HB2-778: sevdÀ da D 
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2 Nerde hani åÀbit õevúler híç var mıdır 

Dostlar bilmem dost mudur hem aàyÀr mıdır 

AmÀn èAczí bu óÀl øarar, bir kÀr mıdır 

 Úaça gençlik demle böyle boàuşursuñ 

 Boz bulanıú emellere úavuşursuñ 

 

  -236-  

Ey Ùurnalar 

Rÿm Güzeli  

21 Mayıs 1333/21 Mayıs 1917 BÀrla 

Rÿm güzeliniñ babası ùarafından verilen bir øiyÀfet üzerine bugün BÀrla’nıñ PÀşÀ 

Úayası denilen yüksek maóaldeki pıñarıñ başında Egirdir Gölü’nden alaraú 

Anamaã ve (Gi) ùaàlarına úadar1820 nÀôır olan bu pıñarıñ ãu ve mevúièi rÿó çekicidir. 

Bu daúiúalar fÀní èÀlemiñ sürüp aşırdıàı daúiúalardır. Pıñarda ıãlı ãoàumuş 

şişelerden demleniyoruz. Bize meze getirip götüren Rÿm güzeliniñ melÀóÀt ve 

endÀmı õÀten ayaúda ùuran òayÀlimi1821 alt  

/299/     

üst ediyor. Bu miyÀnda havÀda àaríb àaríb ùurna sesleri geliyor. Baúdım üç úaùar1822 

ùurna ötüşüp gidiyorlar. Buña bir óÀùıra olaraú diyorum ki: 

 

Úayabaşı 

1 Ey ùurnalar neresidir iliñiz  

Nerden gelip nere gider yoluñuz 

BahÀr vaúti açıldı mı diliñiz1823 

İniñ bu il, yeşil òoşdur ùurnalar1824 

 

 

                                                 
1820 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
1821 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1822 Kelime “úÀùÀr” şeklinde yazılmıştır. 
1823 vaúti: geldi HB2-783 
1824 yeşil: baúıñ HB2-783 
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2 Áh ùurnalar híç mi óÀùır ãorulmaz 

èAşúım çoşmuş bulanıúdır ùurulmaz 

Ben yoruldum faúaù göñül yorulmaz1825 

Göñlüm yanar elim boşdur ùurnalar1826 

 

3 Güzelleri Àhÿdur hep çaàında 

Zanbaú sünbül biter yeşil ùaàında 

èAşú yeridir bülbül öter bÀàında 

Egleniñde baúıñ òoşdur ùurnalar 

 

4 Áh ùurnalar yitirdim ben yerimi 

Bir güzele verdim yine serimi 

Bilmem insÀn bilmem èaceb perí mi 

Göñlüm külòÀn1827 başım úışdır ùurnalar 

/300/ 

5 Bir èAczí’yim úaldım sevdÀ elinde 

İsmim döner raúíbleriñ dilinde 

ŞeydÀlıàım şu bÀàçeniñ gülünde 

Beni yaúan gözle úaşdır ùurnalar 

 

  -237- 

Aúşam güneşi çekilip gidiyor. Aàaçlar güneşiñ yan ışıàıyla uzun gölgelerini yerlere 

sererek boylarını ölçüyorlar. BÀàçeniñ içinde Àvíze lambalar yandı. Oraya naúl 

ettirdik. Óavuzuñ başı güzel döşenmiş ileride yemek pişmiş bir de Rÿm güzeli bir 

Àhÿ gibi meşàÿl... Aàaçlar arasında bir ay ışıàı gibi görünen bu melÀóata úarşı 

neş´eli göñül şu àazeli söylüyor: 

                                                 
1825 faúaù: ammÀ HB2-784 
1826 Göñlüm yanar: Dertleşelim HB2-784. HB’de bu dörtlükten sonra şu dörtlük yer almaktadır: 

Şurada bir yıldız vardır ùuruñ hey 

èAşú u hicrÀn her yanlarım görüñ hey 

Egleniñde siz bir óüküm veriñ hey 

Bu çekilmez aàır işdir ùurnalar HB2-784 
1827 Kelime “külóÀn” şeklinde yazılmıştır. 
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áazel1828 

1 Sensiñ ey melek beni yeksÀn eyleyen1829 

Óüsn-i melíóiñdir beni óayrÀn eyleyen1830 

 

2 İştiyÀúıñla titrer úalbim leyl ü nehÀr1831 

Bildim ki sensiñ Àh beni òüsrÀn eyleyen1832 

 

Áteşden óaôôını almaú için ùolaşan bir semender gibi dívÀne göñül úıvranıyor. 

BÀàçe iki úapılıdır. Biri pıñar ùarafında küçük úapı öteki gün ùoàuda büyük cümle 

úapısıdır. 

Rÿm güzeliniñ pıñardan ãu getirme bahÀnesiyle ãıú ãıú cümle úapısından geçdigini 

görüyordum. Ne olursa olsun ben de ãu dökmek bahÀnesiyle küçük úapıdan çıúaraú 

büyük úapıya ùoàru ùolaşdım. Rÿm güzeli elinde desti ile hemen çıúdı. Bu çıúışıñ 

òuãÿãiyyetini añladım. Çünki dişiniñ meyli olunca 

/301/   

  -238- 

teãÀdüfe óuãÿãiyyet aranır, erkegiñ de èaşúı şah-bÀzlanır. İşte bu Àn o Àn ki gece 

meh-tÀbı altında bir meh-tÀbıñ bÿselere layıú yüzü gözü ùudaúları gögüsleri 

bÿselere àarú oldu. DívÀne göñül böyle diyor: 

 

1 èAnber degil insÀn böyle tüter mi1833 

Bu fÀníde böyle vücÿd biter mi 

Bir endÀm ki buña bÀhÀ yeter mi1834 

LeylÀú mıdır sünbül müdür gül müdür 

 

 

                                                 
1828 Gazelin mahlas beytinin yazılmamasından hareketle şiir nâ-tamam gazel olarak değerlendirilebilir. 
1829 melek: ôÀlím HB2-789 / beni: beni böyle HB2-789. Mısraın vezni bozuktur. 
1830 melíóiñdir: melíóiñ her dem HB2-789   
1831 titrer: titriyor HB2-789   
1832 Àh: - HB2-789 / beni: beni böyle HB2-789    
1833 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB2-797 
1834 Bir endÀm ki buña behÀ yeter mi: Söyle göñül söyle behÀ yeter mi HB2-797 
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2 Billÿr gibi laùíf ùolàun bedendir 

Şaşar èaúıl bilmem naãıl semendir1835 

Petek gibi ãırlı beyÀø bir tendir1836 

äÿret midir úaymaú mıdır bal mıdır 

 

3 Güller gibi şírín penbe yanaúlar1837 

Ùombul beyÀø pambuú gibi parmaúlar1838 

Kiraz gibi olàun ùatlı ùudaúlar 

PÀlÿze mi şeker midir dil midir 

 

4 Ne òoş tüter ıàrandıúça yelleri 

Serpildikçe òarÀb eder elleri 

èAnber gibi zülüfleriñ telleri 

Menekşe mi reyóÀn mıdır úıl mıdır 

 

5 AmÀn èAczí ãaúın sen de şaşırma 

Baòtıñ bu bir Àhÿsudur úaçırma 

Úumrulardan bir aú úumru uçurma 

Bir beden ki göbek midir bel midir1839 

/302/ 

  -239- 

Áhı ZÀr Olmaúdasıñ 

25 Mayıs 1333/25 Mayıs 1917 BÀrla 

İnsÀnda èaşú ve sevdÀ olur. Faúaù ibtiõÀl ve sefÀhete düşürülmez. Herhangi bir 

vaôífe sevdÀya Àlet ve maàlÿb edilmez. Edilirse o èaşú degil òıyÀnetdir. Óarb devÀm 

ediyor. Günden güne aàır ve acı ãafóalara giriyor. Bunu düşünen òayÀlim kendi 

kendine diyor ki: 

                                                 
1835 Şaşar: Úamaşır HB2-798 / èaúıl: göz HB2-798 
1836 beyÀø: beyÀz HB2-798 
1837 Güller: NÀrlar HB2-798 
1838 beyÀø: beyÀz HB2-798 
1839 Bir beden ki: Áfet midir HB2-798 
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Altılı1840  

1 Göñül neden Àh u zÀr olmaúdasıñ 

GÀh olur ki fitnekÀr olmaúdasıñ 

Bu óÀl ile baña bÀr olmaúdasıñ 

Eskidikçe bí-úarÀr olmaúdasıñ 

 Vazgeç artıú iòtiyÀr olmaúdasıñ 

 ÓÀlÀ bend-i zülf-i yÀr olmaúdasıñ1841 

 

2 Bir dem olur ãıúarsıñ bu cÀnımı 

Artırırsıñ her Àn sen efàÀnımı 

SimsiyÀh etdiñ benim her Ànımı 

Yıúmaúdasıñ bildim maèmÿr eyvÀnımı1842 

 Vazgeç artıú iòtiyÀr olmaúdasıñ 

 ÓÀlÀ bend-i zülf-i yÀr olmaúdasıñ1843 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1840 HB’nde şiirin “müseddes” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB2-802 
1841 Bu kısım HB’nde şu şekildedir: 

Ne óikmet ey dil her gün Àh u zÀr olmaúdasıñ 

GÀh olur ki sen bir de fitnekÀr olmaúdasıñ 

Şüphesiz àayrı baña sen hem bÀr olmaúdasıñ 

Eskidikçe Àh bildim bí-úarÀr olmaúdasıñ 

 Vazgeç artıú sen göñül iòtiyÀr olmaúdasıñ 

 Yetmez mi óÀlÀ bend-i zülf-i yÀr olmaúdasıñ HB2-802 
1842 Mısraın vezni bozuktur. 
1843 Bu kısım HB’nde şu şekildedir: 

Bir dem oluyor taøyíú edersiñ hep cÀnımı   

Çoú úurcalarsıñ her Àn sen niçin bu efàÀnımı 

SimsiyÀh edersiñ neden bilmem ki sen Ànımı 

Yıúmaú dilersiñ gerçi tende bu eyvÀnımı 

Vazgeç artıú sen göñül iòtiyÀr olmaúdasıñ 

 Yetmez mi óÀlÀ bend-i zülf-i yÀr olmaúdasıñ HB2-802 
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3 Geçdi artıú eski cÀnıñ var mıdır 

Çılàın demiñ hem o Ànıñ var mıdır 

ÚarÀr üzre åÀbit zamÀnıñ var mıdır1844 

Belli oldu óÀl, gümÀnıñ var mıdır 

 Vazgeç artıú iòtiyÀr olmaúdasıñ 

 ÓÀlÀ bend-i zülf-i yÀr olmaúdasıñ1845 

/303/ 

4 Kendi èAczim õÀti etdim iòtiyÀr 

Etdiñ beni bir esír-i zülf-i yÀr 

Cismim yıúmaya eylersiñ ictisÀr 

Úoy óÀlime beni sen de ey àaddÀr 

 Vazgeç artıú iòtiyÀr olmaúdasıñ 

 ÓÀlÀ bend-i zülf-i yÀr olmaúdasıñ1846 

 

  -240- 

Yaşamaú Emeli 

CÀõib Dil-berle 

Bu períler diyÀrında ben ãuçu degil..., ãuç beni arıyor. CÀõib dil-berle bir gece 

vuãlatdan ãoñra: 

 

 

                                                 
1844 Mısraın vezni bozuktur. 
1845 Geçdi artıú ey dil eski Ànıñ híç var mıdır 

Çılàın demiñ hem o şÀnıñ híç var mıdır 

Ôıll-i òayÀldir åÀbit zamÀnıñ híç var mıdır 

Belli oldu baú óÀlet gümÀnıñ híç var mıdır 

  Vazgeç artıú sen göñül iòtiyÀr olmaúdasıñ 

 Yetmez mi óÀlÀ bend-i zülf-i yÀr olmaúdasıñ HB2-802 
1846 Bu kısım HB’nde şu şekildedir: 

èAczimi etdim nefsimde õÀti ben iòtiyÀr 

Etmediñ aãlÀ beni èömrümde bir behredÀr 

Cismim yıúmaàa bildim eylersiñ sen ictibÀr 

Terk eyle beni nolur óÀlime ey àamkÀr 

Vazgeç artıú sen göñül iòtiyÀr olmaúdasıñ 

 Yetmez mi óÀlÀ bend-i zülf-i yÀr olmaúdasıñ HB2-803 
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áazel1847  

1 Ùut nabøımı sen ey tabíb göreyim 

Var mı tende, baú yaşamaú emeli1848 

 

2 Derdim èaşúdır saña óaber vereyim 

Söyle doútor ne devÀ eylemeli1849  

 

3 Düşdü göñül bir Àfetiñ aàına 

ÒarÀb oldu mülk-i cismiñ temeli1850 

 

4 Müstaànídir hem de mÿnis cilvede 

Ne demeli bilmem ne söylemeli1851 

 

5 NÀzı laùíf bir Àfetdir òilúatde 

Pek tÀzedir gögsü ùurunç maóali 1852 

 

6 èAczí ùaldıñ yine günÀh baórine 

èAşúda cefÀ vardır gözet mühleti 

 

 

 

 

 

                                                 
1847 HB’nde şiirin “àazel” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-810. Gazel olarak belirtilen şiir, şekil 

itibariyle kıtadır. 
1848 Ey ùabíb nabøıma baú var mı yaşamaú emeli 

èAşú derdidir derdim ne devÀ eylemeli HB2-810 
1849 Baàlandım yine bir güzeliñ zincír-i óüsnüne 

ÒarÀb olmaúdadır olan mülk-i cismim temeli HB2-810 
1850 Bir istiènÀki yüzyüze Àh cÀn mı ùayanır 

Naãıl yalvarmalı bilmem ki neler söylemeli HB2-810 
1851 Öyle bir ùavırlaú ki cilvesin taèrífe mecÀl yoú 

ÓayÀliyle anıñ naãıl Àhı fiàÀn eylemeli HB2-810 
1852 èAczíyÀ ùaldıñ sen günÀh deryÀsına gözüñ aç 

èAşúda vefÀ da var gözetmek gerekdir mühleti HB2-810 
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/304/ 

  -241- 

Ùaàlar Iãlanır 

Óaúíúate Ùoàru 11 Mart 1334/11 Mart 1917 BÀrla 

Bugün nev-rÿz günüdür. HavÀ çoú laùíf... Yanımda muóibb-i ãÀdıú ve hem-demim 

(N...) efendiyle BÀrla’nıñ Gelincik Ùaàı yamaçlarında av üzerindeyiz. İki sÀèat 

ãoñra havÀ degişdi. Şiddetli bir yaàmur başladı. Biz bir úaya dibine siperlendik. 

Yaàmur ùaàı ùaşı iyice yıúadı ve ùurdu yine óafíf güneş açıldı. 

Biz óÀlÀ úaya dibindeyiz. ZavÀllı ùavşanlar yer degişdirerek aşaàı yuúarı zıplıyorlar. 

Erkek ùavşanlar dişileri úoúluyor oynaşıyorlar. Bu havÀ bu görünüşe bir óÀùıra 

olaraú şu èArapça úıùèayı orada söylüyorum. 

 

èArabí Úıùèa1853 

 رأیت ارنبا و كان تالعبوا

 1854على جبل حبشها مسك و عبیر

 و عیش الدهر ظل كتالعبهم

 1855و هم غافلون عن عسر العسیر

Türkçesi: 

Ùopraàı ùaşı misk ü èanber gibi bir ùaàda iki ùavşan gördüm. Oynaşıyorlar. 

DünyÀnıñ õevúi de işte bunlarıñ biraz oynaşmaları gibi bir gölgedir. Bí-çÀreler iki 

avcınıñ öñünde àÀfil, ölüme yaúín idiler, demekdir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1853 Úıùèa-i èArabí HB2-825 
 HB2-825 - :و 1854
 HB2-825 العثیر :العسیر / HB2-825 عثر :عسر /  HB2-825 من :عن / HB2-825 غافالن :غافلون 1855
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  -242-1856 

Bundan ãoñra şu úoşmayı da o ùaàda inşÀd ederim muòùıra defterime yazdım: 

/305/ 

Úoşma 

1 Yaàmur yaàar àaríb ùaàlar ıãlanır 

Her yerinde nÀzlı úoúu tüter òoş 

Cümle eşyÀ dil-ber gibi süslenir 

Çayır çimen elvÀn çiçek biter òoş 

 

2 Yüce ùaàlar göñle firúÀt verirler 

Cümle óayvÀn ayrı şevúe girerler 

Bu bir èaşúdır her şeyler çift yürürler 

Bütün maòlÿú dillerince öter òoş 

 

3 Óaú’dır bu èaşú ãoñsuz ezel dirlikde 

Göstermişdir kendin bütün varlıúda 

İdrÀk varsa maènÀ úalmaz zorluúda 

Bunca eşyÀ Óaú yönünden eåer òoş 

  

4 èAczí der ki ùaàlar alır derdimi 

Göñül çeker seyreylerim yurdumu 

Ben ùuramam felek fırãat verdi mi 

Baña bu óis kÀfí gelir yeter òoş 

/306/ 

  -243- 

Yıúılmaz  

áurbet Dostu 

13 Mart 1334/13 Mart 1918 BÀrla 

                                                 
1856 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir.  
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Bu tÀríòde arúadaşım (N...) Efendi ÁfşÀr NÀóiyesi NÀ´ibligi’ne naúlen úaldırılıyor. 

Bunuñ teşyíè ve ayrılıàı üzerine: 

 

DívÀn1857 

1 Yıúılmaz Kaèbe-i ÀmÀl bünyÀd-ı reãÀnetdir 

Düşmez yere göñül, hemen úalúar feùÀnetdir1858 

 

2 Muóibb-i yÀr-ı àÀrıñ olursa ôıll-i zÀ´il1859 

Bir şey degil ammÀ ezik göñle óaúÀretdir1860 

 

3 TÀ ezelden söylenir nÀ-kÀmlıàı bu dehriñ 

Her óÀlet sezÀ-yı taóammül cÀy-ı şeùÀretdir 

 

4 Ne var dünyÀda ufÿl etmedik bir şey1861 

RicÀ-yı óubb ile Àrzÿ-nevÀ-yı metÀnetdir 

 

5 Düşen bir ùaş düzgünse aãlında zÀyiè olmaz1862 

Bulur mevøièin birden bu bir aúãÀ-yı èÀdetdir 

 

6 Tecemmuè eylese hep èaôím bÀr-ı miónetler1863 

Altından úalúmaú insÀna ciddi mahÀretdir 

 

 

 

                                                 
1857 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-828. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, gazeldir. Ayrıca şiirin 

vezni bozuktur.  
1858 hemen: bi’llÀh HB2-828 / úalúar: úalúmaú HB2-828 
1859 zÀ´il: maókÿm HB2-828 
1860 óaúÀretdir: òaùarÀtdır HB2-828. Kelime “òaùÀret” şeklinde yazılmıştır. 
1861 dünyÀda: dünyÀda bilmem HB2-829 / bir şey: aãlÀ HB2-829 
1862 zÀyiè olmaz: elbet HB2-829 
1863 Tecemmuè eylese hep èaôím bÀr-ı miónetler: Tecemmuè eylese yüklense hep èaôím yükler HB2-829 
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7 Ne denli müşkil olsa bÀr-ı muvÀlÀt dilde1864 

Ùavranıp çekmek anı seríè bir icÀbetdir1865  

 

8 FeøÀ-yı èÀlem belki hevÀ-yı úuãÿrdandır1866 

 Ufaú bir úuãÿrdan geçmek baóå-i keåÀfetdir 

 

9 Göñül nÀzik bir óücre-i billÿra beñzer 

Bir dost úırarsa anı degil bir şey èimÀretdir 

/307/ 

10 LeùÀfet gerçi leùÀfetle teúÀbülse 

Muóibb-i ãÀdıúıñ her cevri elbet leùÀfetdir1867 

 

11 Bir esír-i göñlü nÀ-yÀbım ki èömrümde dÀ´im1868 

Çekdigim dehr elinden èÀúÀmet hep èÀúÀmetdir 

 

11 Yansam da yıúılsam da derim óÀlÀ var olsun1869 

Óiss-i aóbÀb çünki sínemde óiss-i melÀóatdır1870 

 

12 Gün olur ki dehr için yetmez behÀ olur gerçi1871  

äamímiyetden berí geçen günler fetÀretdir   

 

13 Umar müştÀú dil her dem nÀme-i vaãlı 

Ufaú bir òaber sizden yümn-i beşÀretdir1872 

 

                                                 
1864 dilde: - HB2-829 
1865 icÀbetdir: nihÀyetdir HB2-829 
1866 belki: hep HB2-829 
1867 elbet: èindimde HB2-830 
1868 göñlü: göñül ü HB2-830 / dÀ´im: ben HB2-830 
1869 óÀlÀ: óÀlÀ ki  HB2-830 
1870 óiss-i: merkÿz-ı HB2-830 
1871 için: içinde HB2-830 / olur gerçi: - HB2-830 
1872 sizden: sizden bize HB2-830 / yümn-i:  èaynı HB2-830. 
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14 Gerçi bir èAczí’yim ammÀ bende-i óÀl-i dehrim1873 

Rÿó-ı bí-tÀbım için işèÀrıñız bir kefÀretdir 

 

  -244- 

AsiyÀ’dır Yurdumuz 

Òorsun Yaylası 3 NísÀn 1334/3 Nisan 1918 BÀrla 

Burası yüksek bir yayladır. Çam, ardıç ve díger ormanlarla yemyeşildir. Yanımda 

av arúadaşım maèzÿl emlÀk kÀtibi (M...) Efendi var. Avcı kekliklerimiz ber-À-

berdir. Bu yayla BÀrla òalúından ùavar ve sürü ãÀóibi úara Musta’nıñdır. Bugün ögle 

üzeri çadırıñ öñünde yaşlı bir ardıcıñ dibindeyim. Egirdir Gölü sÀkin ve berrÀú 

Antalya Manavàat Ùaàları’na ùoàru uzanıp gider. 

/308/ 

 Ardıç ve çam ormanları arasından úuzu sürüleri meleşerek ãıçrayıp geliyorlar. äaà 

ùarafımdan yanıú bir úaval sesi geliyor. Bu ses ana vaùÀn sesidir. Ne zamÀn işitsem 

ecdÀdlarımızıñ çadırları aúınları gözümüñ öñüne geliyor. Diyorum ki: 

 

1 AsiyÀ’dır yurdumuz hem ilimiz1874  

äoldu güller çekildi hep gölümüz 

Çevirdi yön, felek ãaldı hicrete1875 

Yaàız atlar kişner nÀzlı yurd deyü1876 

 

2 Al fistÀnlı nÀzlı dil-ber aàlama 

Úuruduysa vaùan mÀtem baàlama 

Yurd isteriz ùaàlar bizi egleme 

Yaàız atlar kişner àaríb yurd deyü 

 

 

                                                 
1873 óÀl-i: Óaúú-ı HB2-830 / dehrim: kemterim HB2-830 
1874 HB’nde şiirin “úayabaşı” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB2-836 
1875 Çevirdi yön, felek ãaldı hicrete: áurbetlere çevirdiñ biz yolumuz HB2-836 
1876 nÀzlı: àaríb HB2-836 
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3 Yigidiñ tek ãırtındadır èabÀsı 1877 

Bir mızrÀúla, muùludur hem babası1878 

Sökün etdi yavru Türk’üñ obası1879 

Yaàız atlar kişner nÀzlı yurd deyü1880 

 

4 Ùayan ùaàlar siz ùayanıñ geçelim1881 

Pıñarıñdan aúan ãudan içelim1882 

Göçelim biz bu illerden göçelim 

Yaàız atlar arar nÀzlı yurd deyü1883 

/309/ 

5 Nere varãaú yigidleriñ yataàı1884 

Yeşil yayla göñlümüzüñ ùutaàı  

Úızıl Buàa úursun bayram otaàı   

Yaàız atlar kişner nÀzlı yurd deyü1885 

 

6 Aúınını düşün èAczí bu èırúıñ 

Unutma sen şehÀmetiñ bu Türk’üñ  

FÀtióidir bunlar áarb’ıñ hem Şarú’ıñ 

Yaàız atlar kişner bize yurd deyü1886 

 

 

 

 

                                                 
1877 ãırtındadır: ùalındadır HB2-837 
1878 muùludur: muúaddesdir HB2-837 / hem: - HB2-837 
1879 yavru: yigid HB2-837 
1880 nÀzlı: àaríb HB2-837 
1881 siz HB2-837: yol D / ùayanıñ HB2-837: veriñ D 
1882 Pıñarıñdan: Baàrıñızdan HB2-837 / aúan: çıúan HB2-837 
1883 arar: kişner HB2-837 / nÀzlı: àaríb HB2-837 
1884 varãaú: varsañ HB2-838 
1885 nÀzlı: àaríb HB2-838 
1886 bize: nÀzlı HB2-838 
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  -245-1887 

èAşú Elinden 

Úayıú èÁlemi 

16 NísÀn 1334/16 Nisan 1918 Pazartesi BÀrla  

Bugün Egirdir’den úayıúla BÀrla’ya geliyorum. Úayıúda üç dÀne úapalı perí yaèni 

dil-ber var. İpek çarşaflara bürünmüşler. Yüzlerini görmek mümkün degil, faúaù 

göñül ùurmaz ki bu úayıú èÀleminden gelen ilhÀmla diyorum ki: 

 

Úoşma 

1 èAşú elinden sevdÀ úopar bir nice 

Ùurmaz göñül güzelleri görünce 

Ne var bilmem dil-berleriñ úanında 

Coşar göñül cins-i laùíf görünce 

/310/ 

2 Bütün õí-rÿó dişilere alàındır 

Bunda gizli bir cÀõibe ãalàındır 

ÓayrÀn olur yazıú göñül ùalàındır 

Olur ise hele dil-ber şírínce 

 

3 Ùurmaz döner yanıú sevdÀ başımda 

Ùayan ÀfÀú üç perí var úarşımda 

Yorar beni deli göñül peşímde 

Eder sitem ùaldırır pek derince    

 

4 Gelir èaşúa ùalàa vurur ùaşlara 

Felek verir bu sevdÀyı başlara 

Úonmuş ceõbe gözler ile úaşlara 

èAşú èÀşıúa baú emrini verince 

 

                                                 
1887 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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5 Süzdümèaşúıñ kitÀbını òoş yazar 

Fitne raúíb yañlış fetvÀ boş yazar 

èÁşıúlar da ùurmaz gözle úaş yazar 

Dil-berleriñ miórÀbına ùurunca 

 

6 èAczí söyler güzelleriñ vaãfını 

Şièir ile yener böyle óaãmını 

Böyle yapmış ezel, èÀşıú úısmını 

Baèøı yanar baèøı olur serince 

/311/ 

  -246-1888 

Mecnÿn Nerede 

LeylÀ ÓÀùırÀsı 

16 NísÀn 1334/16 Nisan 1918 BÀrla 

Egirdir’den geldigim için bu gece òÀnemden çıúmadım. Bilmem ùÀliè bilmem 

muóíù-i seyyi´Àt mıdır. äadıú adamlarımdan biri cins-i laùíflerden bir LeylÀ hediye 

getirdi. Bu gece de LeylÀ ile geçiyor. Bunuñ tafãílÀtı (ÒayÀl BÀàçesi) 

óÀùırÀtımızdadır. Bu gece münÀsebetiyle diyorum ki: 

 

áazel       

1 Mecnÿn nerede hÀle-i sevdÀmı görsün 

Gül sínede bu dem şÿò dil LeylÀmı görsün 

Eger ararsa Mecnÿn LeylÀ ãaórÀlarda 

Yazıúdır gelsin LeylÀlı ãaórÀmı görsün 

 

2 èAşúıñ ãaórÀsı pür-neş´edir aèlÀ şimdi 

Áh u zÀrı yoú her ùaraf şÀd óÀlÀ şimdi 

Gelsin bí-çÀre burda sÀkin LeylÀ şimdi 

Yoúdur niúÀbı çehre-i gülfÀmı görsün 

                                                 
1888 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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3 Áh ey èAcziyÀ güvenme híç kÀm-ı dehre 

İnanılmaz çünki bu èahd-i sipihre1889 

Çaròı dönekdir ùurmaz bir gün döner úahre 

Göñül dívÀne ãoñ böyle daèvÀmı görsün 

/312/  

  -247- 

İlÀhí 

Yine zelzele oluyor. Bu münÀsebetle: 

21 NísÀn 1334/21 Nisan 1918 BÀrla 

 

DívÀn1890 

1 İlÀhí bí-muóÀbÀ celÀl-i heybetiñ1891 

Yoú eder eflÀkı infièÀl-i dehşetiñ 

 

2 Píş-i úahrıñda híçdir ancaú vüsè-i beşer 

Bütün eşyÀda celí kemÀl-i saùvetiñ 

 

3 Uyuşur èaúl u õekÀ añlayınca sırrıñ 1892 

Her işde cÀrí muùlaú zülÀl-i óiúmetiñ 

 

4 Fehm etmeyenler insÀn degildir õÀtıñı1893 

Çünki maóãÿl-i eşyÀ nevÀl-i vaódetiñ1894 

 

5 Óükm ü úaøÀ úaderiñ büyükdür bí-şübhe 1895 

ÁmÀdesiyiz hep imtiåÀl-i úudretiñ 

                                                 
1889 Mısraın vezni bozuktur. 
1890 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, gazeldir. 
1891 muóÀbÀ HB2-855: muóÀbÀdır D  
1892 añlayınca HB2-855: sırrıñ D / sırrıñ HB2-855: öñünde D  
1893 degildir HB2-855: degil D 
1894 maóãÿl: maóãÿli HB2-855 
1895 Óükm ü úaøÀ úaderiñ büyükdür bí-şübhe HB2-855: ÚaøÀ úaderiñ úaùèídir bí-şübhe D  
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6 Bir õerre ki bu dünyÀ luùfuñla peydÀdır1896 

Maóv eyler mücrimleri efèÀl-i naúmetiñ1897 

 

7 Bir emr-i maòÿf èAczí et terk-i maèÀãí 

YÀ Rab isteriz èafvle iclÀl-i nièmetiñ1898 

 

  -248-1899 

BahÀrı BÀrla’nıñ 

BÀrla’dan Ayrılmaú 

8 Mayıs 1334/8 Mayıs 1918 BÀrla 

Birinci ãınıf nÀóiye olan ÁfşÀr NÀóiyesi Müdírligi’ne terfíèan taèyín edildigim için 

bugün BÀrla’dan ayrılıyor, ÁfşÀr ùarafına geçiyorum. ÙÀliè bizi bir yere daha 

çekiyor. BÀrla’ya vedÀèla diyorum ki: 

/313/ 

Úoşma  

1 Laùíf havÀ òoş bahÀrı BÀrla’nıñ 

Öter bülbül, var gülzÀrı BÀrla’nıñ 

èÁşıúları meftÿn eder dil-beri 

Derde dermÀn gülèizÀr-ı BÀrla’nıñ1900 

 

2 Òoş yaratmış Óaú TeèÀlÀ Õü’l-CelÀl 

Her yerinden cÿş eder Àb-ı zülÀl 

Ùaàları hep lÀle sünbül bí-miåÀl 

äafÀ verir, yoúdur zÀr-ı BÀrla’nıñ1901 

                                                 
1896 Bir õerre ki bu dünyÀ luùfuñla peydÀdır: DünyÀ denen bu õerrecik luùfuñla paydÀr HB2-856 
1897 Maóv eyler mücrimleri efèÀl-i naúmetiñ: İner mücrim üstüne efèÀl-i naúmetiñ HB2-856 
1898 YÀ Rab isteriz èafla iclÀl-i nièmetiñ: YÀ Rab ãun ben èÀcize iclÀl-i nièmetiñ HB2-856 
1899 HB’nde “destÀn” olduğu bilgisine yer verilen şiir, altı dörtlükten müteşekkildir ve farklı bir ölçü ile 

yazılmıştır. HB2-868, 869 
1900 Laùíf havÀdır gitmez bahÀrı BÀrla’nıñ 

Öter bülbülü gül-bÿy intişÀrı BÀrla’nıñ 

èÁşıúlara baòş eyler leùÀfet dili yoú 

Dertlere dermÀn Àh gülèizÀrı BÀrla’nıñ HB2-868 
1901 Pek òoş yaratmış yerin ÒudÀ-yı cenÀb-ı õü’l-CelÀl 
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3 Gülşeni çoú her seóer bülbül öter 

Ùopraàı ùaşı her dem èanber tüter 

èAşúsız gelen bu beldeye èaşúa düşer 

Dil-beriniñ nÀzlı reftÀr-ı BÀrla’nıñ1902 

 

4 TÀ ezelden perí laùíf görmeli 

Her yanı èaşú dem-i devrÀn sürmeli 

Güzelleri úudretden hep sürmeli 

Her yanında çaàlar pıñar-ı BÀrla’nıñ1903 

 

5 Ehl-i dildir òalúı hem ãÀóib-vefÀ 

Ùopraàında bir óÀããa var õevú ü ãafÀ1904 

Óüsn-i ülfet yeri yoúdur cefÀ 

èAşúı her dem, òoş òumÀr-ı BÀrla’nıñ1905 

/314/ 

6 Òaylí zamÀn sürdüm ben devrÀnını1906 

Híç unutmam av faãlınıñ hengÀmını 

LÀhÿt bir Àn, sürdüm aúşamını 

Gelincik’den iner rüzgÀr-ı BÀrla’nıñ1907 

                                                 
Her yanından cÿş eder Àb-ı òoş çün zülÀl  

Ùaàları nergis menekşe yeri hep bí-miåÀl  

äafÀ cÿş eyler yoú zÀrı BÀrla’nıñ HB2-868 
1902 Gülşeni yoúdur her seóer bülbül òoş öter 

èAşúsız gelen bu beldeye hem sevdÀyı èaşúa yeter 

Yalan degildir ùopraàı dürlü èanber tüter 

Dil-berleri yaman nÀzlı reftÀrı BÀrla’nıñ HB2-868 
1903 TÀ ezeldendir yeri çoú laùíf görmeli 

Her yanıèaşúdır òoş dem muóabbet sürmeli 

Dil-berleri hep Àhÿ miåÀldir sürmeli 

Her yanından ãuyu óayÀtdır pıñarı BÀrla’nıñ HB2-869 
1904 Dörtlüğün 2. ve 3. mısralarının vezni bozuktur. 
1905 Òalúı ehl-i dil hem õÀtında ãaóib ü vefÀ 

Ùopraàında bir óÀããa var boldur õevú ü ãafÀ 

Òoş ülfet èÀlemdir göñle vermez híç bir cefÀ 

Tecrübe etdim yoúdur òoşdur àamı efkÀrı BÀrla’nıñ HB2-869 
1906 Son üç mısraın vezni bozuktur. 
1907 Çoú zamÀn èAczí sürdüñ nice dem eyyÀmını 

Híç unutmam lÀhÿtí bir Àn av faãlınıñ hengÀmını 
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7 Vaãıf için kÀfí gelmez sözlerim 

Ùaàlarında úaldı òayÀl izlerim 

Nere gitsem bu beldeyi özlerim 

Damaàımda tüter ezhÀr-ı BÀrla’nıñ1908 

 

8 Bir óaúúatdir beyÀnım boş degildir 

Her yerinde neş´e var loş degildir 

Yalñız Rÿm fitnesi òoş degildir1909 

Bütün kímyÀ çimenzÀr-ı BÀrla’nıñ 

 

  -249-1910 

DünyÀya Baúdım  

ÁfşÀr ÁfÀúında 

9 Mayıs 1334/9 Mayıs 1918 ÁfşÀr 

ÁfşÀr NÀóiyesi (300) òÀneli bir yerdir. Faúaù àaríb bir tecellísi var. Topraàı bitik 

olduàu için bu óavÀlíniñ buàday anbÀrıdır. Böyle olduàu óÀlde burası òalúıñ mülkü 

degil Ispartalı ÙÀhir PÀşÀ nÀmında biriniñ çifligi olup òalú burada orùaú işçidirler. 

Bütün ÀrÀøí ÙÀhir PÀşÀ üstünde ùapuludur. 

/315/ 

ÙÀhir PÀşÀ ölmüş burası taúsímde oàlu äÀlió Beg’e úalmışdır. äÀlió Beg milyoner 

bir adam olup bu üç yüz òÀne òalúı onuñ emir ve esÀreti altındadır. äÀlió Beg ne 

isterse o oluyor. Buraya gelip giden müdírler onuñ taóakkümü altında çalışmaú ve 

geçinmekden başúa bir çÀre bulamamışlardır. Isparta’da mutaãarrıf Úara Aàaç 

ÚaøÀsı’nda úÀ´im-maúÀm äalió Beg’iñ nüfÿzu altındadır. İstedigiñi yapdırıyor. 

Çünki òalú mÀlikÀnesiniñ èamelesi olduàu için bunları her emrine muùíè úılmışdır. 

Her me´mÿra istedigi lekeyi sürüyor, maàlÿb ediyor. BÀrla’da geçen òayÀtımı iyi 

ùanıyan bu adam baña úarşı içden bir óürmet gösteriyor. 

                                                 
Ruó-fezÀ hem neş´elidir sürdüm her aúşamını 

Gelir ùaàından iner laùíf rüzgÀrı BÀrla’nıñ HB2-869 
1908 Mısraın vezni bozuktur. 
1909 Mısraın vezni bozuktur. 
1910 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir.  
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äÀlió Beg fizyonomi iètibÀriyle dedikleri gibidir. Õeki faúaù taóãíli yoúdur. Cür´et 

ve õekÀsı zenginligindendir. Öyle ki ícÀbında òod-kÀm bir baòtiyÀrdır. Òilúaten 

burnu óaddinden faøla çökükdür.  

İşte ÁfşÀr’da bulunduàum müddet bu adamla İngiliz siyÀseti ùarzında òoş görünerek 

idÀre meúÀnizması úullanmaú lÀzımdır. Muóíùiñ bu gibi göñlü azılılarını ne de olsa 

ustÀca bir úazıàa baàlamam ícÀb ediyor. 

Bir ùarafdan da bu gibi derebegleriniñ óÀlÀ bucaúlarda icrÀ-yı aókÀm etmeleri ve bu 

gibileriñ vÀlí mutaãarrıf úÀ´im-maúÀmlarıñ üzerindeki nüfÿõları nefretimi arttırıyor 

ve diyorum ki: 

 

Úalenderí1911 

1 DünyÀya baúdım yolu dönmüş 

Neş´esi bozuú ili dönmüş 

Aradım dÀnÀ ãordum ondan  

Safsaùa söyler dili dönmüş 

/316/ 

2 Naàmesi feryÀd mÀtem ãaçar 

HavÀsı boyraz óazan uçar 

Áhenksiz óÀle olmuş dÿçÀr 

Tersine meger teli dönmüş 

 

3 Ortada acı elem gezer 

Eleme yardım, úalem gezer 

Cigerde şimdi verem gezer 

Herkesiñ ãaàı, ãolu dönmüş 

 

 

 

                                                 
1911 Söz konusu şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın şiirin rindâne bir 

üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
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4 ÚafÀlar sersem vicdÀn dönük 

İyi baú èAczí cihÀn sönük 

Degişmiş burçlar zamÀn dönük 

Donukdur güneş pili dönmüş   

 

  -250-  

Söbüçimen Yaylası 

28 Mayıs 1334/28 Mayıs 1918 ÁfşÀr 

Meş´ÿm óarb dünyÀyı bir úaãıràa gibi ãardı. Óükÿmet taóvíllerini ãatmaú için 

bugün ÁfşÀr’ıñ Söbüçimen Yaylası’ndayım. Yanımda äÀlió Beg ve NÀóiye NÀ´ibi 

(N...) Efendi ber-À-berdir. Burada Anùalya yörüklerinden zengin èaşíretler vardır. 

Söbüçimen ormanlar arasında yemyeşil bir yayladır. Óarbiñ ãaçdıàı neş´esizlik 

buraları da úasvete boàmuş èaşíret gelin ve úızları me´yÿs ùolaşıyorlar. Buradan 

aldıàım ilhÀm şudur: 

/317/ 

DestÀn1912 

1 Söbüçimen neden maózÿn ùurursuñ1913 

Bilmem sen de èaceb neler görürsüñ 

Şu óÀliñle biñ bir òayÀl verirsiñ 

ÔÀlim óarb mi bükdü yoòsa beliñi1914 

 

2 Hani nerde nÀzlı úuşlar ötmüyor 

Bir úasvet var úalbimden híç gitmiyor 

Bilmem neden felek yardım etmiyor 

Seniñ de mi bu óarb úıãdı diliñi 

 

 

                                                 
1912 HB’nde şiirin “ùÀàí” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB2-886 
1913 neden: niçin HB2-886 
1914 bükdü: yoúsa HB2-886 / yoòsa: bükdü HB2-886 
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3 Çimen yayla neler gördüñ geçirdiñ1915 

Çoú Àhÿlar beslediñ de úaçırdıñ 

Gülleriñden nice bülbül uçurduñ1916 

FidÀnlar yoú felek bozmuş gülüñü 

 

4 Dil-berleriñ güleç degil yüzleri1917 

Melÿl melÿl, ùurur Àhÿ gözleri 

İşidilmez neş´eli bir sözleri 

Baàlamış òarb çünki neş´e yolunu 

/318/ 

5 Gelinleriñ gezer àamlı şen degil1918 

Herkes ùuràun bir seniñle ben degil1919 

Bir gün olur geçer bu da bun degil1920 

Bir dem gelir şenlendirir iliñi1921 

 

6 Bir èAczí’yim seni seyrÀn eyledim1922 

Seyretdikçe kendim óayrÀn1923 eyledim1924 

İlhÀm senden ben de beyÀn eyledim1925 

ZamÀn úıãmış úanadıñı úoluñu1926 

/318-1/1927 

 -251-1928 

                                                 
1915 Çimen yayla: Söbüçimen HB2-886 
1916 nice: çoú mu HB2-886 
1917 HB’nde bu dörtlük yer almamaktadır. 
1918 Gelinleriñ: Dil-berleriñ HB2-887 
1919 ùuràun: àamlı HB2-887 
1920 gün: Àn HB2-887 
1921 dem: gün HB2-887 / gelir: ùoàar HB2-887 
1922 Bir èAczí’yim seni seyrÀn eyledim: Bir èAczí’yim yurdda gezer ùururum HB2-887 
1923 Kelime “òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
1924 Seyretdikçe kendim óayrÀn eyledim: Seyredip ben her yanıñı görürürm HB2-887 
1925 İlhÀm senden ben de beyÀn eyledim: İlhÀm alır óayÀliñi veririm HB2-887 
1926 úıãmış: úırmış HB2-887  
1927 DívÀn’a sonradan eklendiğini düşündüğümüz bu kısma sayfa numarası verilmemiş olup 

numaralandırma tarafımızca yukarıdaki şekilde verilmiştir. 
1928 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
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28 Mayıs 1334/28 Mayıs 1918 Söbüçimen 

ÁfşÀr NÀóiyesi’niñ Söbüçimen Yaylası’nda yörük dil-berleri arasında NihÀní 

maòlaãıyla söyledigim úoşmalardan: 

 

1 AmÀn yayla güzelleriñ yamÀndır 

èAúlım uçdu fikrim şimdi óayrÀndır 

Òalı ùoúur kimi yayıú yayıyor 

Kimi Àhÿ kimi úıyaú ceylÀndır 

 

2 Bir èÀşıúım bel baàladım curaya 

Süre süre indim geldim buraya 

Gelin, úızlar yayıú úurmuş ãıraya 

Eglen göñül seyredecek zamÀndır 

 

3 NihÀní’dir benim adım sevdÀlı 

Güzelleriñ gitmez benden òayÀli1929 

Serv-i revÀn her biri bir edÀlı 

ElÀ gözler gücünden óÀl gümÀndır 

/318-2/1930   

 -252-1931 

Yine orada: 

28 Mayıs 1334/28 Mayıs 1918 Söbüçimen 

 

1 Pıñarları çifte çifte úovalı 

Yayıú yayar beyÀø úollar ãıvalı 

Úayabaşı ses veriyor úavalı 

AmÀn güzel yol verin bir geçeyim 

                                                 
1929 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1930 DívÀn’a sonradan eklendiğini düşündüğümüz bu kısma sayfa numarası verilmemiş olup 

numaralandırma tarafımızca yukarıdaki şekilde verilmiştir. 
1931 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
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2 Böyle midir yaylalarıñ güzeli 

Híç ãolar mı bu yaylnıñ àazeli 

Úaşlar úalem sürmeli göz ezelí 

AmÀn güzel bir ayran ver içeyim 

 

3 Yeşil çamlar küfür küfür esiyor 

Yanaúları terli beşik baãıyor 

èAúlım gitdi dermÀnımı kesiyor 

AmÀn güzel yol verin bir geçeyim 

 

4 SevdÀm artdı diz baàlarım çözüldü 

Uçdu èaúlım gelmez geri bozuldu 

Şu alnıma úara yazı yazıldı 

AmÀn dil-ber bir ayran ver içeyim 

 

5 Yapıàıñ ben olsam ùursañ úarşımda 

Yandım àayrı gitmez sevdÀ başımda 

Gündüz òayÀl geceleri düşümde 

NihÀní’yim yol ver dil-ber geçeyim 

/319/ 

 -253-1932 

Altınoluú 

Áb-ı ÓayÀt 

20 Mayıs 1334/20 Mayıs 1918 ÁfşÀr 

Bugün Altınoluú Yaylası’na geldik. Burası ÁfşÀr’ıñ Egirdir Gölü’ne nÀôır yüksek 

bir ùaàıñ ãaùóıdır. äuyu àÀyet güzel ve leõíõ Altınoluú Pıñarı çaàlayıp aúıyor. 

ŞÀèirÀne bir yer. Óarbiñ ye´si buraları da úaplamış. Her şey sÀkin ve óazín bir 

manôara èarø ediyor. Óaríã óílekÀr ÁvrÿpÀ maùra-bÀzlarınıñ şe´Àmetleri dünyÀyı bu 

óÀle ãoúmuşdur. Bunun için orada óÀùıra defterime bu úoşmayı úayd ediyorum: 

                                                 
1932 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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Úoşma 

1 Altınoluú pıñarlarıñ başısıñ 

Aàaçlarıñ óazín àaríb düşünür 

Obalarıñ nere gitdi görünmez 

Úuşlar ãuãmuş çimen àaríb düşünür 

 

2 Çamlar maózÿn bütün bükmüş belini  

Bülbül uçmuş terk eylemiş gülünü 

Nere gitdi bu iliñ úız, gelini 

Oba yeri me´yÿs àaríb düşünür 

 

3 Bu ôÀlim óarb ãunaları ùaàıtmış 

Yeşil gölden ùurnaları ùaàıtmış 

Yıúıp oba anaları ùaàıtmış 

Baú ey èAczí her şey àaríb düşünür 

/320/ 

 -254- 

Vardım èİbretle 

Egirdir Gölü 

22 ÓazírÀn 1334/22 Haziran 1918 ÁfşÀr 

ÁfşÀr’a bir sÀèat mesÀfede Yeñice Köyü var. Bunuñ eùrÀfı faøla taòríbe uàramış 

meşe ve çamlıúdır. Köyüñ úıblesi Egirdir Gölü’ne nÀôır bir tepedir. Bu tepeniñ 

altından çoú büyük bir miúyÀsda ãu çıúaraú göle úarışıyor. Bu ãuyuñ çıúdıàı yer 

ayrıca bir gölcük teşkíl etmiş. Bu gölcügüñ içi küçük küçük aùacıúlarla ùoludur. Bu 

aùaçıúlarıñ arası èÀdetÀ úıvrım úıvrım bir ãoúaú gibidir. Aùaçıúlarıñ üstü úamış ve 

ãu oùlarıyla örtülü ve beåilidir. äuyu ãıcaú ve yaylımlı olduàundan dünyÀnıñ bütün 

cins ördek úaz ve úuàuları buradadır. Gölüñ kenÀrında küçük balıúçı úayıúları var 

bugün burada bir av faãlı tertíb ettik. Çoú şÀyÀn-ı óayret1933 bir yerdir. Bu gölcüàüñ 

                                                 
1933 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
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adı ÚÀrÿt’dur. Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi isimli óÀùırÀtımızdadır. Bu şÀyÀn-ı 

óayret1934 yeriñ ilhÀmı şudur diyorum ki: 

 

DívÀn1935  

1 Vardım èibretle her şeyleriñ yanına 

Óayret eylerim bunlarıñ èunvÀnına1936 

 

2 Her şey baúarım zÀr-ı zebÿn bu anda 

Şaşdım tÀ ki bülbülüñ ben efàÀnına1937 

 

3 Nefsimde daòi bulmaúdayım bu óissi1938 

Dedim göñle baú şu dehriñ seylÀnına 1939 

/321/ 

4 Süzdüm her şeyiñ ben şöyle óÀletini1940 

Şaşdım gülen yoú herkesiñ giryÀnına1941 

 

5 Taèúíb ediyor her keåreti bir fetret 

ÇÀre yoú mudur bu óÀliñ dermÀnına 

 

6 Çoúları binmemiş bir ümídiñ üstüne1942 

Şaşarım mübhem bu şeref ièlÀnına 

 

                                                 
1934 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
1935 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB2-895. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, gazeldir. 
1936 èİbret ile seyreyledim her eşyÀyı 

Düşünürdüm çünki èilmü’l-esmÀyı HB2-895. Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
1937 Her şey óayrÀn düşüyor hep zÀr-ı zebÿn 

Beklerler hep ol maókeme-i kübrÀyı HB2-895 
1938 Nefsimde daòi bulmaúdayım bu óissi: GülşÀnda vardım güller seyrÀnına HB2-895 
1939 Dedim göñle baú şu dehriñ seylÀnına HB2-895: ŞÀhid olduúça èaãrıñ tuàyÀnına D 
1940 Kelime “òÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
1941 Bütün eşyÀdan ne söz eyler ifşÀ  

Bir liãan-ı óÀl ile hep eder ímÀ HB2-895 
1942 bir ümídiñ üstüne: üstünde bir ümídiñ HB2-896. Mısraın vezni bozuktur. 
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7 Çoú geçmez ki bir diş ãırtarır encÀm1943 

Gülerim dehriñ ben böyle yalanına1944 

 

8 èAczí’yim rindÀne dönerim ben her dem1945 

Aldanmam zírÀ dehriñ híç iósÀnına1946   

         

 -255- 

äaldı FeryÀdın 

Şaúí Úara Aómed 

14 Temmÿz 1334/14 Temmuz 1918 ÁfşÀr 

Óarb-ı èumÿmíniñ muzaòrafÀtıyla ber-À-ber idÀresiz me´mÿrlarıñ yüzünden ÀsÀyiş 

öyle fenÀ bir duruma geldi ki èasker úaçaúları yollarda köylerde olmadıú reõÀleti1947 

yapıyorlar. ÚÀfile ile úaçanlar ellerinde silÀólarıyla aralarından bir açıú göze 

giydirdiúleri øÀbıùa elbisesiyle köylere ãoúularaú evleri arama bahÀnesiyle 

úadınlarıñ ãandıú sepetlerindeki eşyÀ ve pÀralarını ãoyuyorlar. 

Bizlere òaber gelinceye úadar sıvışıyorlar. Baèøı èasker úaçaúları, muóíùde 

eşúıyÀlıàa çıúaraú vurup úırıyorlar. Yanımdaki jandarmalar ikmÀl efrÀdından işe 

yarar bir şey degiller. ÁfşÀr NÀóiyesi’nde oùurduàum evimiñ yanında cÀmiè var. 

Mevsim soñbahÀrıñ ilk demi aàustosuñ on yedinci günüdür. 

/322/ 

Her aúşam bu cÀmiède aralıú aralıú sesini ãalan bir bayúuş var. Bu úuş baèøen óafíf 

baèøen heyecÀnlı olaraú feryÀd eder. Óafíf seslendiginde gÿyÀ müte´eååirÀne bir 

şeyler mırıldanır. HeyecÀnlı seslendiginde aàır felÀkete şÀhid olaraú çırpınır gibidir. 

Bu úuş her ne zamÀn heyecÀnlı öterse ertesi ãabÀó acı bir cürm òaberi gelir. Mevcÿd 

jandarmalarımla atıma binerek oraya úoşarım. İşte aàustosuñ (17)nci günü aúşam 

                                                 
1943 Çoú geçmez ki bir diş ãırtarır encÀm: Çoú geçmiyor ki bir diş ãırtarınca ansız HB2-896. Mısraın vezni 

bozuktur. 
1944 böyle yalanına: bu çürük şÀnına HB2-896 
1945 èAczí’yim rindÀne dönerim ben her dem: èAczí’yim óaôm olmaú gerek rindÀne HB2-896 
1946 HB2 bu kısımda bitmiştir. 
1947 Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
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aralıàı ãırÀsında òÀnemiñ penceresi öñünde oùuruyorum. Gökyüzünde ay aàır aàır 

süzülüyor. EùrÀfında àaríb renkli bir hÀlesi var. 

Bunu temÀşÀ ediyor. Bu òasta zemíniñ ùurumunu düşünüyorum. Gece gündüz 

çalışmaúdan yoràun göñlüm ve vaôífemiñ aàırlıàı beni eñ ziyÀde yoran şey zamÀnıñ 

Àn-be-Àn anÀrşiye ùoàru gitmesi ve òayırsızlıú ve úıtÀliñ çoàalmasıdır. Çünki 

èadliye ve maókemeler şuèÿrsuz ve idÀresiz ellerde, teşkílÀt yoú... 

Musùantiúler yerli cÀhil aàalardan...? Taóãíl görmüş müddeèí èumÿmíler yoú? 

Herhangi bir óÀdiåede ùutduàum evrÀú ve øabıùlar úaøÀ merkezinde òızını àÀ´ib 

ediyor. ZavÀllı maôlÿmlarıñ Àhı sínelerinde öylece tütüyor. 

İşte beni eñ çoú yoran bu acı óÀllerdir. Penceremiñ öñünde böyle düşünürken 

bayúuş dil-òırÀş sesiyle óayúırmaya başladı. Kendi kendime eyvÀh yine bir şey var 

dedim. 

/323/ 

 Ve bu FÀrsça rubÀèíyi orada óÀùıra olaraú söyledim. 

 

RubÀèí1948 

 کوچکا این چه فریاد در ویران

 چیزۀ دیدی تو در آسمان

 گو بهر خدا درما آشنا بکنیم

 ر ویران آوازت در امعانتو د

Türkçesi: 

Ey Bayúuş, vírÀnede bu feryÀd nedir. Orada gökden bir şey mi gördüñ...? ÒudÀ 

èaşúına söyle ki biz de bilelim? Gerçi sen vírÀndasıñ faúaù ÀvÀzıñ bir imèÀndadır, 

demektir. 

äabÀó ile güneş henüz bu ùatsız èÀleme ùoàup gelirken òÀnemiñ úapısı çalındı. Aşaàı 

indim. Elli beş yaşlarında yüzü miónet güneşiyle yanmış... Alnınıñ çizgileri nÀ-

merd devriñ vurduàu úamçı êarbeleriyle çizilmiş...? Yüzü gözü ùozlar içinde. 

Gözleri aàlamaúdan çuúurlaşmış yaşları ãızan bir adam: 

                                                 
1948 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
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- AmÀn efendim, odum ocaàım söndü, imdÀd ediñ diyor. O anda bütün 

aèãÀbıma inen ãoàuú bir ãu êarbesiyle bütün metÀnetimi ùoplayaraú: 

- Nedir babacıàım dedim. Adam: 

- Efendim èasker úaçaàı Úara Aómed aúşam gün inerken Úayraú Úaya 

Mevúièi’ndeki òarman damımı baãaraú úızımı ùaàa úaldırırken  

/324/  

on sekiz yaşındaki oàlum úardaşını úurtarmaàa úoşunca Úara Aómed evlÀdımı 

vurdu. Yavrum orada yatıyor úızım yoú... Anası ùaàlara düşerek ãaçlarını yoluyor. 

İşte geceden beri buraya geldim. AmÀn efendim diyor içimden bir Àh çekerek 

adamıñ añlatdıàı sÀèatde óayúıran bayúuşuñ sesi úulaàımda çınladı. Úaraúola 

úoşdum. Jandarmalara óaøırlanmalarını söyledim. Atımı óaøırlayıp hemen yola 

çıúdıú. Mevúiè Yaúa Úöyü’nüñ Úayraú Úaya Mevúièi’dir. Üç sÀèatlik bir 

mesÀfedir. Sürèatle gidiyoruz. Úuşluú vaúti óÀdiåe yerine vardım. Adamıñ ekinligi 

beyÀø úayalarla çevrilmiş yeşil bir düzlükdür. Vurulan oàlu tarlanıñ ùoàusuna ùoàru 

sögüd aàaçlarınıñ yanında arúa üstü olduàu gibi yatıyor: 

Öyle ki úardaşınıñ èiãmeti uàrunda yere serilen bu maèãÿm cesed gülümseyerek: 

- Baba müte´eååir olma...? Anama söyle aàlamasın...? Bilseñiz şimdi ben öyle 

bir yerdeyim ki Tañrı’m baña orayı verdi híç taèríf edemeyeceàim...? Ben 

bu nÀ-merd ùopraúdan úurtuldum. 

/325/ 

- Híç müte´eååir olmayıñ...? Úız úardeşim nerede... diyor gibidir. Yüregim 

ãızlıyor. EùrÀfıma baúıyorum. Ekin tarlada oraúlar içinde ùuruyor. 

Nafaúasını çıúarmaú devletine yurduna òıêmet etmek için nÀmÿsuyla 

çalışan bir yuva úuduz bir cÀnÀvarıñ hücÿmuyla períşÀn olmuş... Miónet, 

felÀket acı demler oraya çökmüş... 

Bu fÀcièadan úuşlar ãuãmuş, çimenler boyunlarını çiçekler yapraúlarını úıvırmışlar 

amÀn yÀ Rabbí... nerdeyim. Düşünüyorum úartal olsam havÀlansam bu úuduz 

cÀnÀvarıñ gizledigi ve olduàu yeri havÀlardan arasam bulsam... Üstüne ãaàaraú 

pençemle gözlerini oysam parçalasam... diyorum. 

Faúaù Tañrım bize o úudreti vermemiş ki...? DeróÀl taóúíúÀt yaparaú øabù varaúamı 

merkez úaøÀya göndererek úÀtiliñ peşine düşdüm. Egir jandarma úumandanı 
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muóibb-i úadímim (Ş...) Beg’e óuãÿãí bir müfreze ile oradan bu ùarafa úuşataraú 

gelmesini açıú ve teklífsizce yazdım. Yaúa Köyü’ne inerek úÀtiliñ òÀnesini aradım. 

Evi boşaltılmış buluyorum. Evde eşyÀ yiyecek híçbir şey bıraúılmamış... ÚÀtiliñ 

iòtiyÀr babası bizimle ber-À-ber bu işe acıyor. Faúaù gözlerinden ùoluú emÀreleri 

oúunuyor. Yaèní bu işden òaberi var. Óerifiñ aòırında bir úaç at ùuruyor. İkisini 

çekerek köy bekçilerini bindirip tekrÀr Egirdir ve Úaraaàaç ùarafına yolladım. 

/326/ 

Kendim dört jadarmamla úÀtili taèúíbe úoyularaú Altınoluú Mevúièi’nden 

Söbüçimen Yaylası’na ùoàru yol aldım. CÀníniñ izine teãÀdüf edemedim. 

Söbüçimen’de èaşíretler var bunlardan úılÀvuz alıp óÀdiåe maóalliniñ cenÿb 

úısmına ùoàru bütün yalçın derelerden gidiyoruz. ÚılÀvuzlardan ayırdıàım beş 

kişiden èibÀret müfrezeyi Egir’den gelecek müfreze ile birleşmek için äarıidrís 

ùarafına ùoàru yolladım. Kendim cenÿbda ùolaşıyorum. O aúşam bir yörük çadırında 

geceyi geçirdim. ÚÀtiliñ izinden bir òaber yoú. 

äabÀó erken ùaàlar arasına úoyularaú taèúíbe devÀm ediyoruz. Gitdikçe sÀhayı 

ùaraltıyordum. Faúaù óÀlÀ bir òaber bir iz elde degildir. Geceyi yine bir yörük 

çadırında geçiriyorum. 

Üçüncü gün ãabÀó bizi arayıp gelen bir atlı bizi äarıyurt Yaylası’nda buldu. Bir 

tezkere getirmiş. Oúudum àayretli muóibbim jandarma úumandanı yazdıàım yazıyı 

alır almaz bir müfereze ile óareket ederek äarıidrís óudÿdunda gönderdiàim 

úılÀvuzlarla birleşmiş onlardan bir dÀnesini yanına alaraú 

/327/ 

gerisini bir onbÀşı ile ãoldan ùaèúíbe me´mÿr etmiş... ÚÀtili nerede bulurlarsa teslím 

olmazsa vur emrini vermiş... Kendisi ãaàdan yoluna devÀm etmiş, üç sÀèat ãoñra 

èaşíret müfrezesi úÀtil Úara Aómed’e ãarp bir derede rÀst gelmişler. Díger daha bir 

úaç èavenesiyle orada yatıyorlarmış cesÿr èaşíretler mahÀretle eùrÀfını çevirmişler. 

Faúaù Úara Aómed silÀóa ãarılaraú Àteş etmege başlamış èaşíret müfrezelerinden 

ùanıyan biri Úara Aómed’i úafÀsından bir úurşunla yere devirmişdir. 

èAveneleriniñ úaçmış olduàunu úumandan bildiriyor. Oraya gelmemizi istiyor. Oò 

işte teõkereyi oúur oúuma[z] oraya yetişdim. Úuduz cÀnÀvarıñ lÀşesini bir deveye 
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ãararaú bütün işledigi ãoyàun ve èırø düşmanlıàı mÀddelerle bildirerek óÀdiåe 

yerinde bıraúdıúları on dört baş at ve úıãraúla birlikde Egirdir’e yolladıú. 

Orada muñdÀr surÀtı üç gün teşhír edildi. Faúaù maèã[ÿm] úız ortada yoú... 

Yapdıàım taóúíúÀtda úızıñ äarı[oluú] Köyü imÀmınıñ òÀnesinde olduàu òaber 

alındı. Oraya gidilerek imÀmıñ òÀnesi arandı. Bí-çÀre úız orada bulundu. GÿyÀ 

imÀm efendi nikÀólamış... Görülüyor ki imÀmlar her şeyiñ içinde çıúıyorlar. Oradan 

úızla ber-À-ber babasınıñ olduàu yere geldik. 

/328/ 

Mustanùiú daha yeñi gelmiş. Úızı baba ve annesine teslím etdim. Mustanùiú ãÀrıúlı 

bir òoca ancaú ulaşabildim diyor. Mustanùiúe Úara Aómed’in lÀşesiniñ Egirdir’e 

gönderildiàini añlatdım. Beni faøla işden úurtarmışsıñız dedi. 

Maútÿl genciñ meôarını yoluñ kenÀrına úazdıraraú oraya gömüldü. Bir èibret 

Àbidesi olsun. Görüyor musuñ ey oúuyucu Anamaã Ùaàı’nıñ çevresinde çekdigimiz 

vicdÀn èaõÀbını, işte bunuñ için şu meåneví ùarz bu èaõÀbıñ ilhÀmındandır. 

 

 -256-1949 

1 äaldı feryÀdıñ bayúuş Àh diyerek 

Ey dünyÀ şu óÀliñe vÀh diyerek 

 

2 Der ki yÀ Rab nedir úanlı şu vicdÀn1950 

Neden yıúılıyor böyle òÀnmÀn 

 

3 Bu ôulüm nerden geliyor eyvÀh 

ØuèafÀya híç yoú mudur refÀh 

 

4 Bu iklimleriñ nerdedir refÀhı1951 

Ya, nerelerde barınır Àhı 

 

                                                 
1949 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. Ayrıca bu beytin vezni bozuktur. 
1950 Mısraın vezni bozuktur. 
1951 Mısraın vezni bozuktur. 
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5 Bu ne vaóşet ki oluyor böyle 

Söyle ey dünyÀ oùaàa söyle 

 

6 Ey ôuèafÀ ey bí-çÀre õerrÀt 

Bu ne óÀlet ne miónetdir heyhÀt 

 

7 Böyle giderseñ ey dünyÀ efsÿs 

Bir cÀn ki uçar gökler yer àamnÿs 

/329/ 

 -257-1952 

Yine bu münÀsebetle diyorum ki: 

 

Úoşma 

1 HÀtiflerden alır bayúuş dersini 

VírÀnlarda óayrÀn, óayrÀn ùururken 

Görür ôulmü o dem ãalar sesini 

Ùayanamaz bunca acı görürken 

 

2 Bu dünyÀdır ôulüm döner başlarda 

Nice óikmet ùolu úurtlar úuşlarda 

Bu óis vardır bütün ùaàlar ùaşlarda 

äunar felek bu işleri dönerken 

 

3 ŞeffÀf Àyna gibi eflÀk devrinde  

Vaôífeli olan görür seyrinde  

Bütün eşyÀ döner Óaúú’ıñ emrinde 

Aúşam ãabÀó bu işler hep yürürken 

 

 

                                                 
1952 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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4 èAczí söyler, elem degil óislerden 

Óayret1953 ile ùuyàulanır seslerden 

İlhÀm alır bütün acı derslerden 

ÒayÀt devri èaúla ilhÀm verirken 

/330/ 

 -258-1954 

Uãanmışız 

Meçhÿl KÀbÿs 

17 Temmÿz 1334/17 Temmuz 1918 ÁfşÀr 

Şaúí Úara Aómed taèúíbÀtında muòtelif yörük çadırlarında yatdıàım için mi veya 

nedense vücÿdum müdhiş bir uyuz èilletine ùutuldu. Gitdikçe artıyor. Yapılan tedÀví 

kÀr etmiyor. 

Bu uyuz deve uyuzu imiş... Ne yapsam fenÀ óÀlde ùoúunuyor. Bunuñ için göñül 

böyle diyor: 

 

1 Uãanmışız tÀ ezel biz külfetden 

Õevúin alır göñül temíz ülfetden 

Ùabèımıza saòte àurÿr gerekmez 

Vazgeçmişiz ÀfÀt olan şöhretden 

 

2 Meşreb-úalender, úalenderlik òÿyumuz1955 

Böyle gelmiş böyle gider ãoyumuz 

áaríb çıúar serin aúar úuyumuz 

Úurtulmuyor óÀlÀ göñül àurbetden 

 

 

 

 

                                                 
1953 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
1954 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
1955 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 İnsÀnoàlu çeşíd çeşíd yollarda 

Nice kelÀm nice maènÀ dillerde 

RÀóat óuøÿr úalmamışdır illerde 

Şöhret için miónet ùoàar şöhretden 

 

4 İsmim èAczí èÀcizÀne söylerim 

Bilgin olmuş èÀlem óayret1956 eylerim 

Bir èÀlemim var àayr èÀlem neylerim 

İlhÀm alır çünki göñül óikmetden 

/331/ 

 -259-   

Kerem Eyle 

Úuyucak Dil-beri 25 Temmÿz 1334/25 Temmuz 1918 ÁfşÀr 

Temmÿzuñ yirmi birinci günü yanımda nÀóiye nÀ´ibi Necíb Efendi ve nÀóiye 

eşrÀfından Óasan Beg olduàu óÀlde úaøÀ merkezi Úaraaàaç’a óareket etdik. Ben 

melèÿn uyuz òastalıàından çoú muøùaribim. Neş´em õevúim yerinde degil... Şöyle 

añlıyorum ki bu pis hastalıú sevdÀví òayÀtıma bir cezÀ olaraú yüklenmişdir. 

Úaraaàaç’da oranıñ zenginlerinden RamaøÀn-zÀdeleriñ òÀriciyesiñe misÀfir olduú. 

Aúşam yemegi çoú laùíf idi. Faúaù ben uyuzdan àıdÀdan maórÿm gibiyim. Çünki 

pisim çıbanlar artıyor. 

Úaraaàaç’dan ãabÀó Yalvaç’a óareket etdik. Óasan Beg’iñ Yalvaç’da görülecek bir 

işi var. ÕÀten hep ber-À-ber olmamız o iş içindir. Bu iş şudur. Óasan Beg’iñ 

Yalvaç’da bir úızı var. Úocası doútor vefÀt etmiş... Yalvaç’da bir lise mektebi 

yapılacaàından Óasan Beg’iñ úızınıñ bÀàçesinden biraz yer istimlÀk edilecekmiş... 

Biz Yalvaç úÀ´im-maúÀmıyla bu işi óaletmek üzere gidiyoruz. Úaraaàaç’dan 

Yalvaç arası penbe ùopraúlı èÀrıøalı vÀdílerden èibÀretdir. 

Yolda bir vaúitler meşhÿr èOåmÀn Efe’niñ barındıàı körfezimsi dereleri gördük 

gidiyoruz. Yol üzerinde Úuyucaú Köy òÀnesine geldigimizde bol meşe ormanları 

başlıyor. Bir pıñarıñ başında endÀm ve óüsn-i cemÀli yerinde genç bir gelin çamaşır 

                                                 
1956 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
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yıúıyor. Her yeriñ kendine óÀã böyle güzelleri olur. Òasta göñlüm çengele ùaúılan 

bir ciger gibi bu güzel dil-beriñ penbe yanaúlarıyla Àhÿ gibi baúışına ùaúıldı. Bunuñ 

için diyorum ki: 

 

Úoşma1957      

1 Kerem eyle beyÀø úoluñ ört gelin1958 

SevdÀlıyım ezelden ben çoú ezel 

Seni ögmüş yarÀtmış Óaú bí-bedel 

Yol ver dil-ber iliñizden geçeyim 

/332/ 

2 Yanaúlarıñ penbe gül mü seten mi  

Teniñ úaymaú ãırlı petek beden mi1959  

Aú gerdÀna inen zülf-i semen mi1960 

Yol ver dil-ber iliñizden geçeyim1961 

 

3 Yol üstüne böyle Àhÿ ùurur mu 

Her geçeni ãol bögründen vurur mu 

Naãıl èaceb bu beden de çürür mü 

Yol ver dil-ber iliñizden geçeyim 

 

4 AmÀn güzel sevdÀm uyur uyusun 

EndÀmıñla bildim servi boyusun 

İnsÀn degil muùlaú perí ãoyusun 

Yol ver dil-ber iliñizden geçeyim1962 

 

 

                                                 
1957 HB’nde şiirin “úayabaşı” olduğu bilgisine yer verilmiştir. HB3-9a 
1958 beyÀø: beyÀz HB3-9a / gelin: güzel HB3-9a 
1959 ãırlı petek: pÀlÿze mi HB3-9b 
1960 Aú gerdÀna: GerdÀnıña HB3-9b 
1961 iliñizden: yoluñuzdan HB3-9b 
1962 iliñizden: yoluñuzdan HB3-9b 
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5 Bilmem güzel yoúsa nesliñ perí mi 

Yoúãa yeriñ güzelleriñ yeri mi1963 

Áhÿlardan èAczí bu da biri mi 

Yol [ver] dil-ber önüñüzden geçeyim 

/333/ 

 -260-     

Öter Bülbül 

Yalavaç1964 DestÀnı 

21 Temmÿz 1334 /21 Temmuz 1918 

 

DestÀn 

1 Öter bülbül elvÀn çiçek açılır1965 

BÀàçe bÀàdır bÿstÀn Yalavaç1966 

èAşú yeridir ùatlı ilhÀm ãaçılır1967 

Her kÿşesi èaşúa cesbÀn Yalavaç1968 

 

2 PazÀrı òoş her gün şenlik úurulur1969 

Her aúşamda dem-i devrÀn sürülür1970 

BÀàçesinde Àhÿ dil-ber görülür1971 

Güzelleri dile destÀn Yalavaç1972 

 

 

 

                                                 
1963 Yoúãa: èAceb HB3-9b 
1964 Kelime vezin gereği bu şiirde “Yalavaç” şeklinde okunmuştur. 
1965 Öter bülbül elvÀn çiçek açılır: Bülbüller öter nergis açılır HB3-14b 
1966 BÀàçe bÀàdır bÿstÀn Yalavaç: Servídir bÀàdır bÿstÀn Yalvaç HB3-14b.  

Ayrıca mısraın vezni bozuktur. 
1967 èAşú yeridir ùatlı ilhÀm ãaçılır: èAşúla úurulmuş neş´e ãaçılır HB3-14b 
1968 Her kÿşesi èaşúa cesbÀn Yalavaç: Ehl-i dil èaşúa cesbÀn Yalvaç HB3-14b 
1969 PazÀrı òoş her gün şenlik úurulur: Hafta pazÀrı da şenlik úurulur HB3-14b 
1970 aúşamda: aúşam / devrÀn: èaşúla HB3-14b 
1971 BÀàçesinde Àhÿ dil-ber görülür: BÀàçelerinde dil-ber görülür HB3-14b 
1972 Güzelleri dile destÀn Yalavaç: LeùÀfetde başa destÀn Yalvaç HB3-14b 
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3 Òoş edÀdır dil-berleri aãlında1973 

Gülleri var açar bahÀr faãlında1974 

äanki perí penbe yanaú neslinde1975 

Ehl-i èaşúa verir heyecÀn Yalavaç1976 

 

4 Óalúı nÀzik òoş ãoóbet sözünde1977 

Bir aãÀlet vardır cümle özünde1978 

èİffet-nümÀ gelin ile úızında1979 

Giyerler al penbe fistÀn Yalavaç 

 

5 Bir èAczí’yim etdim seyrÀn yerince1980 

Göñül añlar òoş yerleri görünce1981 

Söyler úalem felek fırãat verince1982 

Sende dirlik her Àn mihmÀn Yalavaç1983 

/334/ 

 -261-1984 

ÙÀliè Dönüp 

İúbÀlim Dönüyor 

14 Aàustos 1334/14 Aàustos 1918 ÁfşÀr 

ÙÀlièimiñ fenÀrını meçhÿl bir rüzgÀr ansızın çarpıp úırıyor. İúbÀlim artıú ters 

dönüyor. Zemheri fırùınası gibi sisler ve ôulmetler ãarıyor. DünyÀda insÀnıñ iúbÀli 

dönüp baòtı úarardıàı zamÀn o insÀn avcı puãusuna ùoàru yüzen bir ördek gibi 

                                                 
1973 Òoş edÀdır dil-berleri aãlında: Dil-berleriniñ yoúdur menendi HB3-15a 
1974 Gülleri var açar bahÀr faãlında: Evleri bÀàçe içinde cennet menendi HB3-15a 
1975 äanki perí penbe yanaú neslinde: Òoş ãoóbet nÀzik òalúı efendi HB3-15a 
1976 Ehl-i èaşúa verir heyecÀn Yalavaç: SeyrÀn içinde bir èummÀñ Yalvaç HB3-15a 
1977 Óulúı nÀzik òoş ãoóbet sözünde: Dil-berler fesi yan üstü yıúınca HB3-15a.  

Ayrıca mısraın vezni bozuktur. 
1978 Bir aãÀlet vardır cümle özünde: Óÿrí ãanırsıñ bÀàçelerden çıúınca HB3-15a 
1979 èİffet-nümÀ gelin ile úızında: Áhÿya beñzer ceylÀn baúınca HB3-15a 
1980 Bir èAczí’yim etdim seyrÀn yerince: Bir èAczí’yim ben göñlüm şaşırma HB3-15a  
1981 Göñül añlar òoş yerleri görünce: Felek böyle yolum düşürme HB3-15a 
1982 Söyler úalem felek fırãat verince: Burayada óarb semtin uşurma HB3-15a 
1983 Sende dirlik her Àn mihmÀn Yalavaç: Bu bir óarb degil ziyÀn Yalvaç HB3-15a 
1984 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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dÀ´imÀ tehlikelere úarşı yüzer. Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi isimli 

óÀùırÀtımızdadır. Bunuñ için diyorum ki: 

 

SemÀèí1985 

1 ÙÀlièdönüp geri geri úaçınca 

Baòt sönüp miónete úapı açınca 

Úapanır her, yerler her şey baàlanır 

Devlet úuşu başdan úalúıp uçunca 

 

2 Yerler me´yÿs çimen me´yÿs görünür 

Şaşar göñül gelir úasvet barınır  

DÀhí olsañ herkes senden yerinir 

Felek miónet toòumunu ãaçınca 

 

3 KemÀl gider zevÀl gelir çevirir 

Göñlü aàaç daòi olsañ devirir 

Elem eli başıñda ip egirir 

ÙÀliè èAczí, yan çizerek göçünce 

/335/ 

-262- 

Taèríf Edemem 

èİşretiñ ReõÀleti1986 

27 Aàustos 1334/27 Ağustos 1918 ÁfşÀr 

Bu tÀríòde ansız bir emirle işden el çekdiriliyorum. Burada buña bir sebeb ne olduàu 

maèlÿm degildir. Óarb bütün acılıàı ile devÀm ediyor. Zemín-i zamÀn anÀrşi ve ber-

bÀd bir óÀlde, bunuñ uzun ve felsefí cihetlerini ÒayÀl BÀàçesi isimli òÀùırÀtımızda 

oúuyunuz? 

                                                 
1985 Semâî olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. 
1986 Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
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Devriñ bu acı günü için bu sebebiñ kendimde olduàuna dÀ´ir böyle diyorum. Çünki 

èişret beni büyük àaflete sürükleyerek eñ ãoñ böyle etdigine úÀnièyim...? 

DívÀn1987            

1 Taèríf edemem óÀl-i períşÀnımı1988 

Yıúdım temelinden kendi eyvÀnımı1989 

 

2 Gerçi bir-dem maèmÿrdum vírÀnım şimdi1990 

Ansız göçdüm vaãf edemem vírÀnımı1991 

 

3 Göñül evi artıú òarÀb oldu òarÀb1992 

Bilmem óÀlÀ naãıldır Àh dört yanımı1993 

 

4 Úaldım siyÀh bir Àh içinde àafletle1994 

Herkes ùuymuş ùuymadım ben efàÀnımı1995    

 

5 Bilmem ùaşmış óaddin aşmış dívÀne dil1996 

Kendi meylim ber-bÀd etmiş her Ànımı1997 

 

6 Leşker-i miónet úuşatmış òayÀl1998 òÀnem1999 

İçden aàlar hem ãaúlarım giryÀnımı2000 

 

                                                 
1987 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, gazeldir. 
1988 edemem: edemem bellidir HB3-28a 
1989 kendi: elimle kendi HB3-28a 
1990 Gerçi bir-dem maèmÿrdum vírÀnım şimdi: Gerçi muúaddem maèmÿr idim Àh vírÀnım şimdi HB3-28a 
1991 Ansız göçdüm vaãf edemem vírÀnımı: AnúÀ ãanma hep bayúuş dünüyor bulamam imkÀnımı ben HB3-

28a 
1992 Göñül evi artıú òarÀb oldu òarÀb: ÒÀne-i göñlüm öyle bir óÀle gelmişdir ki bilmem HB3-28a 
1993 Bilmem óÀlÀ naãıldır Àh dört yanımı: Bilmiyorum híç óÀla naãıldır dört yanımı HB3-28a 
1994 Úaldım siyÀh bir Àh içinde àafletle: Her yanım simsiyÀh bir Àh içinde úalmış òaberim yoú HB3-28a 
1995 Herkes ùuymuş ùuymadım ben efàÀnımı: Şimdi óÀl-i períşÀnımı ben duymamışım efàÀnımı HB3-28a 
1996 Bilmem ùaşmış óaddin aşmış dívÀne dil: Bilmem ki ùaşıp óaddini aşmış serkeş göñlüm HB3-28b 
1997 Kendi meylim ber-bÀd etmiş her Ànımı: Fehm etmeyerek ber-bÀd etmişim şen Ànımı HB3-28b 
1998 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
1999 Leşker-i miónet úuşatmış óayÀl òÀnem: Leşker-i miónet ùutdu yaúamdan óayÀl maóãÿr HB3-28b 
2000 İçden aàlar hem ãaúlarım giryÀnımı: Şimdi aàlıyor hem ãaúlıyorum giryÀnımı HB3-28b 
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7 NÀmım èAczí bilmemişim èaczimi2001 

Kendi elim yaúmış meger cÀnımı2002 

/336/ 

-263- 

Híç DiyÀrından 

ÁfşÀr’dan Ayrılıyorum 

15 Eylül 1334/15 Eylül 1918 ÁfşÀr 

Bugün üç araba ile Aúşehir’e óareket etdik. Yanımda bir jandarma var. Çoú 

óüzünlü ve óarÀretli uàurlama merÀsiminden ãoñra yola düzüldük. Yolumuz 

uzadıúça, her yerinde gezdigim BÀrla’nıñ yeşil ùaàları òayÀl görünmeye başladı. Bu 

dünyÀda insÀn ne yapsa ne yese ve ne õevú sürse muùlaú bir ãoña bir ayrılıàa 

uàruyor. Bunuñ için arúama úalan bu ùaàlara baúarken insÀnlıàıñ àafletle geçirdiài 

deme itóÀfen diyorum ki: 

 

DívÀn2003 

1 Híç diyÀrından çaàladıú aúdıú 

Her dem bu bezme firúatle baúdıú2004 

 

2 Úılınçlar çekdik hem kükreyerek2005 

Varlıú èÀlemiñ Àteşe yaúdıú2006 

 

3 Çoşduú bir demde sel gibi ùuàyÀn2007 

ÙÀúına dehriñ bir çelenk ùaúdıú2008 

                                                 
2001 NÀmım èAczí bilmemişim èAczími: NÀmım èAczí’dir bilmedim èaczím etdim úuãÿr HB3-28b. 

Mısraın vezni bozuktur. 
2002 Kendi elim yaúmış meger cÀnımı: Kendi kendime elimle yaúdım bilirim bu cÀnımı HB3-28b. Mısraın 

vezni bozuktur. 
2003 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB3-30b. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, nazmdır. 
2004 firúatle: òayretle HB3-30b 
2005 Úılınçlar çekdik hem kükreyerek HB3-30b: Çekdigiñ silÀólar hem kükreyerek D  
2006 Varlıú èÀlemiñ Àteşe yaúdıú: Varlıú èÀlemiñ Àteşe Àteşle yaúdıú HB3-30b 
2007 Çoşduú bir demde sel gibi ùuàyÀn: Bir dem de çoşduú sel gibi ùuàyÀn HB3-30b 
2008 ÙÀúına dehriñ bir çelenk ùaúdıú HB3-30b: Dehriñ ùÀúına siyÀh çelenk ùaúdıú D  



 

738 

4 èAnúÀlar gibi çıúdıú havÀya 

GÀh yere indik ùaşa baş úaúdıú 

 

5 TÀrÀc ederek eùrÀfı böyle 

Bir şimşek gibi böylece çaúdıú2009 

 

6 äÀèiúalarla girdik yarışa 

İlkin ùÀsı felege şaúlatdıú 

 

7 Iãlaóımıza çoú uàraşdılar2010 

 LÀkin biz nefsiñ cebriñe ùapdıú 

/337/ 

8 Boyraz gibi biz çoú acı esdik2011 

Seddini Çín’iñ biz söküp atdıú2012 

 

9 Yediler úırúlar biz idik gÿyÀ 

èÁlemleri birbirine úaùdıú 

 

10 Bir dizeye de meydÀn oúuduú2013 

SüleymÀn’la birlik silÀó çatdıú2014 

 

11 LÀkin öyle bir Àn geldi ki Àh 

Bilmiyoruz ki óÀlÀ ne yapdıú 

 

 

                                                 
2009 Bir şimşek gibi böylece çaúdıú: Şimşek gibi biz böylece çaúdıú HB3-30b 
2010 Iãlaóımıza çoú uàraşdılar: IãlÀóımıza ãaèy edenler HB3-30b 
2011 biz çoú HB3-31a: çoú D 
2012 Seddini Çín’iñ biz söküp atdıú HB3-31a: Sedd-i Çín gibi varlıàa oú atdıú  
2013 Bir dizeye de meydÀn oúuduú: Bir dizeye daòi böyle meydÀn oúuduú HB3-31a 
2014 SüleymÀn’la birlik silÀó çatdıú: Hem SüleymÀn’la bir silÀó çatdıú HB3-31a  

Bu mısradan sonra DívÀn’da olmayan şu beyitler eklenmiştir: 

Úırdıú geçirdiú felek cebrin 

Çıplaú boynuna hem toúÀt atdıú HB3-31a 
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-264- 

Yüksek Evde 

äalon Dil-berine 

7 Eylül 1334/7 Eylül 1918 Aúşehir 

Çoluú çoçuú Aúşehir’e indik. Meş´ÿm óarb ùolayısıyla Aúşehir’de bıraúıp gitdigi 

gibi degil büyük maózÿniyyete düşmüş öyle ki işler aşlar mesken ve òÀneler 

períşÀn... ReşÀdiye ÒÀnı’na ãoúulduú. Tren işini ãordum. èAsker sevúiyÀtı 

olduàundan sivil yolcular ancaú haftada bir gün ki çÀrşanba günleri alınıyormuş. 

Öyle bir ùÀliè ki bir hafta beklemek lÀzım geliyor. 

İşte bu ùÀliè dönüklügünüñ işlerindendir. Artıú mecbÿrí òÀn kÿşesinde 

bekleyecegiz. Bereket versin ki pÀramız boldur. ÒÀn yüksek ve dört ùarafı büyük 

pencerelidir. ÒÀnıñ maóalle úısmına baúan oùada nÀrgilemi içiyorum. Úarşı 

mükemmel bir úonaúda 

/338/ 

bütün maènÀsıyla endÀm ve güzellige mÀlik bir perí aşaàı yuúarı ùolaşıyor. 

Derdmend bir yolcu olduàum óÀlde dívÀne ve ser-keş göñül ùurmaz ki nerde güzel 

görse başını diker ve úaldırır. Bu perí güzel için: 

 

1 Yüksek evde laùíf şírín oùada2015 

äalınma dil-ber yeter beni öldürdüñ2016 

 Gözüm úaldı pencerede ãofada 

Gezme dil-ber yeter beni öldürdüñ2017 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2015 laùíf şírín: şírín süslü HB3-34a 
2016 äalınma: Gezme HB3-34a. Mısraın vezni bozuktur. 
2017 AmÀn dil-ber yeter beni öldürdüñ: Gezinme sen yeter dil-ber öldürdüñ beni HB3-34a 
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2 Şaşdı òayÀl bir şey gelmez elimden2018 

Áh etdikçe Àh dökülür dilimden2019 

 Bí-çÀreyim ayrı düşdüm ilimden2020 

AmÀn dil-ber yeter beni öldürdüñ2021 

 

3 O endÀmıñ òayÀlime ùayandı 

Şaşdı èaúlım àaríb sevdÀm uyandı 

 Bir Àhÿsuñ bildim göñül inandı2022 

SevdÀlara dil-ber beni ùaldırdıñ2023 

 

4 Gezme dil-ber amÀn baàrım ezikdir 

Felek ile aram şimdi bozuúdur2024 

 Bir èAczí’yim etme baña yazıúdır 

Bir yolcuyum derde beni ùaldırdıñ2025 

/339/  

-265- 

Yandı Göñül 

Yine Rÿm Dil-berleri 

8 Eylül 1334/8 Eylül 1918 Aúşehir 

Bugün Aúşehir çÀrşısında biraz geziniyorum. Yolda úarşıma genç dört Rÿm dil-

berleri çıúdı. ÓamÀmdan çıúmışlar. Şen şaúraú bir óÀldeler çünki úırú àurÿş bedel-

i èaskerí vergisi vererek èaskere alınmayan Rÿmlar evleriniñ ticÀretleriniñ üstünde 

yaşıyor, zavÀllı Türk gençleri óudÿdlarda Àteş úarşısındadır. Bu dil-berleriñ dördü 

de genç ve àÀyet güzel ùolàun endÀma mÀlikler bunuñ için dívÀne göñül diyorum 

ki: 

                                                 
2018 Şaşdı òayÀl bir şey gelmez elimden: Şaşdı òayÀl öf çıúıyor cigerden HB3-34b 
2019 dilimden: hep serimden HB3-34b 
2020 ilimden: yerimden HB3-34b 
2021 AmÀn dil-ber yeter beni öldürdüñ: Gezinme sen yeter dil-ber öldürdüñ beni HB3-34b 
2022 bildim: saña HB3-34b 
2023 SevdÀlara dil-ber beni ùaldırdıñ: Gezinme sen yeter dil-ber öldürdüñ beni HB3-34b 
2024 şimdi: açıú HB3-34b 
2025 Bir yolcuyum derde beni ùaldırdıñ: Gezinme sen yeter dil-ber öldürdüñ beni HB3-34b 
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Úoşma2026 

1 Yandı göñül dört güzeli görünce 

Yeñi óamÀm görmüş yüzler ay gibi2027 

SevdÀm şaşdı òayÀl gitdi derince2028     

Üçü gelin biri úızdır ùoy gibi 

 

2 Áhÿ gibi pervÀsızca çıúdılar 

Baàrım ezip àaríb cismim yıúdılar 

Keklik gibi uàrumdan tez sekdiler 

Naãıl Àfet Gürcü perí ãoy gibi2029 

 

3 Áhÿ gözler penbe yanaú üstünde2030 

Kiraz bitmiş ãanki ùudaú üstünde 

Dört yıldızdır ùoàmuş yolaú üstünde 

Işıúları işler cÀnÀ yay gibi2031 

 

4 Áh çekerek àaríb göñül yarıldı 

SevdÀ çoşup zencírlerle ãarıldı 

Ámirim èaşú bugün baña ùarıldı 

Göñül ãuyu aúdı gitdi çay gibi 

/340/ 

5 èAczí göñlüñ ùolu yelken dümendir  

Güzelleriñ cismi güldür semendir 

Göbek yayla, altı sünbül çimendir 

Boyları servílerden bir boy gibi2032 

 

                                                 
2026 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB3-36a 
2027 yeñi: tÀze HB3-36a 
2028 SevdÀm şaşdı òayÀl gitdi derince HB3-36a: ÒayÀl şaşdı sevdÀm hömürdü D  
2029 Naãıl Àfet Gürcü perí ãoy gibi: Öldürdüñüz Àh ôÀlimler n’oldum of HB3-36b 
2030 Áhÿ: SiyÀh HB3-36b 
2031 Işıúları işler cÀnÀ yay gibi: Geçdiler öñümden Àh yay gibi HB3-36b 
2032 Boyları: Boylar var 795 / bir: - HB3-36b 
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-266- 

Çoú Yükselmişdiñ      

Úonya ÁfÀúında 

18 Eylül 1334/18 Eylül 1918 

Bugün gece yarısı biñ bir ãıúıntı ile Aúşehir’den trene binerek yatsı vaúti Úonya’ya 

indik. Meş´ÿm óarb Úonya’yı bir óÀle getirmiş ki yetmiş iki buçuú millet buraya 

ùoplanmış òÀnlar oteller hep ùolu inecek yatacaú, barınacaú bir yer yoú...? 

MüsÀèid olmayan bir vírÀne ki úÀ´im-vÀlideniñ evine øarÿrí indik. 14-15 sene óür 

ve neş´eli olaraú aèlÀ yerlerde bizi yaşatan felek şimdi ùar ve àayr-ı muntaôam bir 

vírÀneye ãoúdu bunuñ için diyorum ki: 

 

DívÀn2033 

1 Çoú yükselmişdiñ gördüñ mü göñül 

ÁmÀline sen vardıñ mı göñül 

 

2 Zír-i zemíne indiñ dönerek 

Ùopraàa cismiñ sürdüñ mü göñül 

 

3 èÁlem Àbide nerde o neş´e2034 

Şimdi àamlara erdiñ mi göñül 

 

4 Aúdıñ bulanıú hem de çoú aúdıñ 

Başıñı ùaşa vurduñ mu göñül2035 

/341/ 

5 Her meyliñe úoşduñ sen bí-pervÀ2036 

Naãıl mióneti derdiñ mi göñül 

 

                                                 
2033 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB3-39a. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, nazmdır. 
2034 neş´e: neş´eñ HB3-39a 
2035 ùaşa: sen ùaşa HB3-39a 
2036 úoşduñ sen: sen úoşduñ HB3-39a 
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6 Fikretmezdiñ dehriñ encÀmını2037 

Baú vírÀneye girdiñ mi göñül 

 

7 Her yoúuşu düz diye aşdıñ2038 

Eñ ãoñ kendiñi yorduñ mu göñül2039 

 

8 Denmişdi saña óílesi dehriñ 

Şimdi bu miónete erdiñ mi göñül2040 

 

-267-2041 

Ne Olmuşdur 

Óarb Geberiyor  

Úonya 19 Eylül 1334/19 Eylül 1918 

Beş sene dünyÀyı alt üst eden evler yıúan cÀnlar yaúan óarb geberiyor. èAãırlardan 

beri Türklügü yere sermek için biñ bir entriúa çeviren diş bileyerek İngiliz Fransız 

YÿnÀn Türk vaùanını parçalamaú için yurduñ muòtelif bölgesine èasker çıúardılar. 

YÿnÀnlılar İzmír’den Afyon’a İtÀlyÀnlar Anùalya’dan Úonya’ya; İngilizler 

İstÀnbÿl’a, Fransızlar Antakya Marèaş èAyıntÀb’a úadar işàÀl etdiler. Bu tÀríòde 

manàa manàa İtÀlyÀn èaskerleri Úonya soúaklarında geziyorlar. Bunuñ acı ve uzun 

tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi isimli òÀùırÀtımızdadır. Bunuñ için diyorum ki: 

/342/ 

SemÀèí 

1 Ne olmuşdur bu dünyÀya 

èAúıl sönmüş insÀn sersem 

ÚafÀ ùalmış pis óulyÀya 

Naãıl gidiş cihÀn sersem 

 

                                                 
2037 encÀmını: encÀmın híç HB3-39a 
2038 Mısraın vezni bozuktur. 
2039 Eñ ãoñ: Áòir HB3-39b 
2040 Gör: Şimdi HB3-798 / bu: bir HB3-798 / miónete: maúãada HB3-39b. Mısraın vezni bozuktur. 
2041 HB’nde bu şiire yer verilmemiştir. 
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2 äanma óÀlden bilenler var 

Böyle nice ölenler var 

Uãandıú biz gelenler var  

Gelen giden yaman sersem 

 

3 VefÀ ölmüş başda keder 

EvlÀd aàa uşaú peder 

RüzgÀr bilmem ters mi eser 

Neden böyle zamÀn sersem 

 

4 Eşek maàrÿr atlar arıú 

Ayaúları ãıúmış çarıú 

Òoca óÀlÀ arar ãarıú 

äarıú kirli ãaran sersem 

 

5 Òocayım der óÀlÀ söyler 

Bí-çÀredir bilmez neyler 

èİlim ãanır àurÿr eyler2042  

èİlim nerde èirfÀn sersem 

/343/ 

6 èAczí ùurmaz söyler demden 

Neden elem ùoàar tenden 

Bu reõÀlet2043 senden benden 

FeryÀd sersem, fiàÀn sersem 

 

 

 

 

                                                 
2042 “Zeyne’l-èabidín ve hevÀdÀrlarına” (DívÀn’daki dipnot) 
2043 Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
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-268- 

Bu Ne áaflet 

ŞÀnsım Ters dönüyor 

Teşrín-i æÀní 1334/Kasım 1918 Úon[ya] 

Bu úarışıúlıú arasında bir vaôífe alamıyordum. ÓÀøır[dan] yiyor. Gün geçdikçe 

miónetli ùarlıú üstüme biniyor. Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi isimli 

óÀùırÀtımızdadır: 

Zemín períşÀn zamÀn períşÀn... Bunuñ için diyorum [ki]: 

 

DívÀn2044 

1 Bu ne àaflet ey aòlÀf yeter uyanıñ2045 

Vaùan feryÀd u fiàÀna heder uyanıñ2046 

 

2 Şefúatle büyütmüşdür sizi bu vaùan2047 

Vuruyor baàrına düşman òançer uyanıñ2048 

 

3 Egmezdi boyun ecdÀd bunlara aãlÀ2049 

Bu ne õilletdir bu ne meşher uyanıñ2050 

 

4 Vaùan aàlarken híç böyle gülünür mü?2051 

Ne oldu size ey nesl-i àaøanfer uyanıñ2052 

 

 

                                                 
2044 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB3-42a. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, gazeldir. 

Ayrıca şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
2045 yeter: artıú yeter HB3-42a 
2046 Vaùan feryÀd u fiàÀna heder uyanıñ: Parçalandı her èuøvum Àh ser-te-ser uyanıñ HB3-42a 
2047 Şefúatle büyütmüşdür sizi bu vaùan: Şefúatle büyütmüşdüm sizi tÀ kucaàımda HB3-42a 
2048 baàrına: hep baàrıma HB3-42a 
2049 Egmezdi boyun ecdÀd bunlara aãlÀ: Egilmezdi èadÿya ceddiñiz ne mümkündür HB3-42a 
2050 Bu ne õilletdir bu ne meşher uyanıñ: Ne oldu size ey nesl-i àaøanfer uyanıñ HB3-42a 
2051 Vaùan aàlarken híç böyle gülünür mü: Her gün ben aàlıyorum size gülmek mi düşer HB3-42a 
2052 Ne oldu size ey nesl-i àaøanfer uyanıñ: Yapılan bu revíşler çirkín meşher uyanıñ HB3-42a 
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/344/ 

5 ZÀrediyor ÀfÀú òıçúıraraú baúıñ2053 

Bu ne meskenet ey úuru leşker uyanıñ2054 

 

6 Óarím-i èiãmet çineniyor Àh eyvÀh2055 

Bu naãıl ôulmet bu ne maóşer uyanıñ2056 

 

7 MírÀå-ı ecdÀd degil mi bu zümrüd yurd2057 

Yüce ùaàlar şÀhid-i ôafer uyanıñ2058 

 

8 Yansın mı yıúılsın mı bunca varlıúlar2059  

Eñ ãoñ olsun mu ensÀl ebter uyanıñ2060 

 

9 Biñ yıllıú şeref nerde ne oldu şimdi2061 

Çiniyor bu şerefi ejder uyanıñ2062 

 

10 Aàlıyor arø u semÀ iş bu melÀle2063 

Melekler diyor Allah ekber uyanıñ2064 

 

11 Bu bir ehvÀl-i dil-sÿzdur çekilmez híç2065 

CÀn ùamarına vuruldu neşter uyanıñ2066 

 

                                                 
2053 ZÀrediyor ÀfÀú òıçúıraraú baúıñ: ZÀrımla afÀú bile hep mÀteme girmişdir HB3-42a 
2054 Bu ne meskenet ey úuru leşker uyanıñ: Sizlerde bu ne gidiş ey úuru leşker uyanıñ HB3-42a 
2055 Óarím-i èiãmet çineniyor Àh eyvÀh: ZÀr-ı enínim yoúsa size bir bando mudur HB3-42b 
2056 Bu naãıl ôulmet bu ne maóşer uyanıñ: Bu maàşÿş keyfiñ ãoñu elbet bed-ter uyanıñ HB3-42b 
2057 MírÀå-ı ecdÀd degil mi bu zümrüd yurd: MírÀå-ı ecdÀd size bu zümrüd ovalar hep HB3-42b 
2058 ôafer: şÀn-ı ôafer HB3-42b 
2059 varlıúlar: yıllıú bu vaúÀr 800. 
2060 Eñ ãoñ olsun mu ensÀl ebter uyanıñ: Olsun mu Àòir ensÀl böyle ebter uyanıñ HB3-42b 
2061 Biñ yıllıú şeref nerde ne oldu şimdi: Fevtimle mi siz yoúsa şÀd olacaúsıñız Àh HB3-42b 
2062 Çiniyor bu şerefi ejder uyanıñ: İñliyorum her yanım yÀre-i neşter uyanıñ HB3-42b 
2063 Aàlıyor arø u semÀ iş bu melÀle: Acıyor yer, gök cümle görüp óÀl-i melÀlim HB3-42b 
2064 Melekler diyor Allahu ekber uyanıñ: Diyor melekler gök de meded Allahu ekber uyanıñ HB3-42b 
2065 Bu bir ehvÀl-i dil-sÿzdur çekilmez híç: Gözüñ aç ey óalef baú úarşıñdaki ehvÀle HB3-42b 
2066 CÀn ùamarına vuruldu neşter uyanıñ: Elleri dilleri hep simli ejder uyanıñ HB3-42b 
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12 Yoú mu sizi íúÀô edecek bir mürşid2067 

Bilmem naãıl bir ãabÀó ister uyanıñ2068 

 

13 Nedir èAczí bu şÿr u şerer Àh kim2069 

Dönmez bu gidişle bu mióver uyanıñ 

/344-1/2070 

-269-2071 

Erişdim 

Yıllarca vaôífe ile àurbetlerde gezdikden ãoñra emekliye ayrılaraú óürriyete 

úavuşunca dergÀh-ı MevlÀnÀ’da diyorum ki: 

12 Mart 1334/12 Mart 1918 

 

Úalenderí2072  

1 Bezm-i èirfÀna gireli şems-i tÀbÀna erişdim 

Rindler bÀàına dervíş olalı èummÀna erişdim 

Buldu o Ànda rÿóum başúa bir èÀlem-i naôarı 

Şükür ÒudÀ’ya ben o ulu meydÀna erişdim 

 

2 Atdım ãırtımdan o libÀsı ki şöhret úoúardı 

Òoşça görünüp nefs-i tekebbür cÀnım yaúardı 

Meger bilmezdim her dem boynuma zencír ùaúardı 

Şaşúın bir esír imişim şimdi dermÀna erişdim 

 

 

 

                                                 
2067 íúÀô: bir íúÀô / bir: - HB3-42b / mürşid: mürşid ÀyÀ HB3-42b 
2068 Bilmem: Bilmem size HB3-42b 
2069 Nedir èAczí bu şÿr u şerer Àh kim: èAczíyÀ merÀú sende artıú şÿr u şereri HB3-42b 
2070 Bu sayfa sonradan eklenmiş, tarafımızca bu şekilde numaralandırılmıştır. Ayrıca bu sayfanın diğer yüzü 

boştur. 
2071 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
2072 Kalenderî olduğu belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
2072 úalbimdedir HB2-34: úalbimde D 
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3 TÀ uzaúlardan görünür yeşil úubbesi anıñ 

Şehr-i Úonya’ya luùf-ı ezelísidir ÒudÀ’nıñ 

Óaúú’a şükür ki bendesiyim ol Úuùb-ı zamÀnıñ 

Yıúıp emmÀre úapısın ben o SulùÀn’a erişdim 

 

4 Şemm-i rıêvÀndır çevre yanında tüten bÿy òoş 

RÿóÀniyetle Àb-ı zülÀli cÿş u òurÿş 

DervíşÀnında rÿ-nümÀdır hep ãít-ı sürÿş 

Bir èAczí ki şükür yine bu ÀsitÀna erişdim 

/345/ 

-270-2073 

Úaràalar Úaçdı 

Úuzàunlar Leş Başında 

1 Teşríni æÀní 1334/1 Kasım1918 

İşte düşmanlar bu óÀlde vaùanıñ óaríminde iken İ´tilÀf Fırúacılar cübbelerini 

sürüyerek úoltuúlara úoşuyo[rlar]. 

Bunuñ uzun ve acı tafãílÀtını ÒayÀl BÀàçesi isimli òÀùırÀtımızdan oúuyuñ: Millí 

sesle diyoru[m ki]: 

 

Úoşma 

1 Úaràalar úaçdı bilmem nereye 

Geldi úuzàunlar leşiñ başına 

Dayanır mı yurd böyle bereye 

Bunaúlar üşdü işiñ başına 

 

2 Fikirler ãapıú, èaúıllar ermez 

Óırãa düşmüşler gözleri görmez 

Ùaàılır bunlar ãaónede ùurmaz 

Úonmaz devlet her úuşuñ başına 

                                                 
2073 HB’nde bu şiir yer almamaktadır. 
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3 Òocam dünyÀyı úÀlÀ mı ãandıñ 

BÀb-ı èÁlí’yi óara mı ãandıñ 

Gördüàüñ yolu pazÀr mı ãandıñ 

Oùurduñ bilesiñ keşik başına 

/346/ 

4 èAczí atıyor deme ùaşı2074 

Bıraúıñ sizler bu teşvíşi 

èİmÀret degil devlet işi 

Ùolduñuz yine aşıñ başına 

 

-271- 

CÀna Dayandı 

Öksüzüñ FeryÀdı 

19 Mayıs 1335/19 Mayıs 1919 Úonya 

Bu tÀríòde günler períşÀn... Úonya períşÀn... Baòtım úapalı, ùurumum bitkin... áam 

defè eder diye óÀlÀ mey-òÀne èÀlemi yaşıyorum. Şuèurum maóãÿr bir kÀbusuñ 

altındadır. Bugün òarÀb bir medreseniñ önüñden geçiyordum çoú küçük bir çoçuú 

feryÀd ediyor aàlıyor... Annesi períşÀn, onu ùurdurmaú için çabalıyor. Belli bu 

vírÀneye ãıàınmış bir muóÀcir èÀ´ilesi... Àh ey zamÀn ah... Bunuñ için diyorum ki: 

 

DivÀn2075 

1 Ey yavru aàlama sen Àhıñ cÀna dayandı 2076 

Yeter zÀrıñla cihÀn pür-efàÀna dayandı2077 

 

2 Ey feøÀ öksüzleriñ Àhını ùuymaz mısıñ 

FeryÀd u fiàÀn ùoldu hep vírÀna dayandı2078 

                                                 
2074 İlk üç mısraın vezni bozuktur. 
2075 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, gazeldir. 
2076 Ey yavru aàlama sen Àhıñ cÀna dayandı HB3-48b: Aàlama ey yavru, óÀliñ cÀna dayandı D 
2077 pür efàÀna HB3-48b: efàÀna D  
2078 FeryÀd u fiàÀn: FeryÀd-ı fiàÀn HB3-48b / hep vírÀna HB3-48b: vírÀna D  
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/347/ 

3 äuãadıñ mı ey dünyÀ bu acı çıàlıàa sen  

SefÀlet maóşer gibi baú, meydÀna dayandı 

 

4 Ey úuzu ùur aàlama elbet bir gün ùoàacaú2079 

Áhıñ gibi çoú Àhla èÀlem giryÀna dayandı 

 

5 Yetiş ey imdÀd-ı Óaú vírÀnelere bir baú 

Yetimleriñ Àhı burc u eyvÀna dayandı2080 

 

6 Ey èAczí bu èÀleme naãıl cÀn mı dayanır2081 

Ùoàrusu bir Àteşdir bu ímÀna dayandı 

 

-272- 

Yetim Yavru 

Acı Günler 

2 ÓazírÀn 1335/2 Haziran 1919 Úonya 

Günler úara... sÀèatler daúíúalar hep úara... Òalú sersem, óarb zenginleri ve i´tilÀf 

fırúası erkÀnları maàazalarda şen şaúraú fiãúoãdalar. İtÀlyÀnlar Úonya’ya bir úaç 

yerde óimÀye ve baúım evleri açıyor. GÿyÀ şefúat göstererek faúír òastalara èilÀç 

ve muèÀyene ediyorlar. 

Öyle acı bir gün ki bir sürü bed-baòt oralara ùoplanmış Türk ùopraàında şu ãoñu acı 

ve saòte óÀllere yüregim ãızlıyor. Daha ötede èaskerí bir binÀnıñ öñünde yüzlerce 

úadın ve çoçuú ùoplanaraú úaravana artıàı almaú için ellerinde çanaúlarla 

bekleşiyorlar. Bu úalabalıàıñ eñ ardında başında ãoluú bir úurdaleli beñzi ãarı cılız  

/348/ 

sekiz on yaşında bir úız çoçuàu maózÿn ùuruyor. O anda úalbim aàladı. Bunuñ için 

diyorum ki: 

                                                 
2079 ùur HB3-48b: - D 
2080 Àhı: Àhı hep / burc u eyvÀna: burc-ı eyvÀna HB3-49a 
2081 Ey èAczí: èAczíyÀ / bu èÀleme: ehvÀle HB3-49a 
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Meåneví   

1 Ey boynu bükük beñzi ãarı 

Babasız úalmış yetim yavru 

 

2 Ey tÀze óayÀt ne beklersiñ 

Yarım ekmek mi dileklersiñ 

 

3 Şu ãaf úalbiñde neler çarpar 

Niçin bu dünyÀ böyle yapar 

 

4 Úollarıñ øaèíf cılız parmaú2082 

Yoú mudur saña baúan oymaú 

 

5 Bellidir óÀliñ ùÀlièñ úara 

Ùuruşuñ melÿl úalbiñ yara 

 

6 Øaèíf anneñde şaşmış yazıú 

Yanmış cigeri baàrı ezik 

 

7 Başındaki o ãolàun úurdela2083 

Baòtıñ gibidir ãolmuş óÀlÀ2084 

/349/ 

8 Aúşam yaúındır anneñ bekler 

Yoú mudur bir şey boş emekler 

 

9 Bir úaç parçacıú ekmek derdiñ 

Güçdür úapısı pis nÀ-merdiñ2085 

                                                 
2082 Úollarıñ øaèíf cılız parmaú: Titrek elleriñ øaèíf parmaú HB3-52b 
2083 Mısraın vezni bozuktur. 
2084 óÀlÀ: hele HB3-52b 
2085 pis HB3-52b: -m D  
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10 Babañ nerede èaceb ölmüş 

Vaùan uàrunda şehíd olmuş 

 

11 Demek ki óayÀt saña binmiş 

TÀzecik neş´eñ eyvÀh sönmüş2086 

 

12 Hani vardı bir öksüz yurdu 

Seni burada kimler gördü 

 

13 Buradan híç bir geçen yoú mu...? 

Seniñ óÀliñi seçen yoú mu 

 

14 KÀàıdlarda adı var yurduñ 

Saòte bir gösterişi ferdiñ2087 

 

15 El èÀlem kendi iúbÀlinde 

Híç görmez seni şu óÀlinde2088 

 

16 Ey yolcular bir baúıñ yÀ hÿ 

Bu bir Türk nesli tÀze yavru 

 

17 äararmış bir tÀze fidÀn2089 

Bitmiş vaùanda bir ãıbyÀn2090  

/350/ 

18 Yoú mu èaceb ey yolcu gözüñ2091 

Milliyetden Àh boş mu özüñ2092     

                                                 
2086 eyvÀh: gitmiş HB3-53a 
2087 gösterişi: gösterişi muóteriã HB3-53a 
2088 seni HB3-53a: mi seni D / şu óÀlinde: seni efèÀlinde HB3-53a 
2089 fidÀn: yapraú HB3-53a. Mısraın vezni bozuktur. 
2090 Bitmiş vaùanda bir ãıbyÀn: Baúıñ kimiñdir bu yurd bu topraú HB3-53a. Mısraın vezni bozuktur. 
2091 èaceb ey yolcu: ey yolcu èaceb HB3-53a 
2092 Àh: hep HB3-53a 
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19 Ey güneş gitme ùaàlar ardına2093 

Úaçma baú yetimleriñ derdine2094 

 

20 Ey èÀlem sen de baú ãızlama 

SefÀletiñ yüzün yaldızlama2095 

 

21 Açıl ey hÀle-i óaúíúat2096 

Çıúsın ortaya rezílet2097 

 

22 YÀ Rab ya bu nedir böyle óaúír2098 

YÀ Rab ya o nedir neş´eli tevúír2099  

 

23 Bunlarda daòi ayrı mı óikmetiñ2100 

Yoúsa èÀcizlere mi dünyÀda miónetiñ2101 

 

Bu acı ùablonuñ öñünden geçerek cÀddede òÀna ùoàru geliyordum. Güneş yine kim 

bilir sínesinde neler ùolu olduàu óÀlde ùaàlarıñ başından aşıp gidiyor. Şimdi vÀlí 

úonaàı olan binÀnıñ öñüne geldim. Burada İtÀlyÀn úumandanı oùurmuş úocaman bir 

İtÀlyÀn bayraàı ãallanıyor. 

Bunu görünce bütün ÀèãÀbım titredi. Birbirleriyle ãandalye àavàÀsı eden fırúacılara 

laènet oúuyorum. Bunuñ için diyorum ki: 

 

 

 

 

                                                 
2093 ùaàlar: ùaàlarıñ HB3-53b. Mısraın vezni bozuktur. 
2094 derdine: şu derdine HB3-53b. Mısraın vezni bozuktur. 
2095 yaldızlama: bu úadar yaldızlama HB3-53b 
2096 óaúíúat: ùabíèiyyet HB3-53b 
2097 Çıúsın ortaya rezílet: Çıúın meydÀna ãaúlı óaúíúat HB3-53b. Mısraın vezni bozuktur. 
2098 Beytin vezni bozuktur. 
2099 o: şu HB3-53b 
2100 mı: mıdır HB3-53b. Mısraın vezni bozuktur. 
2101 miónetiñ: nikbetiñ HB3-53b. Mısraın vezni bozuktur. 
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/351/ 

-273-2102 

Yaúışdı Mı...? 

1 Yaúışdı mı ÀfÀúıña baú bir şu 

Áh bu nedir ey nÀzlı Türk yurdu 

Tüh... Yüzüñe ey DÀmÀd yÀ hÿ 

ÓÀlÀ mı salùanat, óÀlÀ mı tÀc bu 

Yıúıl ey bí-şuèÿr artıú yıúıl 

EùrÀfıña bir baú artıú ãıúıl 

 

2 Nedir güneş ışıàıñda vefÀ yoú mu 

Dirlik ararız dünyÀ, sen de ãafÀ yoú mu 

Baú ey èÀlem gidişiñde òaùÀ2103 yoú mu 

Ùıúanmış nefisler enínle hevÀ yoú mu2104 

Áh seniñ de yüregin èaceb ne oldu2105 

Dirlik dedigiñ ãarardı ãoldu 

 

3 Uùan ey baòt müsÀvÀtı n’etdiñ2106  

Unutduñ insÀnlıàı ardıña atdıñ 

Boyunca cevriñ tÀ dibine batdıñ 

Ninnilenmiş gibi fenÀ uyúuya yatdıñ2107 

Uyan baú ki her yer simsiyÀhdır 

VírÀneleri diñle ùobùolu Àhdır 

 

 

 

                                                 
2102 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
2103 Kelime “óaùÀ” şeklinde yazılmıştır. 
2104 DívÀn’da yer almayan bu mısra HB’nden alınmıştır. HB3-54b 
2105 ne oldu: n’oldu HB3-54b 
2106 baòt: baòt artıú HB3-55a 
2107 fenÀ: fenÀ bir HB3-55a 



 

755 

4 Ey tenhÀda aàlayan gözler2108 

Ey kÿşelerde inleyen özler 

Ey yarım ùÀlièle şaúrayan yüzler 

Ey boynu bükük öksüz úızlar2109 

Göklerden gelen bir òiùÀb var diñleyiñ 

ÓayÀtıñ rengin sizler de añlayıñ 

/352/ 

5 äaúlamayıñ vírÀneler fiàÀnları atıñız    

Aàlamayıñ öksüzler bu gecede yatıñız 

Ey øaèíf analar yetímleri òoş ùutuñuz 

Taóammüle ãabr denen müşkili de úatıñız 

Bir gün gelir elbet acı günler ùatlanır 

Bu insÀnlıú óayÀtda çoú acıya úatlanır 

 

6 Ùuyàudur insÀnda cinse şefúat2110 

Yüksek bir iş insÀnlıàa òıdmet2111 

Hele milleti gütmek bir rifèat2112 

Ey ãoñ nesil yoú mu sizde bu ãıfèat 

Uùan artıú şÀnlı varlıàı yıúdıñ 

Cehl u àurÿrla her ùarafı yaúdıñ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2108 tenhÀda: tenhÀlarda HB3-55a 
2109 Ey boynu bükük öksüz úızlar: Ey öksüz boynu bükük úızlar HB3-55a 
2110 Ùuyàudur: Bir ùuyàudur HB3-55b 
2111 iş: işdir HB3-55b / insÀnlıàa: insÀniyyete HB3-55b 
2112 Hele milleti gütmek bir rifèat: Hele milliyet ùanımaú yüce rifèat HB3-55b 
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7 Ùalàa açmış óayúırır ervÀó-ı şühedÀ2113 

Fışúırıyor her kÿşeden nefretle bu ãadÀ2114 

Öksüz Àhı titretiyor èÀlemi zírÀ2115 

Bu sersem uyúu yetmez mi sizlere óÀlÀ 

Varsa ey dünyÀ feyøiñ eyle iôhÀr 

Yoúsa yıúıl git sen de ey àamkÀr 

 

8 Bozulmuş bünye çürümüş eõhÀn 

äolmuş güller buruşmuş cihÀn 

Ey zehir gibi acımış... zamÀn2116 

Nedir bu sis ya úaranlıú duman 

Ey cefÀ ùaşı çÀk ol sen de çÀk2117 

Etdiñ zírÀ eflÀkı sen àamnÀk 

/353/ 

9 Biri aàlarken biri híç gülmez2118 

Gülse de ãanma leõõetin bulmaz 

Milliyetde böyle óayÀt olmaz2119 

Meõelletdir çünki vefÀ gelmez2120 

Ey ùuyàusuz gülenler gülmeyiñ2121 

Dönekdir dünyÀ maàrÿr olmayıñ2122 

 

                                                 
2113 Ùalàa: Ùalàalar HB3-56a 
2114 bu: - HB3-56a 
2115 Öksüz: Yetímleriñ HB3-56a  / titretiyor: titrediyor HB3-56a 
2116 zehir: sirke HB3-56a / acımış: ekşimiş HB3-56a 
2117 de: - HB3-56a 
2118 biri híç: bi’llÀh HB3-56b 
2119 böyle: bu biçim bir HB3-56b 
2120 Meõelletdir: Meõellet meõelletdir HB3-56b 
2121 gülmeyiñ: gülmeyiñ zírÀ HB3-56b 
2122 olmayıñ: olmayıñ zírÀ HB3-56b. Bu kısımdan sonra HB’nde şu kısım yer almaktadır:  

Ey úurd gibi milleti kemiren bí-pervÀ 

Ey ùuyàusuz şişman semiren òulyÀ 

Ey peymÀne sen de bünyeler deviren heyÿlÀ  

Kimdir saòte àurÿruñu besleyen zírÀ 

Nerdesiñ baú bir kere düşün 

Yapdıàıñ ziyÀndır kendiñe bütün HB3-56b 
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10 Çökmüş bir fikir bir èunfe ki òarÀb yıúıú2123 

Maèãÿmlar períşÀn (èAczí) üst baş yırtıú 

Óaú óayÀt için yoúdur bir mürşid-i müşfíú2124 

İşler hep kirli bir yaldızdır ki yoúdur ışıú2125 

Ey zamÀn varsa iåbÀt et sen de èizzetiñ2126 

Yoúsa nedir söyle maènÀsı bu õilletiñ2127 

 

Bu ãaùırları noùlarımdan buraya naúl ederken úaàıd buórÀnı vardır. Úuãÿra 

baúmayıñ cihÀn bu...? 

15 Temmuz 1957 PazÀr 

/354/ 

-274- 

Yoluma devÀmla gidiyorum. İtÀlyÀnlardan èilÀç alan bed-baòtlar küme küme 

ùaàılıyorlar. Bunlara baúaraú diyorum ki: 

 

Úoúduñ 

1 Úoúduñ ey dünyÀ sen de pek úoúduñ 

Bir çoú fitneyi nefretle ãoúduñ 

Óiss-i şuèÿru hep ezdiñ aúdıñ2128 

Úurduñ bir ùuzÀú keyfiñe baúdıñ 

Beşeriyyeti úaãden unutduñ2129 

ÕeúÀ varlıàın yıúdıñ uyutduñ2130 

 

 

 

                                                 
2123 bir fikir: fikir / òarÀb: - HB3-57a 
2124 Óaú óayÀt için yoúdur bir mürşid-i müşfíú: Yollar bozuú yoú bir mürşíd-i müşfíú HB3-57a 
2125 İşler hep kirli bir yaldızdır ki yoúdur ışıú: Bir øiyÀ gibidir ammÀ yoúdur ışıú HB3-57a 
2126 sen de: - HB3-57a 
2127 õilletiñ: úasvetiñ HB3-57a 
2128 Óissi şuèÿru: Óiss u şuèÿru HB3-61b 
2129 Beşeriyeti HB3-61b: İnsÀnlıàı D 
2130 varlıàın: timåÀlin HB3-61b 



 

758 

2 İylikleri hep iómÀle boàduñ 

Óamiyyeti sen miónetle úoàduñ 

Buluùlar gibi göklere aàdıñ 

Yaàmur yerine yıldırım yaàdıñ 

Yazıú sen her fikri bulandırdıñ2131 

Úaranlıú altında ùolandırdıñ 

 

3 Hep vírÀnlarda cılız bıraúdıñ2132 

Her iylige sen dÀ´im ters baúdıñ 

Çoú òÀneyi úundaúlayıp yaúdıñ2133 

Çıúıp yükseklere seyre baúdıñ2134 

Yıúdıñ varlıàı kökün devirdiñ 

èÁlemi òarÀbzÀra çevirdiñ 

/355/ 

4 Sevmediñ õekÀyı kínler ùutduñ2135 

Aómaúları pek mesèÿd uyutduñ 

Baàrıñda nifÀúı çoúça büyütdüñ2136 

Óamiyyet óissini her Àn yutduñ2137 

Óaúlı feryÀda olmadıñ ÀgÀh 

CÀnsız serildi yerlere eyvÀh 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2131 sen her fikri: her fikri sen HB3-61b 
2132 vírÀnlarda HB3-62a: vírÀnelerde D  
2133 òÀneyi: òÀnmÀnı HB3-62a 
2134 yükseklere: yüksege HB3-62a / seyre: seyrine HB3-62a 
2135 kinler HB3-62a: kin D 
2136 Mısraın vezni bozuktur. 
2137 her: bir HB3-62a 
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5 Hep varlıúları ezdiñ sen ezdiñ 

Úarışdırıp bir uçdan hem bozduñ 

Her yerde cefÀ úuyusun úazdıñ2138 

Bunca şühedÀ úabrini úazdıñ2139 

äandıñ mı èaceb neş´eli ãafÀ2140 

Vermediñ bir dirlik bize óayfÀ2141 

 

6 Bir dilim ekmek için hederiñ 

Yıúılsın borcu bed-baòt úaderiñ 

CefÀdan àayrı ne var hüneriñ 

Úan, mÀtem ùolu gör ki siperiñ 

Bu ne óÀldir bitdik üzeriñde 

RÀóat eåeri yoú güzeriñde 

 

7 Türk ÀfÀúını sisli Àh etdiñ 

Her ışıàı bir siyÀha atdıñ2142 

Hep kendi õevúiñ oúuna gitdiñ 

Her varlıàı baú ùaàıtıp ditdiñ  

Göstermediñ híç arÀmı óuøÿr 2143 

Teraúúí refÀh, sence bir úuãÿr 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2138 Her yerde cefÀ úuyusun úazdıñ HB3-62a: Çile fermÀnını eñ ãoñ sen yazdıñ D 
2139 Bunca şühedÀ úabrini úazdıñ: Çile fermÀnın eñ ãoñ sen yazdıñ HB3-62a 
2140 neş´eli: neş´e HB3-62a 
2141 Vermediñ bir dirlik bize óayfÀ HB3-62a: Vermediñ bize dirlik óayfÀ D 
2142 bir siyÀha HB3-62b: simsiyÀh D / atdıñ HB3-62b: etdiñ D  
2143 arÀmı óuøÿr: arÀm u óuøÿr HB3-62b 



 

760 

/356/ 

8 èÁczí feryÀdıñı diñler var mı2144 

Zemíniñ şu óÀlin añlar var mı 

Bu çirkín óÀle Àh, ãoñlar var mı 

İlÀhí bundan bed-ter buñlar var mı2145 

Baãdı düşman işte ayaú yurda 

Geziyor alçÀúlar temíz yerde2146 

 

-275-   

MevlÀ-yı èAşú 

NedÀmet Óisleri 

13 ÓazírÀn 1335/13 Haziran 1919 Úonya 

İnsÀn bir defèa kendini òarÀbÀtlıga èayyÀşlıàa úapdırdı mı artıú o kendini başúa bir 

èÀlemde yaèní pek çirkín olduàu óÀlde iyi bir èÀlemde ãanıyor. İşte bu tÀríòde ben 

de bu der-be-derlerden biri olaraú mey-òÀnelik oldum. 

Şuèÿrum úapalıdır. İçki beni öyle bir óÀle getirmişdir ki farú etmiyorum. ÓÀlÀ bir 

vaôífe alamadım. Bu gece evimiñ penceresi öñünde oùuruyordum. Kendi kendime 

bir nedÀmet óissi uyandı. Úarşımda ay bedr óÀlindedir. Artıú èişrete tövbe 

ediyorum. Bu semÀèí şièri burada söylüyorum: 

/357/ 

SemÀèí2147    

                                                 
2144 feryÀdıñı HB3-62b: bu feryÀdıñı D 
2145 Mısraın vezni bozuktur. 
2146 temíz: bu temíz HB3-62b 
2147 Şiirin semâî olduğu belirtilmiş; fakat şiir, semâî nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, koşmadır. HB’nde “dívÀn” olduğu bilgisi verilen şiir, şu şekilde yer almaktadır:  

Bilmedim ben óaddimi etdim miónete MevlÀ-yı èaşú 

Çünki tesòír eylemiş ser-te-ser mülk-i cismim sevdÀ-yı èaşú 

 

Bir vaúitler bezm-i cem Àyíninde eylerken õevú ü ãafÀ 

Şimdi oldu bir òarÀb mey-òÀne ãanki bize me´vÀ-yı èaşú 

 

Áhularla úoşarken bu dil-i dívÀnemiz baú neyledi 

Gülşenlerde mestÀne iken atdı bu yere mecrÀ-yı èaşú HB3-65b 

 

Ben öyle ãanırdım ki bütün meydÀn emrimde açıú yeksÀn 

Úapandı ôulmetlere naãıl bilmem birden o ãaórÀ-yı èaşú 
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1 Bilmedim ben óaddim ùuàyÀn eyledim  

Etdi daèvet miónete MevlÀ-yı èaşú 

Çıkıp yoldan kendim nisyÀn eyledim 

Düşürdü Àh bu óÀle sevdÀ-yı èaşú 

 

2 Tesòír etmiş çünki cismim bilmedim 

ÙuàyÀn olup õerre èibret almadım 

Bir gün olsun óÀle uyàun olmadım 

Maókÿm etdi beni bu daèvÀ-yı èaşú 

 

3 Bir vaúitler Àyín-i cem úurarken 

Nice demler Àhÿ dil-ber ãararken 

äuçlar beni, ben ãuçları ararken 

Şimdi nerde bilmem o ãafÀ-yı èaşú 

 

4 Gülşenlerde cÿş ederdim şÀh gibi 

Nice sÀúí dil-berlerle mÀh gibi 

Geldi geçdi o günlerim Àh gibi 

ÒarÀb mey-òÀne şimdi me´vÀ-yı èaşú 

 

 

 

 

                                                 
 

EyvÀh öyle bir óÀle geldim şimdi òarÀbım işte òarÀb 

Bu óÀlimden uãandım añladım meger bu bir ferdÀ-yı èaşú 

 

Birbirin taèúíb eden cilvelerle eylemiş gerçi ıãrÀr 

Meger indirmek imiş úaãdı beni bu óÀle àavàÀ-yı èaşú 

 

Ôıll-ı óayÀlmiş bildim sürdügüm demler bütün nedir çÀre 

Geldi geçdi bir serÀb óÀlinde yazıú hep bu óulyÀ-yı èaşú 

 

Bu meşhÿrdur ey èAczí söylenir dilde her dem bilmez misiñ 

Bir gün gelir óükmün verir elbet naãılsa fetvÀ-yı èaşú HB3-66a 
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5 Bütün eõvÀú emrime rÀm ãanırdım 

Õevúi dÀ´im ãafÀ-yı tÀm ãanırdım 

Bezm-i cemi her dem be-nÀm ãanırdım 

Tíz deàişdi begim o ãaórÀ-yı èaşú 

/358/ 

6 Öyle óÀle geldim şimdi òarÀbım 

EyvÀn-ı dil birden göçdü türÀbım 

Gözden uzaú eyvÀh şimdi serÀbım 

Bildim meger bu da bir ferdÀ-yı èaşú 

 

7 Õevúi ãafÀ nice cilve olurdu 

ÙÀliè-i èaşú çoú muóteşem gelirdi 

Naãıl ôulmet birdenbire belirdi 

Vermiş óükmün meger ki fetvÀ-yı èaşú 

 

8 Göñül düşmüş ôıll-ı òayÀl2148 içine 

Meger girmiş èAczí vebÀl içine 

Şuèursuzca ùalmış zevÀl içine 

EncÀm böyle etdi bu àavàÀ-yı èaşú 

 

-276- 

Yine bu óisle diyorum ki: 17 ÓazírÀn 1335/17 Haziran 1919 

 

Úoşma 

1 Úuş gibi bir yuvañ da yoú2149 

Nerdesiñ geri dön göñül 

Beli başlı havÀñ da yoú2150 

Yuvaña geri dön göñül 

                                                 
2148 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
2149 Mısraın vezni bozuktur. 
2150 Beli başlı havÀñ da yoú: Arı gibi úovanda yoú HB3-70b 



 

763 

/359/ 

2 HavÀlandıñ havÀlara 

Ùaldıñ nice óulyÀlara 

Aldandıñ õevú ãafÀlara 

Ne yapdıñ geri dön göñül2151 

 

3 SevdÀlara ùalıp gezdiñ 

Bu èAczí’yi çoú üzdüñ2152 

Kendiñ düşdüñ úuyu úazdıñ2153 

Çıú geriye dön göñül2154 

 

-277- 

Eski ÓayÀt Yerime   

Baòtıñ Cilveleri 29 Eylül 1336/29 Eylül 1920 Úonya 

Isparta’nıñ ÁfşÀr NÀóiyesi Müdírligi’nde ters dönen iúbÀlim gitdikçe úarÀrsız ve 

miónetli ãafóalar açıyor. èİşreti terkden ãoñra yeñi bir úapı açılıyor. NÀóiye 

Müdírligi’ni terkle ÒÀtÿnsarÀy NÀóiye Mekteb Muèallimligi’ne taèyín olunurum. 

Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi isimli óÀùırÀtımızdadır. Bunuñ için tekrÀr oraya 

giderken yolda diyorum ki: 

 

Úalenderí2155 

1 Eski óayÀt yerime2156 

Felek beni ãoúuyor 

Böyle yazmış serime 

Úader öyle oúuyor 

                                                 
2151 Ne yapdıñ geri dön göñül HB3-70b: İndiñ yere dön göñül D  
2152 Mısraın vezni bozuktur. 
2153 Kendiñ düşdüñ úuyu úazdıñ: ÓayÀıma destÀn yazdıñ HB3-70b 
2154 Çıú geriye dön göñül: Yoldan geri dön göñül HB3-70b. Mısraın vezni bozuktur. 
2155 HB’nde şiirin “úalenderí” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB3-102b. Kalenderî olduğu belirtilen 

şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın şiirin rindâne bir üslupla ele 

alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmekte olup şiir tarafımızca koşma olarak değerlendirilmiştir. 
2156 HB’nde bu dörtlük ikinci dörtlük ile yer değiştirmiştir. HB3-102b 



 

764 

/360/ 

2 Öter keklik úazları 

İş başında úızları 

Pıñarlarıñ gözleri 

áaríb àaríb aúıyor 

 

3 Ùaàlar ùurur yönünde 

Úuş sesleri önünde 

äoñbahÀrıñ deminde 

Her şey rengin döküyor 

 

4 Úırlar úuru serilmiş 

Ekin bÿstÀn derilmiş 

Úışıñ emri verilmiş 

Bayúuşlar Hÿ çekiyor 

 

5 Ùopraàına ùaşına 

èAúıl ermez işine 

İnsÀn ùaúmış peşíne 

Döne döne çıúıyor 

 

6 èAczí söyler úalmayız 

Bilir derseñ bilmeyiz 

DünyÀdır bu gülmeyiz 

O bildigin ùoúuyor2157 

 

 

 

 

                                                 
2157 ùoúuyor: oúuyor HB3-103b 
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/361/     

-278- 

Deli Göñül 

TekrÀr Gezindigim Yerlerde 

20 Eylül 1336/20 Eylül 1920 ÒÀtÿnsarÀy 

Nice ümíd ve emellerle yedi yıl gençlik óayÀtımı içinde eàlendiren yerlerde ãu ve 

pıñar başında tekrÀr ùolaşıyorum. 

Yedi sene ãoñra bütün bu yerler yine öyle, bunuñ için yoúuş aşaàı inen göñlüme: 

 

Úoşma2158 

1 Deli göñül nerden nere ùolaşdıñ 

Boz bulanıú aúdıñ nere ulaşdıñ 

Nefsiñle mi felekle mi ãavaşdıñ 

Naãıl çarpdı úanadını gördüñ mü 

 

2 èAúıl evi òoş mízÀndır bilene 

Bir ders-òÀne dünyÀ èibret alana 

èAşú olsun yol şaşırıp bulana2159 

Varacaàıñ yere göñül vardıñ mı 

 

3 O sefÀhat hani o dem nerede 

Acı òayÀl oldular hep geride 

Hani o õevú yoúdur şimdi beride2160 

Söyle göñül o demleri sürdüñ mü 

 

 

 

 

                                                 
2158 HB’nde şiirin “úoşma” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB3-106b 
2159 Mısraın vezni bozuktur. 
2160 Hani o õevú yoúdur şimdi beride: Hani aóbÀb yoú o neş´e beride HB3-107a 
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4 Bir èAczí’yim èaczim bildim n’ideyim 

Bu óÀlimden kime şekvÀ edeyim 

Bir óÀldir ki çökdü başa çıkayım 

AmÀn göñül ãoñ demlere erdiñ mi 

/362/ 

-279- 

Úalenderí’yiz 

èİãyÀn Paùırtısı  

3 Eylül 1336/3 Eylül 1920 Úonya 

YÿnÀn èaskerleri İzmir’den Afyon ve tÀ Aúşehir’e ùoàru olmadıú reõÀlet2161 ve 

şenÀèatla geliyor. Şehir ve köylerde YÿnÀn èaskerleriniñ èırø ve nÀmÿs üzerinde 

yapdıúları acı cinÀyet ve èırø düşmanlıàı elím vaøèiyetdedir. 

Úonya’da óÀlÀ bu òÀ´inlere òalífe ordusu diyenler var. Öyle bir devir ki İslÀm Türk 

yurdunda feryÀd fiàÀn göklere çıúıyor. Gelinler úızlar alçaú YÿnÀnlarıñ tecÀvüzleri 

altında iñliyor. Ben artıú ãoñ nedÀmetiñ ãalÀóıyla ÒÀtÿnsarÀy’dayım. MuãtafÀ 

KemÀl PÀşÀ ordusu Anúara’ya úadar çekilmişdir.  

Bu meyÀnda èAli Beg Hüyüklü Delibaş denen serseri başına ùopladıàı daha bir çoú 

serserílerle bu gece Úonya’yı baãıyor. Bunuñ tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi isimli 

óÀùırÀtımızdadır. 

Ben her şeyden vÀreste düşkün bir óÀlde zÀhidÀne bir óayÀt geçiriyordum. Bunuñ 

için köylüleriñ èiãyÀna iştirÀk ıãrÀrlarını redle diyorum ki: 

SemÀèí2162   

                                                 
2161 Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
2162 Semâî olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. HB’nde “semÀèí” olduğu 

bilgisine yer verilmeyen şiir şu şekilde yazılmıştır: 

MelÀmí tekyesinde òırúa-pÿş fenÀyız şimdi 

Müflisiz ammÀ cÿd-ı keremde òoş àınÀyız şimdi 

 

Boş emellerden el çekdik àayrı fÀríàiz bí-minnet 

Ehl-i dil ehl-i miónet hem ãÀóib-i vefÀyız şimdi 

 

Eski çul altında gizlenmiş bir çarò-ı vaódetiz 

Köjnelenmiş vírÀne dil Àl-i èAbÀyız şimdi 

 

Varlık èÀlemin çoú seyreyleyip ser çekdik biz 

Sırr u vaódetle saròoş bir ùÀúım ÀşinÀyız şimdi  HB3-117a 



 

767 

1 Úalenderiz òırúa-pÿşuz ãormayıñ 

İmdi göñül bir ednÀyız biz şimdi 

Dervíşiz òÀne ber-dÿşuz ãormayıñ 

Yoúluúda ãÀóib-àınÀyız biz şimdi 

/363/ 

2 Bir dem úaãr-ı bezm-ÀrÀya çıúmışız 

Bu boş emel çardaàını yıúmışız 

Ser-keş göñül, işlerinden bıúmışız 

Ehl-i dil ehl-i vefÀyız biz şimdi 

 

3 Dürlü cefÀ aldıú bezm-i keåretden 

Şöhret ãandıú elem çıúdı èişretden 

Köhne libÀs giyip çıúdıú şöhretden 

Muóibb-i Ál-i èabÀyız biz şimdi 

 

4 Bu èÀlemiñ emelinden çekmişiz baş2163      

Oynadır o böyle nice gözle úaş 

èÁdetidir arúasından atar bir ùaş 

èUzlete maókÿm eşúıyÀyız biz şimdi 

 

 

                                                 
 

èİzzet-i dünyÀ istemez göñlümüz tek rıøÀ bekleriz 

BÀb-ı tevekkül bekçisi mesnedi nevÀyız şimdi 

 

Gezsin oynasın gülsünler ehl-i óaríã bunda 

Verirse Óaú yeriz bir loúma nÀn böyle àıdÀyız şimdi 

 

Ùÿl-i emleden bıúdıú cedelden ferdÀyı nefretle 

Sırr-ı rıøÀ hem sükÿt isteyen sevdÀyız şimdi  

 

NevÀ-yı óaú bekleriz vírÀnede bayúuş gibi 

Óiss-i şöhreti atmış kimseyiz dil-i deryÀyız şimdi 

 

èÁlem-i hücrÀ bize bÀà-ı gülşen keåretden beri 

Yazılmış ismim defterde çünki èAczíyÀyız şimdi HB3-117b 
2163 1, 3, ve 4. mısraların vezni bozuktur. 
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5 Yıúdıú sevdÀ işlerini temelden 

Geri úalmaú için böyle emelden 

Çünki geçdik úaranlıú bir tünelden  

Sükÿn arar bir sevdÀyız biz şimdi 

 

6 MÀ-cerÀmız çoú felekle neyleriz 

Çünki düşdük óÀl èayÀndır söyleriz 

Òod-kÀmlıàı ehline terk eyleriz 

Yere çökmüş bir gedÀyız biz şimdi 

/364/ 

7 Şöhret derdi derd-i díger emelde 

Döner ùurur dÀ´im maèkÿs èamelde 

Gezer çoú dem acı baóåi zelelde  

Neler yapdı dil deryÀyız biz şimdi 

 

8 VírÀneler mesken oldu òoş bize 

Bu yolda geldi àayreti cÿş bize 

Olduú òarÀb dendi bÀde-nÿş bize 

Bayúuş gibi bí-nevÀyız biz şimdi 

 

9 èAczí söyler bu hengÀmıñ deminden 

Yoú úurtuluş bu èÀlemiñ àamından 

Aldıú heves nice çeşni zemínden 

Meşrebde rind bir edÀyız biz şimdi 
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-280- 

Òortlaú Fitne 

èİãyÀnıñ İçyüzü 

7 Teşrín-i Evvel 1336/7 Ekim 1920 Úonya 

TafãílÀt óÀùırÀtımızda: 

 

1 Òortlaú fitne úalúmış gezer meydÀn ister 

Körükçüler üfler anı èunvÀn ister 

Úızıl gözlü muóteriãler parmaú atar 

Çünki bunlar geniş yaylım cevlÀn ister 

/365/ 

2 AmÀn yÀ Rab cilveleriñ acı ùatlı 

Baèøı ãaàdan baèøı ãoldan iki úatlı 

GÀhí çıúar içden içe úalafatlı 

Bilmem zemín içmek için al úan ister 

 

3 Hangi ùaşı úaldırırsañ fitne çıúar2164 

İótirÀãıñ parmaú izi göze batar 

Bu òÀ´inler düşünmez mi neden yapar2165 

Perdeli göz emel bozuú èiãyÀn ister 

 

4 Óükÿmetde millí vaódet bir şerefdir 

Millí varlıú híç ãarãılmaz bir hedefdir 

Diñle yurddaş fitne-bÀzlar bed-kenefdir2166 

Aç gözleri fırãat ile sÀmÀn ister 

 

 

 

                                                 
2164 fitne: fesÀd 863 
2165 neden: niçin 863 
2166 bed-kenefdir: bir ùarafdır 863 
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5 Bir ùaş atar, óaríã ãuya bulandırır 

Körükçüdür bunlar insÀn bulandırır2167 

Bed-baòtları ùaà bayırda ùolandırır2168 

Bunlar çünki kör dumanlı zamÀn ister2169 

 

6 Türküz bizler tÀríòlerde yerimiz var 

Her acıyı yener geçer serimiz var 

Úalbde ímÀn elde silÀó erimiz var2170 

KemÀl gibi bize mürşid insÀn ister 

/366/ 

7 Úoàar yaúın düşmanları duyacaàız 

FesÀd kökün yaúın keser bilecegiz 

Bu arslanıñ dedigine gelecegiz 

Müfsidleri sindirecek gümÀn ister2171 

 

8 èAczí der ki bu işler hep Óaú işidir 

İúlímine Türk’üñ bu bir güneşidir 

İylik dÀ´im iyileriñ sırdaşıdır 

Başda èaúıl yürekde hem ímÀn ister 

 

-281- 

Òor Görme 

Göñül İle ÓasbıóÀl 

13 Teşrín-i Evvel 1336/13 Ekim 1920  

èİsyÀn paùırdısı geçdi. Aãılanlar aãıldı. Küsülenler küsüldü. Bu tÀríò ãoñbahÀr 

demidir. Ben artıú kendi göñlümle óasbıóÀl ediyorum. ÒÀtÿnsarÀy’ıñ yeşil aàaçlıúlı 

tenhÀ ãu başlarında úuşlarıñ ùatlı cıvıltıları arasındayım. Bugün çayır çimenli Aú 

                                                 
2167 insÀn HB3-122b: biñ D / bulandırır: yellendirir HB3-122b 
2168 Bed-baòtları: èAúıllları HB3-122b 
2169 HB’nde bu mısra yer almamaktadır. 
2170 silÀó: ãabr HB3-123a 
2171 Müfsidleri sindirecek gümÀn ister: Óam ervÀóları silinecek zamÀn ister HB3-123a 
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Pıñar’ıñ başındayım. Yaúınımda bir köylü sessiz sÀkin çift ãürüyor. Bir müddet 

ãoñra bu köylü öküzlerini diñlendirmek için ùurdu. Yanıma geldi. SelÀm verdi 

oùurdu. Bu adam kendi óÀlinde dÀ´imÀ 

/367/ 

sükÿtu yaşayan faúír bir çiftçidir. Bunuñla úonuşuyordum. Şeyò èAli denilen bu 

faúír ãorduàum şeylere çoú güzel maèneví ve úıãa cevÀblar veriyor. Kendisi cÀhil 

olduàu óÀlde sözleri rÿóludur. Bunuñ baña verdigi ilhÀmla diyorum ki: 

 

1 Her gördügüñ çulsuzu òor görme ãaúın 

Belki o bir õÀt-ı èÀlíşÀn olur2172 

Her ışıàıñ yanına pek olma yaúın 

Belki o bir Àteş-i sÿzÀn olur2173 

 

2 äormadan bir şey´iñ aãlın deme fenÀ 

Ùatmadıúça her yemege eliñ úoyma 

Herkesiñ bir miúdÀrı var òor ãanma2174 

Òorladıàıñ belki SüleymÀn olur2175 

 

3 İlk vehlede gördüàüñ şey öyle degil 

Çevir gözüñ bir daha baú ãoñra egil2176 

Her nesneyi iyi añla, iyi bil 

Güneş çıúar buluùlardan raòşÀn olur 

 

4 Her ednÀyı görüp úalbiñ ãaúın bozma 

El eksigin híç deftere alıp yazma 

İşiñ ãoñun almadan boş yere úızma 

Dem olur ki göñlüne o, şÀdÀn olur 

                                                 
2172 Mısraın vezni bozuktur. 
2173 Mısraın vezni bozuktur. 
2174 Mısraın vezni bozuktur. 
2175 Mısraın vezni bozuktur. 
2176 Çevir: Döndür HB3-131a 
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/368/ 

5 Híçe ãayma her õerreyi deme sen kim 

Ne bilirsiñ belki şifÀ saña bir dem2177 

Çoú derd var ki devÀdır, ona bir sem2178  

Baót-ı óikmet her laóôada èayÀn olur 

 

6 Her miskini gördükçe bu èÀciz ãanma 

Her aèlÀyı görüp şaòãına aldanma 

Saòte úılıú eùvÀrına híç de úanma2179 

Çul altında gezen nice sulùÀn olur 

 

7 Eliñ èaybın setreyle ki kerím olasıñ2180 

Olma ıãıràan, gül gibi nerím olasıñ 

Ürkütme herkesi, úalb-i selím olasıñ 

Söylersiñ her iş saña asÀn olur 

 

8 Taóúírlige taóúír elbet úarşı gelir 

Ne yaparsa kişi elbet kendi bulur 

Kendiñe baú iylik dÀ´im sende úalır 

äoñra dünyÀ başıña bir zindÀn olur 

/369/ 

9 TevÀøuèda ùut her demde kendini sen 

Düşmanıña bildirme híç fendiñi sen 

Ùutacaú yere ãarf eyle pendiñi sen 

Sözleriñ hep yerinde bir iõèÀn olur 

 

 

                                                 
2177 şifÀ: şifÀdır HB3-131b  
2178 Mısraın vezni bozuktur. 
2179 úılıú: revíşiñ HB3-131b 
2180 Dörtlüğün vezni bozuktur. 
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10 ÔÀhire birden óükm etmek de òaùÀdır2181 

Her èaybı setr-i muvaúúat da be-cÀdır 

Her ãıvanmış dívÀre deme raènÀdır 

Belki çürük üstüñe àalùÀn olur2182 

 

11 Her şey´iñ miúdÀrına mízÀn olagör 

NoúãÀn arama elden ÀsÀn olagör 

SettÀr’dır Óaú, èAczí sen de cesbÀn olagör2183 

Olursa insÀn böyle insÀn olur2184 

/370/ 

-282- 

Bildim 

ÒayÀliñ2185 Gölgesi 17 Teşrín-i Evvel 1336/17 Ekim 1920 ÒÀtÿnsarÀy 

Bugün ÒÀtÿnsarÀy’ıñ Anaçayı Mevúièi’nde yeşil meşe fundalıúları arasında bir av 

faãlı yaparaú yeşil çimenli bir yere oùurup ÀfÀúı seyrediyordum. 

İnsÀn èömürleri üstünden bunca bahÀr ve úışlar geçdigi óÀlde ùaàlar bayırlar yine 

öyle kendi Àhenkleriyle ùuruyorlar. BedÀyiè-i ùabíèiyye ile düşüp úalúmaú, óaãbióÀl 

etmek insÀnoàlu aóbÀblıàından daha mÿnis daha sÀlim bir èÀlemdir. 

Ásÿde yaşamaú isteyenleriñ Àsÿdeligini ve tanôím etmek istedikleri refÀhını 

bozanlar eñ ziyÀde aóbÀb ãıfatıyla insÀnıñ óarím efkÀrına ãoúulanlardır.  İnsÀnlarda 

fikir, bulanıú ellerle bulandırılmadıúça dÀ´imÀ berrÀú bir úaynaúdan aúan bir ãuya 

beñzer... İşte bu úaynaú iòtilÀùdan maãÿn úalırsa... Şunuñ bunuñ kirli elleriyle 

bulanmış olmaz? İnsÀnlarıñ arasına düşerek dürlü endíşelere duçÀr olanlarıñ endíşe 

menşe´i işte budur. Bütün èÀúil ve óakím kişileriñ bu óÀli keşf ile bildirmeleri bi’õ-

õÀt görgü ve tecrübelerine müsteniddir. 

 

 

                                                 
2181 Kelime “óaùÀ” şeklinde yazılmıştır. 
2182 Mısraın vezni bozuktur. 
2183 Mısraın vezni bozuktur. 
2184 Mısraın vezni bozuktur. 
2185 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
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/371/ 

BedÀyiè-i ùabíèiyyede bu òoş óÀl örnekler her an úalb-i selíme kendini èarø eder. 

İlÀhí bir çoú dersler verir. Çimen, aàaç ve çiçek yapraúları neden yeşildir. Gÿn-À-

gÿn renk çiçekler o renk o güzelligi nereden alıyor. İşteèaúl-ı selímiñ öñüne serilen 

bir çoú su´Àl... Bunlar hep ilÀhí tecellídir.  

Yeşil renk sırr-ı tevóíddir. Díger renkler emr-i Óaú’la güneşiñ çiçeklere verdigi 

renkdir. Úırlarda ùaàlarda kendi kendine meydÀna gelen çiçekler renk ve güzellikçe 

daha ôaríf daha mÿnisdir. İnsÀn ve óayvÀn uàraàı olmayan yerlerde aàaç ve 

çiçeklerle tenhÀ yerdeki çiçekleriñ güzelligi insÀnlardan uzaú olmalarındandır. 

ÓulÀãa insÀnlar dürlü òÿylarda ve pek çoàu cehÀletle úaríb geçiricidirler. Bunuñ 

için èavÀm arasında vaúit geçirmek bir çoú endíşelerle muúayyeddir. 

ÓayÀtımda aúran emåÀl ãıfatıyla yanıma ãoúulanlardan aldıàım endíşeler beni 

sendelemişdir. Bi’l-òaããa úadınlar èÀleminde şeyùÀnıñ rolleri çoú mühim ve 

tehlikelidir. İnsÀnıñ nezÀhet refÀh, saèÀdetini alt üst ile sefÀlete sevú eder. 

Ùopluluú óayÀtında baş kÿşeden àayr-ı insÀní bir çoú uyàunsuzluúlar hep bu 

sebepledir. Bunuñ için şimdi göñül tenhÀ yerlerde èuzlet arıyor. ÓayÀtımıñ ilk  

/372/ 

gölgelerini içinde ùutan bu eski ùuraàım olan ÒÀtÿnsarÀy’da mekteble 

iúÀmetgÀhımdan başúa bir yere gitmiyor ve herhangi bir daàdaàadan uzaú úalmaú 

için taèùíl günlerimi yeşil vÀdíler arasında geçiriyorum ve diyorum ki: 

 

DívÀn2186 

1 Bildim beni böyle òarÀb eyleyeni 

Yaúıp úalbim cismim kebÀb eyleyeni 

 

2 äanırım ki rÿóum ezen bu bir cephe  

Eñ ãoñ bildim beni bí-tÀb eyleyeni2187 

 

                                                 
2186 HB’nde şiirin “dívÀn” olduğu bilgisine yer verilmemiştir. HB3-134a. Şiirin divan olduğu belirtilmiş; 

fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil itibariyle şiir, gazeldir. 
2187 Eñ ãoñ bildim: Buldum eñ ãoñ HB3-134a 
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3 Geri ùur ey göñül sen de yeter Àh2188 

Fehm eyledim çeşmim seyl-Àb eyleyeni2189 

 

4 Õevú-i dil-ber, fikr-i aóbÀb bilmem nedir2190 

Bildim şimdi òaùÀ2191 ãavÀb eyleyeni2192 

 

5 Tek ùurmayan bir hevÀdır sínede2193 

Añla Aczí mÀ´il-i şarÀb eyleyeni2194 

/373/     

-283-    

Güneş Vurmuş 

Bir äabÀó 1929 

 

Úoşma 

1 Güneş vurmuş şírín nÀzlı rengine 

MÀví çiçek açmış baàrın serpilmiş 

Úuşlar inmiş yaylalardan engine 

Bir óayÀt ki ilk ãabÀóda dirilmiş 

 

2 BÀd-ı nesím emir almış ÒudÀ’dan 

LÀlelere al al renkler semÀdan 

Yer yer gelir tesbíó sesi feøÀdan 

Çiçeklere zínet süsü verilmiş 

 

 

 

                                                 
2188 Geri ùur ey göñül sen de yeter Àh: Geri ùur sen yüregim artıú yeter HB3-134a. Mısraın vezni bozuktur. 
2189 Fehm eyledi: Bileyim ben HB3-134a 
2190 Õevú-i: Úaãd-ı / nedir: ne imiş HB3-134a 
2191 Kelime “óaùÀ” şeklinde yazılmıştır. 
2192 şimdi: kimdir HB3-134a 
2193 Beytin vezni bozuktur. 
2194 HB3 bu kısımda bitmiştir. 
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3 èAczí òoşdur her ãabÀóı bahÀrıñ 

Taúdísini diñle cümle ezhÀrıñ 

Luùfudur bu Óaøret-i KirdigÀr’ıñ 

Sırr-ı vaódet yeşil çarşaf gerilmiş 

/374/ 

-284- 

Alçaú YÿnÀnlar Aúşehir’e ùoàru gelirken: 

Bülbül Öter mi 

VírÀn Baàa... 1921 

 

1 VírÀn bÀàa bülbül iner öter mi 

Yıúıú yerde penbe güller biter mi 

İnsÀnlıàa böyle óayÀt nÀ-çÀrdır 

Ocaúlarda dirlik düzen tüter mi 

 

2 ÁvrÿpÀlı böyle oyun oynarsa 

Fitne fesÀd el altından úaynarsa 

Bunca yuva bunca dirlik sönerse 

Buna çÀre buna ùÀúat yeter mi 

 

3 ÔÀlim óarbler bu dünyÀyı ãararsa 

Úara ùopraú bunca úanlar ãorarsa 

Medeniyyet, àayrı refÀh ararsa 

Söyle èAczí bu dert devÀ ùutar mı 
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/375/ 

-285- 

DünyÀnıñ ÓÀline  

Neler oldu... 

2 Temmÿz 1942 

 

1 Neler oldu olacaúdır bilirseñ 

Òÿy bozulup söz ayaàa düşünce 

Olanlardan eger èibret alırsañ 

İyi günler üstümüzden geçince 

 

2 Òÿylar bozuú fenÀ havÀ esiyor 

Yürekleri acı úasvet baãıyor 

ÓayÀt aàır dermÀnları kesiyor 

Degişiyor her şey günler aşınca 

 

3 Baúdım her şey óazín, óazín ùuruşmuş 

Miónet elem birbirine úarışmış 

Çiçekler bile rengi buruşmuş2195 

Fitne fesÀd dürlü dürlü çoşunca 

 

4 İyi sözler şimdi yalan gibidir 

Büyük küçük èaúreb yılan gibidir 

ÓayÀt şimdi eski pÀlÀn gibidir 

Almış insÀn bunu ãırta şaşınca 

 

 

 

 

                                                 
2195 Mısraın vezni bozuktur. 
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/376/ 

5 İşler egri sözler óíle yılışıú 

Rÿólar şimdi sefÀhate alışıú 

Bir maóbes ki gözler dönük yoú ışıú 

Böyle olur saèd, naòsa düşünce2196 

 

6 Óırã-ı emel insÀn gözün bürümüş 

FenÀlarla fenÀlıú pek yürümüş 

İótiyÀrdır àayrı dünyÀ úarımış 

Göçecekdir Tañrı fermÀn açınca 

 

7 èAczí söyler eùrÀfını görür de 

EfkÀrını bu devrÀna verir de 

EşyÀ ile dÀ´im birlik yürür de 

Aldıàını ùışa verir peşince 

 

-286-2197 

Úıùèa 

1 èÁlemde õevúim ùuruyor ammÀ 

Dilimi zamÀn ùutup ãuã diyor 

Felekler èaceb mióverde dönerler óÀlÀ  

Dem-be-dem dehre ùurma miónetler úuã diyor 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2196 Mısraın vezni bozuktur. 
2197 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
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/377/ 

-287- 

Ey BÀd-ı äabÀ 

Óaú’dan NiyÀz 

29 Mart 1337/29 Mart 1921 ÒÀtÿnsarÀy 

Óaúú’a çoú şükür nedÀmet ve ãalÀó óislerimiñ uyanmasıyla vücÿd ve dimÀàım 

yerine geliyor. Göñlüm artıú niyÀz úapısıñ önüñde ilhÀmını o èÀlemden alıyor. 

Bunuñ için bÀd-ı ãabÀdan imdÀd diliyor: 

 

áazel 

1 Ey bÀd-ı ãabÀ Àhımı raòşÀna erişdir2198 

ZÀr u elemim ulu SulùÀn’a erişdir 

 

2 Bir bí-çÀreyim dehriñ elinden sinem zÀr 

èAşúımdaki bu óÀli èummÀna erişdir 

 

3 Dem olur artar sínemde sevdÀ-yı cünÿn 

Raóm eyle baña beni LoúmÀn’a erişdir 

 

4 SevdÀ-zedeler Àhına sensiñ hem ÀgÀh 

Bu efàÀnımı al git cÀnÀna erişdir 

 

5 èÁşıúlara sensiñ sırdÀş ey bÀd-ı ãabÀ 

Ya bir müjde getir ya efàÀna erişdir 

 

6 Bir àaríbim gör óÀlim óÀcet-i meydÀnda 

Ya bu elemim al ya cesbÀna erişdir 

 

 

                                                 
2198 Mısraın vezni bozuktur. 
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7 Eylerse bahÀne èAczí’mi o meh-pÀre 

Semender gibi Àteş-i sÿzÀna erişdir2199 

/378/ 

-288-  

NÀ-şÀd Göñül 

Göñlüñ Dilegi 

3 NísÀn 1337/3 Nisan 1921 ÒÀtÿnsarÀy 

Yine bu ilhÀmla göñlümüñ niyÀzı... Bu Ànda İslÀm èaleyhine yazılmış (Dozy) 

tÀríòine (Reddü’l-EvhÀm) adında bir reddiye yazıyorum: 

 

1 Bilmem ÀbÀd olur mu nÀ-şÀd göñül2200 

TÀ temelden göçdü Àh ki ber-bÀd göñül 

 

2 Vermez mühlet felÀóıma baòt-ı siyÀh 

ÒarÀbÀta girmiş àayrı abÀd göñül 

 

3 Yoàurulmuş dürlü àamla cism ü tenim 

Her gün ayrı miónet eyler ícÀd göñül 

 

4 Söndü úandíl-i iúbÀlim elimle Àh 

Bilmem ne zamÀn edecek íúad göñül 

 

5 Söylüyorum cürmüm büyük gizli degil 

ÇÀre varsa beni eyle irşÀd göñül 

 

6 Nerde o dem, nerde ãafÀ ey èAczí2201 

ÒayÀl oldu eyle şimdi yÀd göñül 

 

                                                 
2199 Mısraın vezni bozuktur. 
2200 Mısraın vezni bozuktur. 
2201 Beytin vezni bozuktur. 
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-289- 

HengÀmıñı Gör 

Selím Úalb 

7 NísÀn 1337/7 Nisan 1921 ÒÀtÿnsarÀy 

SefÀhat ve fenÀ óÀllerile feleàiñ sitemine uàrayanlar úabÀóati kendine degil eùrÀfa 

bulurlar. İctimÀèí óÀllerde aòlÀúa ayúırı birçoú fenÀ óareketler var ki insÀnı õelíl 

eder: èÁşıúlar bunu dehre felege isnÀd ederek derd yanarlar. Ben de o bí-çÀreler 

arasına girerek diyorum ki: 

/379/ 

1 Ey dehr-i dení hengÀmıñı gör 

Zehirmiş meger o cÀmıñı gör  

 

2 äabredilir mi bu acı óÀle 

Neş´e diyerek kÀmıñı gör2202 

 

3 Yetmezmiş gibi baú neler açdıñ 

Hicr-i elemle aúşamıñı gör 

 

4 Bir baña bir de aúrÀnıma baú 

Baña şimdiki ikrÀmıñı gör 

 

5 Güldüñ yüzüme iyi ãandım2203 

Düşürdüñ ansız dÀmıñı gör 

 

6 Ben bir èAczí’yim ne zamÀn gülsem 

Verirsiñ siyÀh eyyÀmıñı gör 

 

 

                                                 
2202 Mısraın vezni bozuktur. 
2203 Beytin vezni bozuktur. 
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-290- 

Eylerim İkrÀh 

Geçen Günler 

28 NísÀn 1337/28 Nisan 1921 ÒÀtÿnsarÀy 

ÒayÀlimde içkiniñ sürükledigi tehlikeli èÀlemleri düşünerek diyorum ki: 

 

1 Vezn eylesem óÀlimi eylerim ikrÀh 

Ben neyim dünyÀda bilmedim híç eyvÀh 

 

2 èÍş ü èişret etdi óÀlim períşÀn2204 

Geldi çökdü üstüme bu baòt-ı siyÀh 

/380/ 

3 Gülüyor óÀlime şimdi o hengÀmlar 

Günlerce ben çekdikçe feryÀd u Àh2205 

 

4 äayamam sevdÀ elinden çekdiklerim 

Aàlıyor úalbim diyor her gün eyvÀh2206 

 

5 èAczí’yim etmem iftióÀrı iótiyÀr 

Çünki her demim olmuşdur biñ bir günÀh 

 

-291- 

Yine Úuşlar 

Yeşil VÀdí 

2 Mayıs 1337/2 Mayıs 1921 ÒÀtÿnsarÀy 

BahÀrıñ laùíf bir günüdür. Uzanan yeşil vÀdíniñ tenhÀ yamaçında bu lÀhÿtí 

manôarayı seyrederken: 

 

                                                 
2204 Mısraın vezni bozuktur. 
2205 Mısraın vezni bozuktur. 
2206 Mısraın vezni bozuktur. 
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Úoşma 

1 Yine úuşlar ãalmış sesin úırlarda 

Her yanlardan dürlü ãadÀ geliyor 

Çayır çimen elvÀn çiçek yerlerde 

Gerindikçe rÿóa ãafÀ geliyor 

 

2 RüzgÀr eser úoúuları yaymaya 

Úalem yazmaz bu Àhengi ãaymaya 

Ùoyum olmaz bu mevsime ùoymaya 

Hep bunlardan èaşúa nevÀ geliyor 

/381/ 

3 BahÀr demi sırr-ı Óaú’dır dünyÀya 

Fikir ùalar bunda nice óulyÀya 

Bütün eşyÀ tesbíó eder MevlÀ’ya 

Her yandan temíz havÀ geliyor2207 

 

4 Diñler iseñ her yapraàıñ dilini 

Her dereniñ àaríb àaríb gülünü 

èAczí der ki òoşça esen yelini 

Seóer vaúti bÀd-ı ãabÀ geliyor 

 

-292- 

Bayúuş Gibi 

Göñül ile ÓasbıóÀl 

11 KÀnÿn-ı Evvel 1346/11 Aralık 1930 AúvírÀn 

Bu tÀríòde AúvírÀn NÀóiyesi Mektebi’nde başögretmenim. Kendime maóãÿã bir 

oùada bekÀr óayÀtı yaşıyorum. áurbet óÀùırÀsı olaraú diyorum ki: 

 

 

                                                 
2207 Mısraın vezni bozuktur. 
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1 Bayúuş gibi vírÀnede úalmışım 

áurbet iliñ efàÀnını ãor benden 

Bu göñlümü enginlere ãalmışım 

Her aúşamıñ hicrÀnını ãor benden 

 

2 Alınmazmış bu dünyÀnıñ murÀdı  

Göñül bilmez bunda bir şey aradı 

Miónet ile àurbet oldu írÀdı 

Bu acınıñ seyrÀnını ãor benden 

/382/ 

3 Híçden imiş cilveleri dünyÀnıñ 

äoñu yoúmuş meger bunca óulyÀnıñ 

FÀní imiş neş´eleri cihÀnıñ 

Bu elemiñ feyøÀnını ãor benden 

 

4 Óíle imiş bu fÀníniñ ãafÀsı 

Rü´yÀ imiş gösterilen vefÀsı 

Meger ãoñra iner imiş óayfÀsı 

O òayÀliñ seyrÀnını ãor benden 

 

5 Boyası úÀleb çeşid çeşid boyanmış2208 

Baúan ona meftÿn olup inanmış 

Aãlı ôulmet meger saòte yalanmış 

Bu maènÀnıñ iõèÀnını ãor benden 

 

6 Deli göñül o ãaónede görülmüş 

Çoú geçmeden bilmem naãıl sürülmüş 

áıyÀbında aàır cezÀ verilmiş 

O ãaòneniñ meydÀnını ãor benden 

                                                 
2208 Mısraın vezni bozuktur. 
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7 áurbetdeyim miónet şimdi eşimdir 

Göñlüm ile àaríb úalan başımdır 

Bize àıdÀ şimdi acı aşımdır 

O òÀnemiñ òüsrÀnını ãor benden 

/383/ 

8 Gece gündüz düşünerek şaşarım 

Dürlü dürlü elem ùaàı aşarım 

Dem olur ki àaríb àaríb coşarım 

Her haftanıñ eyyÀmını ãor benden 

 

9 GÀh olur ki baóÀr gelir ellere 

Dem olur ki bülbül iner güllere 

Neler gördüm düşüp dilden dillere 

O bahÀrıñ hengÀmını ãor benden 

 

10 FÀní demler böyle böyle bezenmiş 

Ùurmaz geçer bilmem naãıl düzenmiş 

Ezel úudret bu işlere özenmiş 

Bu óikmetiñ cevlÀnını ãor benden 

 

11 Bir àılıfla döner ùurmaz yerinde 

MaènÀ ince úalmış pek de derinde 

Görüyorum beúÀ yoúdur birinde 

Bu işleriñ sulùÀnını ãor benden 

 

12 Herkes gezer gÿyÀ güler bilmezler 

Heder çoúdur faúaù heder almazlar 

Gidenler var aãlÀ geri gelmezler 

Bunlarıñ hep encÀmını ãor benden 
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/384/ 

13 Her varlıàıñ arúasında zevÀl var 

äanır insÀn bu óÀllerde kemÀl var 

Bunca óÀli yudan bir de úanal var 

Óaúú’ıñ gizli aókÀmını ãor benden 

 

14 Úalbur gibi çalúanıyor èameller 

Bir uçdan da söner ùurmaz emeller 

Úalmaz şeref göçer nice temeller 

Bu felegiñ úalúanını ãor benden 

 

15 Bir köprüdür ondan bir gün geçilir 

Azàınlara bir úapı var açılır 

CefÀ bezi cefÀkÀra biçilir 

Dehriñ cefÀ úaftÀnını ãor benden 

 

16 èAczí der ki görmek için göz gerek 

Alanlara tÀm yerinde söz gerek 

Bu maènÀyı süzmek için öz gerek 

Bu dünyÀnıñ èunvÀnını ãor benden 

/385/ 

-293- 

AúvírÀn èÁlemi  

28 KÀnÿn-ı æÀní 1342/28 Ocak1926 AúvírÀn 

Her muóiùiñ kendine göre bir èÀlemi vardır. AúvírÀn Ùoros Ùaàlarınıñ (Gi) silsilesi 

eteginde bir nÀóiye merkezidir. Dalàalı bir arÀøí üzerindedir. Baùısı yeşil ardıçlı ãıra 

ùaàlarla çevrilidir. Bu da bir óikmetdir ki bu ùaàlarda híç pıñar ãuları yoúdur. Òalú 

ùarafından yapılmış ãarnıçlar var bunlardan óayvÀnlar ãulanır. äıra bulduúça 

geziyor avlanıyor faúaù eski Àhenkli günlerim òayÀlimle2209 gezer. Bunuñ için: 

                                                 
2209 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
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DívÀn2210 

1 Ey göñül emeliñ hep zÀra ùayandı 

Neş´e dedigiñ hep àam óÀra ùayandı 

 

2 Bir vaúitler ne idiñ şimdi ne olduñ 

Gördügüñ günler baú inkÀra ùayandı 

 

3 O ãafÀlardan şimdi bir eåer var mı 

Geçdi gölge gibi ıømÀra ùayandı 

 

4 Bil şimdi kim kime yÀr imiş ancaú2211 

Úara baòtıñ gör ki aàyÀra ùayandı 

 

5 Mümkün müdür uymaú her meyline dehriñ 

Kimi Àteş kimi gülzÀra ùayandı 

 

6 Bu yoldan çoú úÀfile etdi mürÿr2212 

Her biri vardı bir hünkÀra dayandı 

 

7 Nice ser-keşler geldi geçdi bu yerden 

Öyle bir gird-Àb ki kenÀra ùayandı 

 

8 Sen de ey èAczí çek eliñi her şeyden 

Fülk-i diliñ muókem dívÀre ùayandı 

 

 

 

                                                 
2210 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, gazeldir. 
2211 Mısraın vezni bozuktur. 
2212 Mısraın vezni bozuktur. 
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/386/ 

-294- 

Úar DestÀnı 

17 Şubaù 1342/17 Şubat 1926 AúvírÀn 

 

DestÀn 

1 Bilmem yerle gök bilmem óükm zamÀndır 

Gün bugünden aàır gelir yamÀndır 

Cemrelerde yaàan bu úar ziyÀndır 

Böyle ise işimiz pek gümÀndır 

 

2 LÀyıúız bu cezÀya biz ezelí 

FenÀlardan fenÀlıàı sezeli 

Çoúdan beri bu cÀndan bezeli2213 

Almaz èibret bu da naãıl insÀndır 

 

3 On üç şubaù havÀ birden bozuldu 

TedÀriksizleriñ baàrı ezildi 

Gökyüzünüñ ãanki bendi çizildi 

Bilmem ammÀ bu úar pek çoú ziyÀndır 

 

4 Cemre ãoñu oldu böyle şedíd úış 

Zemheride iyi geçdi bu ne iş 

èAceb naãıl ùaàlardaki úurdla úuş 

Ùavarlarıñ óÀlleri pek períşÀndır2214   

 

 

 

                                                 
2213 Mısraın vezni bozuktur. 
2214 Mısraın vezni bozuktur. 
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5 Bir ÀfÀtdır bu úışda çoú ziyÀn var 

Yol yolaúda şaşırıp çoú boyan var 

Çiftçilerde ne arpayla ãaman var 

Bu úış degil øararlı bir zamÀndır 

/387/ 

6 Tenbel insÀn önce baúmaz işine 

ŞÀhín olur geçer ocaú başına 

Güvenilmez bu òamsíniñ úışına 

Aòırları ùolu bunca óayvÀndır 

 

7 Oùalarda yaùır laú laú ederler 

İçer tütün ùurmaz ùaú ùaú öterler 

Her işlerde õÀti ãavaú giderler 

Bir de derler bu óÀl böyle èiãyÀndır  

 

8 ÚasÀveti bunlar böyle ùanırlar 

Yazı úışı böyle geçer ãanırlar 

Her yıl böyle, ãanma heder alırlar 

Sözde derler bu úış bize ziyÀndır 

 

9 Küçük úuşlar çelenlere döküldü    

Ùavarlar hep aàıllara ãoúuldu 

Az çoú olan oùunlarda yaúıldı 

Yem yiyecek her şey şimdi noúãÀndır 

 

10 Balùa çeken yaş aàaça ãaldırdı 

Úar bunları oùalardan úaldırdı 

Her yanları bir metre úar ùoldurdu 

Bu mevsimde úışa èaúıl óayrÀndır 
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/388/ 

11 ÇobÀnlar der bizler böyle n’ideriz  

Ùavarları àayrı nerde güderiz 

Süt yoàurda àayrı óasret gideriz 

Geçdi göñül her yanımız ayrandır 

 

12 Köyler böyle bilmem naãıl şehirler 

Faúírleri ãardı acı úahırlar 

Odun kömür var mı èaceb ne yerler 

Ara yerde acınacaú ãıbyÀn var 

 

13 Óamiyyetsiz zenginler híç ãormazlar 

Tit[i]reşen çoú öksüz var görmezler 

Düşünüp de biraz yardım vermezler 

DünyÀ böyle devre dönen devrÀndır 

 

14 Aàızlardan aàır sözler ãaçılır 

Her oùada fesÀd sözler açılır 

Bu óÀllerden bilmem naãıl geçilir 

Göñül úara başlar bozuú dumandır 

 

15 Köylerde híç rÀóat óuøÿr úalmadı 

Bu işlerden bunlar heder almadı 

Òoş naãíóat òocalardan olmadı 

Çünki onlar òod-kÀm hem bí-iõèÀndır 

 

16 ÚÀdir MevlÀ’m herkesleri úayırsın 

İyileri fenÀlardan ayırsın 

Úurt úuşunu, èAzíz kendi ùoyursun 

KÀdir çünki her şeylere dermÀndır 
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/389/ 

17 Dere tepe úapandı hep düz oldu 

Buna nisbet zemheri bir yaz oldu 

Köylüler der bu havÀya güz oldu 

Bu mevsimde naãıl böyle borandır 

 

18 èAczí der ki olur her iş deminde 

Tenbel insÀn úalır kendi àamında 

Çalışanlar olmaz maórÿm zemínde 

Úuru lafla olan işler ziyÀndır 

 

-295- 

Öte öte... 

áuàuú Úuşu 

3 Mayıs 1343/3 Mayıs 1927 AúvírÀn 

Bugün AúvírÀn’ıñ yeşil ardıç ormanlarıyla süslü Ùaà äarnıcı Yaylası’nda 

ùalebelerimle ber-À-beriz. HavÀ güzel, úuşlar dürlü naàme ötüşürler. Hele 

ilkbahÀrda gelen àuàuú úuşlarınıñ yanıú sesleri rÿóa àaríb òayÀller ãunuyor. 

Bunlardan biri ùurmayıp feryÀd ediyor. Her óÀlde eşini arıyor. Bunuñ için: 

 

1 Öte öte yanıú sesiñ yoruldu 

Ey àaríb úuş bu feryÀdıñ nedendir 

Sesiñ ile sÀkin ùaàlar dirildi 

Ey àaríb úuş bu feryÀdıñ nedendir 

/390/ 

2 Meskeniñdir seniñ tenhÀ ormanlar 

Sesiñde var nice maènÀ dermÀnlar 

İlkbahÀrda gelir size fermÀnlar 

Ey àaríb úuş bu feryÀdıñ nedendir 
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3 Óazín sesiñ bize nice ders verir 

èÁşıúlara àaríb àaríb óis verir 

GülbÀnk çeker ormanlara süs verir 

Ey àaríb úuş bu feryÀdıñ nedendir 

 

4 FeryÀdıñdan bir çoú şeyler oúunur 

Úayalara şírín sesiñ ùoúunur 

ÒayÀl senden dürlü çelenk ãoúunur 

Ey àaríb úuş bu feryÀdıñ nedendir 

 

5 TenhÀ ùaàda yeşil dallar serinde 

Yoràun ùaàlar sesiñ diñler yerinde 

Bu feryÀdıñ èaceb kimler emrinde 

Ey àaríb úuş bu feryÀdıñ nedendir 

 

6 Ùaàlar sÀkin úuşlar yanıú ötüyor 

èAczí bu ses àayrı saña yetiyor 

Yoràun göñül bu yerlerde yatıyor 

Ey àaríb úuş bu feryÀdıñ nedendir 

/391/ 

     -296-     

Güzel Kelebek 

    Çiçekler Böcekler 

7 Mayıs 1343/7 Mayıs 1927 AúvírÀn 

Eñ küçük böcekden eñ büyük óayvÀnlara insÀnlara úadar2215 her cÀnlılarda óürriyet 

dilegi yuva emniyeti fikir óürriyeti istegi vardır. Bugün yine úırda bir ùabíèat dersi 

vermek için ùalebelerimle AúvírÀn’ıñ Ùoluúuyu Úorusu’ndayız. HavÀ çoú güzel... 

Aàaçlar arasında úır çiçekleri ile hem-óÀliz. Ùalebelerden biri àÀyet süslü iri bir 

                                                 
2215 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
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kelebek ùutmuşlar getirdiler. Kelebek o úadar2216 renklidir ki on iki burcuñ güneşe 

verdikleri bütün renklerle kelebek süslenmişdir. Faúaù kelebek esír olduàu için 

neş´esizdir. 

Bunuñ üzerinde fikir dersleri vererek çoçuúlardan bunu ser-best bıraúmasını 

söyledim. Ve öyle yapdıú bunuñ için: 

 

1 Güzel kelebek süslü tülüñ var2217 

Úanadlarıñ óür açıú yoluñ var 

 

2 Çiçeklere sen ùurmaz úoşarsıñ2218 

GÀh yükselip tepelere aşarsıñ 

 

3 Úanadıñda óürriyetiñ var seniñ 

Çiçekleri ziyÀretiñ kÀr seniñ 

 

4 Ùutulunca sen melÿl olursuñ2219 

Neş´e ile çiçek arar bulursuñ 

 

5 Esírligi istemezsiñ híç de sen 

Dersiñ ãalıñ gezecegim úırda ben 

 

6 Õí-rÿólara esÀret bir veremdir 

Ser-best olmaú dÀ´im cÀna keremdir 

 

 

 

 

                                                 
2216 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
2217 Beytin vezni bozuktur. 
2218 Mısraın vezni bozuktur. 
2219 Mısraın vezni bozuktur. 
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/392/ 

-297- 

[Kırdan İnerken] 

Úöylü Úızı 

21 Mayıs 1343/21 Mayıs 1927 AúvírÀn 

Bugün yine yanımda muèallim arúadaşlarımla AúvírÀn’ıñ Erik Alanı Mevúièi ki 

Ùoroslarıñ eñ yüksek tepesidir. Orada bir ãu úaynaú yeri arıyoruz. Ùaàda annesiyle 

birlikde úuru oùun yüklenen bir köylü úızına: 

 

1 äıcaú günde ùaà yolundan iniyor 

äırtında yük köylü úızı görmeli 

Belli faúír güçlükleri yeniyor 

Baòtı siyÀh gözler úara sürmeli 

 

2 Yükü oùun inip gelir ùaàlardan 

äÀf sÀdece şikÀyetsiz çaàlardan 

Úuşlar buna selÀm verir bÀàlardan 

Bu àayretiñ selÀmına ùurmalı 

 

3 ÙÀliè bunu bu òiõmete ãalmışdır 

Nice òayÀl ümídlere ùalmışdır 

Úara baòtıñ yuvasında úalmışdır 

ÒayÀlini açıp şimdi ãormalı 

 

4 Yükün almış yeşil ùaàdan dalına  

äarmış ipi gürbüz úaví úoluna 

İnip gelir köyleriniñ yoluna 

Şehirdeki úızlar gelip görmeli 
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/393/ 

5 Bu dünyÀdır döner böyle işleri 

TÀze úızdır hilÀl hilÀl úaşları 

Ümíd vermiş ona àayret úuşları 

Güçlüklere böyle gögüs germeli 

 

6 èAczí der ki bilmem naãıl cihÀndır 

áaríb àaríb cilvesi var yamandır 

Köy úızları tÀm bir dişi arslandır 

Bu àayrete Türklük tÀcın vermeli 

 

-298- 

Vaôífeli 

EşyÀ ve Vaôífe 

11 Mayıs 1343/11 Mayıs 1927 AúvírÀn 

Bugün havÀ çoú laùíf AúvírÀn’ıñ Dede Ardıç Úoruluàu’nda yalñız başıma 

avlanıyorum. Her ùaraf yeşil, çiçekler açmış iòtiyÀr bir meşe aàacınıñ dibinde 

oùurdum. áÀyet küçük narín bir arı bütün cevvÀl sürèatiyle yerdeki ot ve çiçekleriñ 

üstünde uçuyor. Óafíf temÀslar yapıp geçiyor. İşte bir vaôífe ki bu küçük arıya 

verilmişdir. O da àayretle yapıyor bunun için: 

 

1 Vaôífeli gördüm bütün eşyÀyı 

Bu Àhenkle döner bildim dünyÀyı 

Bu èÀlemde vaôífesiz óayÀt yoú 

Ùaàdan ùaşdan sezdim ben bu maènÀyı 
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/394/ 

2 Gece döner gündüz döner seyrÀnda 

İdrÀk yolu açıú göñül óayrÀnda2220 

Loş loş işsiz yatmaú yoúdur cihÀnda 

Yaşanılmaz düşünmezseñ ferdÀyı 

 

3 Úuşlar gezer gezileri àıdÀdır 

ÓayÀt için çalışmaya rıøÀdır 

Bu àayretle endíşesi yuvadır  

Her eşyÀda gördüm ben bu sevdÀyı 

 

4 Arı uçar çiçeklerden nem alır 

Aúşamüstü yuvasına şen gelir 

İşe ãÀdıú vaôífesin tÀm bilir 

İşden àayrı bilmez başúa ãafÀyı 

 

5 Seyreyledim her bucaàıñ işini 

Bıraúmıyor vaôífeniñ peşini 

Úoúlar gezer her çiçegiñ başını 

èAczí söyler görünce bu maènÀyı 

/395/ 

-299- 

Geldi Mi Yoúsa 

AúvírÀn Çeşmesi 

25 KÀnÿn-ı æÀní 1343/25 Ocak 1927 AúvírÀn 

AúvírÀn muóíùinde aúar pıñar ãuyu yoúdur. Úuyu ve ãarnıçlarla ãu te´mín ederler. 

Ùoros silsilesiniñ eteginde olduàu óÀlde ne óikmetse úaynaú ãular yoúdur. Yamaçda 

úazılan bir úaç úuyu vÀsıùasıyla ancaú köyüñ ortasında bir depolu çeşmesi var. 

Herkes içme ãuyunu buradan alır. Her yeriñ bir èÀdeti olur. AúvírÀn’da çeşmeye 

                                                 
2220 Kelime “òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
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ãuya gelen úadınlar dÀ´imÀ iyi yaèní al yeşil renkli elbiseleriyle gelirler. Her sÀèat 

çeşmeniñ başı böyle al yeşil renkli úadınlarla ùoludur. Bugün havÀ açıú burç 

degiştiren güneş laùíf bir óarÀret neşr ediyor. Çeşme başındaki bu manôaraya: 

 

1 Geldi mi yoúsa bahÀrıñ çeşme 

Dil-berlerle ùolmuş civÀrıñ çeşme2221 

Bir gülşen olmuş önüñde peydÀ 

Reng-À-renk lÀle, ezhÀrıñ çeşme 

 

2 EfàÀna düşer bülbüller görse 

Óaú, èÀşıúlara murÀdıñ verse 

O bÀàçeñe bir sevdÀlı girse 

Naãıl süslenmiş kenÀrın çeşme 

 

3 Ùoplanmış ne òoş menekşe güller 

äanki açılmış penbe güller2222 

Dayanamaz buna ehl-i diller 

èÁşıúa cefÀ bu kÀrıñ çeşme 

/396/ 

4 Ne güzel bahÀr inmiş önüñe 

Al yeşil çiçek derilmiş yoluña2223 

Dil-berler girmiş dürlü ùonuna 

Òoş bir seyrÀndır gülzÀrıñ çeşme 

 

5 áaríb èAczí de neylesin söyle 

SevdÀlı göñle olur mu böyle 

Baña bir çÀre bul kerem eyle 

Yıúma göñlümüñ hezÀrın çeşme 

                                                 
2221 Mısraın vezni bozuktur. 
2222 Mısraın vezni bozuktur. 
2223 Mısraın vezni bozuktur. 
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-300- 

AmÀn Dil-ber 

Güzel Bir EndÀma 

16 Mart 1936 AúvírÀn 

DívÀn2224 

1 AmÀn diber yeter àayrı òarÀb etdiñ 

SevdÀ baàım òayÀlimde serÀb etdiñ 

 

2 Ne fıùratdır bu èanúÀlıú èaceb sende 

Gezindikçe yanıú baàrım türÀb etdiñ 

 

3 MurÀdım bir iltifÀtdır benim ancaú 

NihÀyetsiz sitemlerle èitÀb etdiñ 

 

4 Buna derler göñül derdi beni yaúdıñ 

Bu nÀzıñla bütün cismim kebÀb etdiñ 

 

5 Be-hey Àhÿ bu nÀzıñ ne yeter àayrı 

Gece gündüz òayÀliñle èaõÀb etdiñ 

/397/ 

6 Bu èÀşıúa biraz inãÀf gerekmez mi 

Ùutuşdurduñ òarÀb göñlü yebÀb etdiñ 

 

7 ÒayÀliñle her gün işim zÀr-ı Àhdır 

Sen bu Àhım hemen yüz cild kitÀb etdiñ 

 

8 N’olur bÀrí sitem etseñ luùuf derdim 

Dimdik geçip ne baúdıñ ne óiùÀb etdiñ 

                                                 
2224 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, gazeldir. 
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9 Güzellerde bu mu èÀdet be-hey raènÀ 

NÀz perdesiñ büründüñ sen niúÀb etdiñ 

 

10 ÒayÀliñle işim bitdi görünmezsiñ 

Görürsem de bir Àhÿveş şitÀb etdiñ 

 

11 Úalbim Àhı dimÀàımdan òurÿş eyler 

Gözlerimi oñulmaz bir seyl-Àb etdiñ 

 

12 FirÀúıñla çarò-ı cismim iñler durur 

AèãÀbımı döner dÀ´im ùolÀb etdiñ 

 

13 Nedir ôÀlim bu istiànÀ èaceb sende 

Bu èAczí’yi firÀúıñla tebÀb etdiñ 

/398/ 

-301-2225 

CihÀnda 

MaèÀrif Heyÿlalarına 

Óaú gözetilmeyen yerde vaôífe úanadı yolunmuş bir úuş gibi çırpınır ùurur. ÓayÀt-

ı beşerde insÀnı óarekete àayrete getiren işte bu óaú mefhÿmudur. AúvírÀn’da 

rÿóları üzerinde cevelÀnla yetişdirdigim ùalebelerimden bugün bir çoúları ögretmen, 

óÀkim, subÀy, lise òocÀları vardır. İşte bu şekil çalışmam arasında óırã ve 

menfaèatlerine uymadıàım bir cÀhil müfettişle maèÀrif baş úÀtibiniñ gÿn-À-gÿn ve 

sinsi entríúalarıyla bu ùÀríòde AúvírÀn Oúulu’ndan tenzílen Òadim’iñ Òocalar Köy 

Oúulu’na úaldırılıyordum. Bunuñ için diyorum ki: 

 

1 CihÀnda rÀóatı úaçmış ehl-i èirfÀnıñ   

Bildim ki bu bir fıùrí mebnÀ-yı õilletdir 

 

                                                 
2225 Şiirin vezni bozuktur. 
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2 Bilmeyen úurbÀnıdır her Àn bu iõèÀnıñ 

Tecrübe çünki bir óadd-i úuãvÀ-yı mektebdir 

 

3 Nedir bu óÀlet bu mióverde èaceb nerden 

Bu óuøÿrsuzluú liúÀ-yı me´mÿriyetdir 

 

4 Var ise èaúlıñ ey merd çalış müsteríó ol 

Eliñle úazanmaú óür ãafÀ-yı saèÀdetdir 

 

5 èÁúilseñ yaúın olma ãaúın o úapıya híç 

O bir zindÀndır ki me´vÀ-yı esÀretdir 

 

6 Ùurup èÀcizce bir maãa-yı nÀ-dÀn öñünde 

Miskince boyun egmek ímÀ-yı meõelletdir 

 

7 Bilenler kendin merd bu èÀlemde ezilmez híç 

Rızú için àam çekmek fenÀ óulyÀ-yı ülfetdir 

/399/ 

8 İçi zehirli bir fıçıyı yüklenip gezmek 

Tedrící ölüm beyhÿde rıøÀ-yı külfetdir 

 

9 Ásÿdeyim ãanma vezír-i aèôam olsañ da 

Her günüñ muùlaú bir úırad-ı úasvetdir 

 

10 Bu yolda ne denlü teÀlí etseñ inanma 

Eñ ãoñ alt ucu müdhiş bir eånÀ-yı ricèatdir 

 

11 ØiyÀdÀr bir fetíl-i şemèadan daòi olsañ 

Keser bir aómaú başıñ bu aúãÀ-yı èÀdetdir 

 

 



 

801 

12 Óaúíúat çinenen yerde híç ùurma milyonsa 

Çekil maèíşet bir muúteøÀ-yı cesÀretdir 

 

13 MuèÀrıødır faøílet bir çoú óaãımlarla 

Bütün dÀnÀ nÀ-kÀm esír õekÀ-yı óikmetdir 

 

14 Tecrübe ehline ãoruñ onlar neler görmüş 

Ne óÀcet símÀları símÀ-yı sefÀletdir 

 

15 Bu bir feøÀdır ki hevÀsı zehirle ùolmuş 

Böyle bir sÀóaya girmek sevdÀ-yı cinnetdir 

 

16 İleri gitseñ iner bir sille-i istirúÀb  

Geri úalsañ da ùavrıñ edÀ-yı úabÀóatdir 

 

17 Çekil emriñde olsun tedbír-i saèyiñ, insÀn 

Bu gird-Àbdan úurtulmaúda sezÀ-yı şöhretdir 

 

18 Ne endíşe-i teftíş ne bÀr-ı Àmir vardır 

Fikriñ Àmir olsun saèyiñ úumanda-yı àayretdir 

 

19 Hüner-mend odur kim silen alnın terin her gün 

Ser-best óayÀt cihÀnda tek icrÀ-yı ãanèatdır 

/400/ 

20 Hep fütÿr-ı dÀèídir cesÀretsiz düşünmek 

èAzimsiz úaãd felekde maókÿm-ı èaúÀmetdir 

 

21 Emel bir maècÿn-ı cehennemdir ãaúın yutma 

DeryÀsı anıñ dipsiz bir deryÀ-yı àafletdir 
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22 ÓulyÀ-yı nÀ-kÀmdır èÀciziñ tedbíri her gün 

CesÀretsiz irÀde bir belÀ-yı èilletdir 

 

23 Ùutduàuñ her şey´i küçük ãanma fütÿr etme 

æebÀtla büyütmek bir úuvÀ-yı metÀnetdir 

 

24 Yıúıl sen ey meõellet ey kÀbÿs-ı bed-çehre 

Úaãdıñ uyuşdurmaú hem imóÀ-yı ciddiyetdir 

 

25 Bí-şübhe èayÀndır tedúíú ediñ her demde 

èÁúil zebÿn aómaúlar der-cÀy-ı riyÀsetdir 

 

26 İrÀdeñ eliñ saàlamken ey èAczí sen de 

Çekil òoş geçinmek bir ãaórÀ-yı úanÀèatdir 

/401/    

-302- 

Size VedÀè 

ÒÀdim2226 Yolunda 

27 Eylül 1344/27 Eylül 1928 

Benimle ber-À-ber ÒÀdim Ùaàları’na atılan arúadaşım (M. èAli) Efendi ile bugün 

óayvÀnlar üzerinde ÒÀdim’e ùoàru gidiyoruz. Yolda AúvírÀn’ıñ Yarımca 

Mevúièi’nde arúadaşımıñ bÿstÀn tarlasına indik. Biraz úarpuz yiyip biraz yol azıàı 

aldıú. Bu Yarımca Mevúièi eski bir ören yeridir. Şimdi tarla olmuş ev yerlerinde 

úavun úarpuz bitiyor. Ah fÀní dünyÀ ah... Bunuñ için: 

Úoşma 

1 Size vedÀè òoşçaúalıñ Yarımca 

Yuvam uzaú geri úaldı neyleyim 

Ey vírÀne seni böyle görünce 

ÒayÀlime óÀliñ ùaldı neyleyim 

                                                 
2226 Şiirin bütününde kelime “ÓÀdim” şeklinde yazılmıştır. 
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2 Şu úarşıda boz dumanlı ùaàlar var 

Yuvamızda körpe körpe aàlar var 

Bozulmaya òaøırlanmış bÀàlar var 

Söndü şevúim ümíd öldü neyleyim 

 

3 äaà úalıñ ey àaríb àaríb dereler 

Bu sínemde göz göz oldu yaralar 

Hem giderim hem baúarım, nereler 

Úader yine beni ãaldı neyleyim 

/402/ 

4 Yarımca’dan çıúdıú yola düzüldük 

Ezildik göñül yine biz ezildik 

ÒÀ´in úalem ile zora yazıldıú 

Ayaàımı felek çeldi neyleyim 

 

5 İniş yoúuş àaríb yollar ùozludur 

Göñül úırıú yine aàlar gözlüdür 

Bir çingÀne siyÀh ãÿret yüzlüdür 

Adı faúír2227 ondan oldu neyleyim 

 

6 èAczí ùaşlı bu yolları aşaraú 

Uàradıàın şu óÀllere şaşaraú 

Áh-ı hicrÀn ile baàrıñ pişerek 

Dürlü acı yine ùoldu neyleyim 

 

-303- 

äal Felek 

äarp Ùaàlara Ùoàru 

28 Eylül 1929 ÒÀdim Yolu 

                                                 
2227 Kelime “fÀkir” şeklinde yazılmıştır. 
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1 Açıú yelken enginlere ãal felek 

Ben uyarım sen òÿyuñda úal felek 

Neyiñ varsa zorla Àh u zÀrıñı 

Ùaàa ùaşa beni böyle ãal felek 

/403/ 

2 Göñlüm ôulmet içindedir zindÀnda 

Güldürmediñ beni híç bir cihÀnda 

Yıúdıñ yuvam úoydun beni òüsrÀnda 

äarp yollara beni böyle çal felek 

 

3 Göñül gider zÀr u elem çekerek 

Gözlerimden gizli yaşlar dökerek 

Uçurduñ sen öz yuvamı sökerek 

äuçsuz yere úanadımı yol felek 

 

4 Dertleriñi her dem çekip görmüşüm 

CefÀlarıñ çeşidini sürmüşüm 

áurbet ùaşıñ baàrıma ben ãarmışım 

Oldu iseñ böyle memnÿn ol felek 

 

5 İsmim èAczí ùaà başları söylerim 

Baòtım baña uyàun degil neylerim 

Eşe dosta burdan selÀm eylerim 

Minnetim yoú sen cevriñde úal felek 

/404/ 

-304- 

Ey PervÀsız 

Bozulmuş Muóíù 8 Teşrín-i Evvel/Ekim 1929 
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ÒÀdim2228 çoú eski bir ilçe iken fitne ve nifÀú sebebiyle, Feríd PÀşÀ Úonya vÀlísi 

iken burayı pÀdişÀh irÀdesiyle köy óÀline getirmiş ãoñra nÀóiye olmuşdu. Şimdi 

yine úaøÀ merkezidir. Faúaù nifÀú fitne yine eskisinden beter artmışdır. Bunuñ 

sebebi buraya gönderilen örüden ùutma Rÿmelili bir Arnavÿd cezÀ re´yisiniñ ortaya 

úoyduàu ùaraf-gírlikdendir. ÒÀdim èÀdetÀ anÀrşi óÀline gelmişdir. 

Puãudan adam vurmaú cinÀyet işlemek bayaàı bir èÀdet óÀline gelmişdir. Burada 

derebegi óayÀtı süren Müftí-zÀde İbrÀóím Beg isminde bir şımarıú şişkin bu 

cinÀyetleri hep èavenelerine yapdırıyor. Bunuñ acı tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi isimli 

óÀùıratımızdadır. Bunuñ için: 

 

1 Ey pervÀsız şişkin gezen budala 

Bir gün var ki başıñ deger ùaşlara 

Burnuñ yelli el atarsıñ her dala 

Hücÿmuñ var havÀdaki úuşlara 

 

2 Şimdi feraó ãanki sen de gezersiñ 

Yoldan çıúmış egri yolda gezersiñ 

Emín ol ki kendi úuyuñ úazarsıñ 

Acı verir õevú alırsın, başlara 

/405/ 

3 Yoluñ yañlış èaúlıñ ermez yürürsüñ 

Feraó ãanma aàır bir yük sürürsüñ 

Bir gün var ki cezÀsını görürsüñ 

Emelleriñ ùalar gider boşlara 

 

4 Şimdi bir şey olmaz meydÀn seniñdir 

Yuf èaúlıña ãanki seyrÀn seniñdir 

Bugün gelir elbet òüsrÀn seniñdir 

äoú baúalım on parmaàın işlere 

                                                 
2228 Kelime “ÓÀdim” şeklinde yazılmıştır. 
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5 Etdikleriñ elbet úanmaz yanıña 

Adam olsañ düşürmezsiñ şÀnıña 

äuãuyorsuñ sen de kendi úanıña 

Güvenme sen bugün açıú úaşlara 

 

6 Diñler diñler èAczí söyler derdini 

Çünki bilir insÀnlarıñ merdini 

Çoú inciden úomşu insÀn ferdini 

Bir gün olur başı deger ùaşlara 

/406/ 

-305- 

Úış Ayları 

Maóãÿr Günler 

1 Teşrín-i Evvel/Ekim 1929 ÒÀdim 

ÒÀdim ùaàları úayaları burada óüküm süren şiddetli ãoàuúlar sebebiyle 

bembeyÀødır. BahÀrı elbette laùífdir. Oúulumuñ yanıbaşı yemyeşil meşe úorusudur. 

Bunuñ için: 

 

1 Úış ayları geçip bahÀr dönünce 

Árzÿ çeker deli göñül ùaàları 

NÀzlı úuşlar yaylalara inince 

Árzÿ çeker deli göñül ùaàları 

 

2 Menekşeler ãarı ãarı açınca 

Şevúle úuşlar daldan dala uçunca 

Òoş güzeller òayÀlime geçince 

Ùurmaz ister deli göñül ùaàları 
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3 Nev-rÿz çiçek nÀzlı nÀzlı çıúarken 

Derelerden ùuru ãular aúarken 

Seóer vaúti dürlü çiçek úoúarken 

Árzÿ çeker deli göñül ùaàları 

 

4 Köy úızları pıñarlara inince 

Servi gibi ãalınaraú dönünce 

áaríb èaşúım úara úışda sönünce 

Gezmek ister deli göñlüm ùaàları 

/407/ 

5 Úuşlar dürlü dile gelip öterken 

Çiçeklerde birbirini öperken 

Çimenlerde úızlar çigdem úaparken 

Görmek ister deli gönlüm ùaàları 

 

6 Yoràun ùaàlar yeñi úumaş giyince 

Her şey mÀtem libÀsını ãoyunca 

ZamÀn baña haydi èAczí diyince 

Árzÿ çeker deli göñül ùaàları 

 

-306- 

Diyemem Derdim 

Yersiz CinÀyetler 

23 Teşrín-i æÀní/Kasım 1939 ÒÀdim 

Bu gece yine pencereden ãuçsuz ve temíz bir kişi vurularaú öldürülmüşdür. Bunuñ 

tafãílÀtı beş cildlik óÀùırÀtımızdadır. Bu úorúu ile gerek me´mÿr gerek òalú herkes 

geceleri úapı ve pencerelerini muókemleştirdiler. Bunuñ için ben de àÀyet dilsiz 

ùuruyorum. İşte böyle bir yerdeyim: 
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1 Diyemem derdim óÀlim zebÿndur 

Elem var gizli cÀnımda şimdi 

PerişÀn èaúlım fikrim cünÿndur 

Aàır bir yük var cÀnımda şimdi 

/408/ 

2 Bozuldu ansız ümídim bÀàı 

Geçmişdir benden göñlümüñ çaàı 

İnsÀnlıúdan çıúdım ben bayaàı 

Bayúuşlar öter vírÀnımda şimdi2229 

 

3 Úaranlıú cihÀn iki gözüme 

Her şeyler maózÿn güler yüzüme 

Bir èalev yanàın düşdü özüme 

Görünür mÀtem şÀnımda şimdi 

 

4 Meèmÿr idim ben gerçi bir zamÀn 

Mermisin atdı üstüme cihÀn  

Yıúıldım şimdi olmuşum vírÀn 

FeryÀdım acı destÀnımda şimdi2230  

 

5 èAczí’dir ismim bulamam tedbír 

Bilmem ãuç mudur bilmem ki taúdír 

Bir ÓÀú’dan başúa çÀrem de yoúdur 

Elem òasret fiàÀnımda şimdi 

/409/ 

-307- 

Yaãlan Göñül  

Úış ve áurbet 

                                                 
2229 Mısraın vezni bozuktur. 
2230 Mısraın vezni bozuktur. 
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1 İkinci Teşrín/Kasım 1929 ÒÀdim 

ÒÀdim’iñ ùaàları çoú yüksek ve yalçındır. Oùamıñ penceresi ùaàlara úarşıdır. 

Ùaàlarıñ başı duman püskürüyor. HavÀ simsiyÀh iñiltili fırùına ãavuruyor. Bunuñ 

için: 

 

1 HavÀlar úışdır duman iniyor 

áurbet illerde yaãlan ey göñül 

Yüregimde bir òarmÀn dönüyor 

Óaddiñi bil de uãlan ey göñül 

 

2 Yerli fitneler sitem veriyor 

DünyÀ tersdir bilen biliyor2231 

áurbet illlerde èÀşıú çürüyor 

äabır eyle sen de paãlan göñül 

 

3 äafÀlar gitmiş cefÀ ùonuúdur 

ÓÀlleri çirkín her şey sönükdür 

Yan yan gidiyor dünyÀ dönükdür 

Tilkiye döndüñ arslan göñül2232 

 

4 Ey èAczí èaúlıñ fikriñ var iken 

Bunca yıldır sen emekdÀr iken 

Ùaàlar tipidir yollar úar iken 

Bu óasretlerle ıãlan göñül2233 

 

 

 

 

                                                 
2231 Mısraın vezni bozuktur. 
2232 Mısraın vezni bozuktur. 
2233 Mısraın vezni bozuktur. 
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/410/ 

-308-2234 

Aúùaà’dan 

äılÀya SelÀm 

8 Úasım 1929 ÒÀdim 

Bu tÀríòde Rÿmí tÀríò yerine MílÀdí tÀríò geldi. Bugün havÀ güneşli oúula yaúın 

olan Aúùaà’ıñ tepesine ùoàru çıúıyorum. Bu ùaà 1600 metre yüksekdedir. 

Úonya görünüyor. İşte bu iştiyÀúla onuñ tepesine úadar2235 çıúdım. Bütün ùaàlar 

gözümüñ önüñde... èAlÀü’d-dín tepesi òayÀl meyal görünüyor. Göñül ùurur mu bu 

lÀhÿtí yerden ãılaya selÀm yolluyor: 

 

1 Aúùaà’dan àaríb ãılaya selÀm ãaldım 

áurbet selÀmıdır amÀn alıñ ùaàlar 

Uzaú yerde pek de maózÿn àaríb úaldım 

Sizler olsun benim óÀlim biliñ ùaàlar 

 

2 Deli göñül çoşdu yine yürüdü 

Her yanımı àam úasÀvet bürüdü 

èÖmrüm àurbet ellerinde çürüdü 

Bu óÀlime bir çÀre siz buluñ ùaàlar 

 

3 Baòtımdandır çekdiklerim neylerim 

Ùaàdan ùaàa böyle feryÀd eylerim 

Size bÀrí àaríb óÀlim söylerim 

Bir óasbıóÀl olalım biz geliñ ùaàlar 

 

 

 

                                                 
2234 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
2235 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 



 

811 

/411/ 

4 Aúùaà başıñ bunca yüksek ünüñ var 

Heybetlisiñ ùoàu semte yönüñ var 

BahÀrlarda òoş biçilmiş ùonun var 

O demlerde açılır mı diliñ ùaàlar 

 

5 Yamaçlarıñ elvÀn çiçek tütüyor 

áaríb göñle úoúuları yetiyor 

Dürlü naàme nÀzlı úuşlar ötüyor 

Derdlerimi alıñ òoşça úalıñ ùaàlar 

 

6 Eglim eglim giden àaríb yollarıñ 

İner çoşúun her dereden selleriñ 

Her yayladan eser gelir yelleriñ 

Baña neş´e verir muùlu óÀliñ ùaàlar 

 

7 Bir àaríbim bu illerde çürürüm 

Bir gün olur yoluñuzdan yürürüm 

ÓÀliñizde nice ilhÀm görürüm 

Dem gelince geçid versin beliñ ùaàlar 

 

8 SeyrÀnıñda nice şÀhín bülbül var 

Her yanıñda dürlü çiçek sünbül var 

KímyÀ biter èanber de var fülfül var 

Úış gelince neden ãular gülüñ ùaàlar 

/412/ 

9 Yüce ùaàlar sizi böyle görünce 

Güler göñlüm úarşıñızda ùurunca 

Bir èAczí’yim felek iõin verince 

Ùoàru gider nÀzlı yurda yoluñ taàlar 
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-309- 

Úışdır Ùurnalar 

Tepeler Arasında 

12 Şubaù 1939 ÒÀdim Yolunda 

Bu ùÀríòde arúadaşım (M. èAli) ile iõinli Úonya’dan óareketle ÒÀdim’e gidiyoruz. 

ÓayvÀnlar üzerindeyiz yanımızda kirÀcımız var. HavÀ güneşli ve iyi idi. 

Çuúurúavaú Köyü’ne yaúlaşırken ikindi ãıraları havÀ birden bire bozuldu. Çoú 

şiddetli bir fırùına başladı. Bu ãırada havÀda ùurna sesleri geliyor. Bu bí-çÀrelerde 

bizim gibi aldanaraú yola çıúmışlar. HavÀnıñ yüzünde ötüşüp giderler bunlar için 

diyorum ki: 

 

SemÀèí2236 

1 Geri dönüñ bu il úışdır ùurnalar 

Dil-ber ili sÀóillere çevriliñ 

Şimdi güller çetin bozdur ùurnalar 

Yeşil sÀóil boylarına çevriliñ 

/413/ 

2 Yoràunsuñuz hangi ùaàdan aşdıñız 

Yañlışdır yol muùlaú siz de şaşdıñız 

Bilmem naãıl bu illere düşdüñüz 

Áh ùurnalar ãaàdan ãola çevriliñ 

 

3 äoàuú yaman tipi acı esiyor 

Ùaà başlarıñ úara duman baãıyor 

Bu ôÀlim úış yoluñuzu kesiyor 

Úanad çırpıp amÀn geri çevriliñ 

 

 

                                                 
2236 Şiirin semâî olduğu belirtilmiş; fakat şiir, semâî nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, koşmadır. 
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4 Barçın Yaylası’na ãaúın varmayıñ 

İçel çayırları yaúın ùurmayıñ  

Baş ùurna dön úış içine girmeyiñ 

ÚÀfileyi çek sÀóile çeviriliñ2237 

 

5 Tez varılır ùurna úanad açınca 

Úazancı Yaylası’n öte geçince 

Úız Pıñarı’na bizden selÀm içince2238 

Ùurnalar tez oralara çevriliñ 

 

6 Bir yolcuyum şimdi óÀlim ùalàındır 

Firúatdeyim àaríb göñlüm alàındır  

Gögsüm yara şimdi úalbim ùolàundur 

Yaylalara selÀm ùurna çevriliñ 

/414/  

7 Bir èAczí’yim úolum baàlı baúmayıñ 

Beni siz de ayrı derde ãoúmayıñ 

Ben düşmüşüm siz miónet çekmeyiñ2239 

Ben dönemem ùurnalar siz çevriliñ 

 

-310- 

Neden Ùaàlar 

Úuraúlıàa 

2 Mayıs 1931 ÒÀdim 

İlkbahÀr ãoña erdigi óÀlde óÀlÀ yaàmur yaàmıyor otlar çiçekler pek me´yÿslardır. 

Bunuñ için: 

 

 

                                                 
2237 Mısraın vezni bozuktur. 
2238 Mısraın vezni bozuktur. 
2239 Mısraın vezni bozuktur. 
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1 Neden ùaàlar bahÀrıñız şen degil 

LÀle maózÿn sünbül maózÿn siz maózÿn 

Herkes àamlı, göñül sÀde sen degil 

Úuşlar maózÿn çimen maózÿn biz maózÿn 

 

2 Güller ãolmuş dallar ezgin buruşmuş 

Bülbül ãuãmuş me´yÿs bezgin ùuruşmuş 

ElvÀn çiçek yazıú ãolàun úarışmış 

äaórÀ maózÿn yollar maózÿn iz maózÿn 

 

3 Yedi yıldır bahÀr böyle hem yazı 

áaríb ùaàlar açmışdır niyÀzı2240 

NÀzlı úuşlar kesmiş dürlü ÀvÀzı 

Yayla maózÿn gelin maózÿn úız maózÿn 

/415/ 

4 Bilmem dünyÀ úocamışdır hemende 

Ne neş´e var göñüllerde ne tende 

DermÀnsızdır hep böcekler çimende 

èAczí maózÿn şiè[i]r maózÿn söz maózÿn 

 

-311- 

Yaàmur DestÀnı 

10 Mayıs1938 ÒÀdim 

 

1 Bir óikmet var yedi yıldır yaàmur inmez 

Úurt úuş, insÀn amÀn luùfuñ diler yÀ Rab 

Óikmetiñe úarşı aãlÀ bir şey denmez 

Buluùlar hep úaçar bir bir gider yÀ Rab 

 

                                                 
2240 Mısraın vezni bozuktur. 
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2 áaríb gelir yedi yıldır böyle bahÀr  

Ùaàıñ ùaşıñ iñiltisi veriyor zÀr 

Buluùları úoàar gider úatı rüzgÀr 

Bu sırrıñda neler vardır neler yÀ Rab 

 

3 Ekinler hep ãarardılar boynun yıúdı 

Úarıncalar niyÀz edip èarøa çıúdı 

Çiçekler de óayÀtından ãusuz bıúdı 

Düşünmeyen iõèÀnsızlar güler yÀ Rab 

/416/ 

4 Ulu çamlar dergÀhıña ùutmuş yüzün 

Otlar úırda úurudu cümlesi óazín 

Naãıl olur èaceb insÀn gelin görün 

ÓayvÀnlarıñ óÀli ciger deler yÀ Rab 

 

5 Üç aydır çoú muòÀlif rüzgÀrlar esdi 

Úuşlar maózÿn hep seslerin çekip kesdi 

Bilen kendin düşünüyor àamlı ãuãdu 

Kimi güler kimi gözün siler yÀ Rab 

 

6 Ezel taúdír bu óÀlleri bütün yazdı 

Ádemoàlu çünki fenÀ, başdan azdı 

Bu cezÀnıñ yolun herkes kendi úazdı 

IãlÀóda yoú çÀrede yoú heder yÀ Rab 

 

7 äusuzluúdan yerler yarıú eder ímÀ 

ÓayÀtından ümídsizdir bütün eşyÀ 

Luùf u iósÀn erişmezse yazıú óÀlÀ 

Pek cÀnsız úuzular óazín meler yÀ Rab 
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8 Senden başúa yoúdur bizi úayıran2241 

Luùfuñdur bütün bu eşyÀyı ùoyuran 

Çünki sensiñ kün2242 emrini buyuran2243 

İrÀdeñle yere óayÀt iner yÀ Rab 

/417/ 

9 Yeryüzünü gerçi ãardı cürm ü èiãyÀn 

Varlıàıñı unutmaúda hep èÀãí insÀn2244 

Bí-úuãÿrdur körpe yavru ãabí ãıbyÀn 

Bunlarıñ óÀli pek ciger eler yÀ Rab 

 

10 CehÀletdir birbirin ùutmaz híç insÀn 

èÁdet iylik bozulmuş yoú ùoàru iòvÀn 

Çalışmaúda, èibÀdetde çoúdur noúãÀn 

Herkesler de óÀlÀ ayaú çeler yÀ Rab 

 

11 Açlıú acı bir belÀdır bilenlere 

èAczí bu bir emr-i èaôím alanlara 

RÀøıyız hep taúdíriñle gelenlere 

äapan yoldan belki bir gün döner yÀ Rab 

 

-312-  

Bilmem Neden 

Arılar Çiçekler 

16 Mayıs 1930 ÒÀdim 

Bugün ùalebelerimle ber-À-ber ÒÀdim’iñ Çataloluú Pıñarı başındayız. Pıñarıñ 

yanında çoú gür ve iri bir yabÀní armud aàacı var. BembeyÀø2245 çiçekler açmış 

                                                 
2241 Mısraın vezni bozuktur. 
2242 “... Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir.” Bakara Suresi 2/117; “Bir şeyi dilediği 

zaman onun emri o şeye ancak "Ol!" demektir...” Yasin Suresi 82. 
2243 Mısraın vezni bozuktur. 
2244 Mısraın vezni bozuktur. 
2245 Kelime “bembeyaz” şeklinde yazılmıştır. 
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biñlerce arı bu çiçekler arasında bal mÀddesi ùoplamaú için çalışıyorlar. Faúaù 

yaàmur çeh olmadıàından zavallılar aradıúlarını zor buluyorlar. Bunuñ için 

diyorum ki: 

/418/  

1 Bilmem neden èaúıllar hep havÀlanmış 

Bu havÀdan óayÀt şimdi cefÀlanmış 

ÓayÀt sersem devÀ sersem bilmem ne óikmetdir2246 

Çünki herkes ayrı fenÀ daèvÀlanmış 

 

2 äadÀúÀt yoú bütün efkÀr òiyÀnetde 

ÓayÀ ölmüş şeref şimdi reõÀletde2247 

Aranır mı vefÀkÀrlıú denÀ´etde 

Bu óÀllerden çünki insÀn àıdÀlanmış 

 

3 Gezindikçe sezer èAczí bu aóvÀli 

Bilirseñ baú sen de seyret bu eşkÀli 

Gözüñ yoúsa diñle bÀrí bu ehvÀli 

Çünki zemín sizle bizden belÀlanmış 

 

-313- 

áaríb Úuşlar 

Úuşuñ Dilleri 

7 ÓazírÀn 1931 ÒÀdim Yolunda 

İmtióÀnlar bitti. Artıú taèùíl başladı. Yanımda díger bir muèallim arúadaşla 

Úonya’ya geliyoruz. ÒÀdim’den úalúaraú bütün ãarp ùaàları aşa aşa BelvírÀn’ıñ 

óudÿduna indik. Vaúit ögle vaúti biraz diñlenmek için yol úıyısında sögüd 

aàaçlaçlarınıñ altına indik. ÓayvÀnlar yemlendi. Yeşil çayır üstünde diñleniyoruz. 

                                                 
2246 Mısraın vezni bozuktur. 
2247 Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
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Arúadaşlar uyuyor. Üstümüzdeki aàaçlar arasında bir úuş çoú laùíf ve dürlü 

naàmelerle ötüyor. Bize bir şeyler oúuyor 

/419/ 

öyle laùíf diller döküyor ki o anda göñlüm òayÀlim hep ondadır. Baúıyorum bir 

dürlü bu küçük úuşu göremiyorum. Bunuñ için: 

 

1 áaríb úuşlar cıvıl cıvıl ötüşür 

Yurd ùaàınıñ aàacında ùaşında 

İdrÀk için bunlar èaúla yetişir  

ÓayÀt ünü sesleriniñ başında 

 

2 Ezel Tañrı cilvesidir görmeli 

Óaúíúatiñ esrÀrına ermeli 

Sırr-ı vaódet úapısından girmeli 

Taúdís vardır diñle Óaúú’ıñ úuşunda 

 

3 èAczí söyler óislerini bularaú 

Her eşyÀdan derslerini alaraú 

Úurduñ úuşuñ seslerini bilerek 

Bunuñ için döner vaódet peşinde 

 

-314- 

ÓÀmí Nedir 

Beyinsizlere 

5 Ekim 1930 ÒÀdim 

ÓÀmí ancaú Óaú’dır. Faúaù bu èÀlemde öyle eşekler var ki díger büyük bir eşegiñ 

óimÀyesiyle úoltuàa geçerek dürlü beyinsizlikler iódÀå ediyor. Böylelerine minnet 

etmemek ezelí bir şièÀrımdır. Bunuñ için: 
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/420/ 

DívÀn2248  

1 ÓÀmí nedir göñlüm ondan óicÀb eyler 

ÓayÀtımda baèídim ben ricÀlardan 

 

2 NÀ-merdlere varmaú baña èaõÀb eyler 

Maàrÿr degil göñlüm engin gedÀlardan 

 

3 Yaltaúlanmaú nedir bilmem óayÀtımda 

Bu yüzden úurtulmaz başım cefÀlardan 

 

4 Bu vÀdíde òoş geçinmek böyle ise 

Eşek olmaú muèteberdir õekÀlardan 

 

5 Bu dünyÀnıñ ters dönüşü nedir yÀ Rab 

Çünki bıúmış herkes böyle símÀlardan 

 

6 NiyÀzım yoú ey çarò èÀdet böyle ise 

Göñlüm úırıú cüdÀyım her cüdÀlardan 

 

7 Bulmadım óaúíúat èömrümde arandım 

Düşürdü bu sevdÀ beni úayalardan 

 

8 Bu uàurda eşeklerden nice çifte 

Yiyip èÀciz úaldım her bir devÀlardan 

 

9 Ne gün baóå ettiysem bu óÀúíúatden ben 

Ters cevÀb aldım o süslü maãÀlardan 

                                                 
2248 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, kıtadır. 
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10 Ùaúındım bir aómaú çehresin ben şimdi 

Çekildim o yılıú ùuru edÀlardan 

 

11 Óüsn-i ülfet güler yüzden murÀd ancaú 

İstemem beríyim sÀòte meróabÀlardan2249 

 

12 İsmim èAczí èuzlet baña òoş óÀl şimdi 

PeríşÀn göñlüm şimdi o òaùÀlardan2250 

/421/ 

-315-2251 

Bülbüller Uçmuş 

Aúùaà’ıñ Yamacında 

7 Ekim 1931 ÒÀdim 

Bugün Aúùaà’ıñ yamaçlarında bir av faãlı yaparaú ùaàıñ dibinden çıúan pıñarıñ 

başında bu yoràun ÀfÀúı seyrediyordum. Úuşlar bülbüller artıú buralardan göçerek 

sÀóil boylarına gitmişlerdir. 

 

1 Bülbüller uçmuş yuvalar boşdur 

Úuşlar da göçmüş ãaórÀlar boşdur 

Neden bilmem her şeylerde óüzn var 

Dereler melÿl me´vÀlar boşdur 

 

2 Güneş fersiz hep dereler úararmış 

Aàaçlarıñ yapraúları ãararmış 

Renk degişmiş uzaú ùaàlar morarmış 

Sürüler gitmiş merèÀlar boşdur 

 

 

                                                 
2249 Mısraın vezni bozuktur. 
2250 Kelime “óaùÀ” şeklinde yazılmıştır. 
2251 Şiirin vezni bozuktur. 
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3 İnmiş yayladan ùurnalar úuşlar 

TenhÀdır úırlar düşünür ùaşlar 

Ehl-i èaşúda bir óüzün başlar 

Keklikler ötmez úayalar boşdur 

 

4 Şu ùaàlarda gezer èAczí óayrÀndır 

Aldıàı hep dürlü dürlü lisÀndır  

äoñbahÀrda bu dem faãl-ı òazÀndır 

Dönüyor felek sevdÀlar boşdur 

/422/ 

-316-2252 

Ne İçin YÀ Rab 

Úanlı CinÀyet 

1 Aralıú 1930 ÒÀdim 

Gece benim oùamda oùuran iki úıymetli aóbÀb Müftí-zÀde İbrÀhim’iñ èaveneleri 

ùarafından pencereden úaçaca vuruluyor. Bunuñ acı tafãílÀtı ÒayÀl BÀàçesi isimli 

óÀùırÀtımızdadır. Bunuñ için ÒÀdim’de óuãÿãí muóÀsebe me´mÿru MurÀd èÁlí 

Ülgen’e itóÀf: 

 

Úıùèalar   

1 Ne için yÀ Rab nedendir bu acı feryÀd 

Ne için iner bu muóíùe úanlı bí-dÀd 

Nedir bu fitne úanlı nifÀú ölümler 

Sen bir óÀkimsiñ yoú mu yÀ Rab senden imdÀd 

 

2 Ey bÀd-ı ãabÀ gitme ùur ki güzeriñde  

Bir òaberim var al git üzeriñde  

ÙÀliè yine bir siyÀh çehre açıyor 

Óüznümü al git ne olur bÀl periñde 

                                                 
2252 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
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3 Áhımı taãvír et al götür òaberiñde 

Uàra köyüne dostuñ muùlaú seferiñde 

Acılar ãaçdı yine devrÀn üstümüze 

Bir Àyna gibi göster bunu eåeriñde 

 

4 Ey bÀd-ı ãabÀ ùurma ãaúın muntaôırım 

Burcu yıúıú bir òayÀl altında münkesirim  

Óürmetlerimi bir bir ona ulaşdır 

Çünki onuñla dost-ı úadím müfteòirim 

/423/ 

5 Ey bÀd-ı ãabÀ şen òaberiñ şÀd-ı derÿndur 

Gör ki bu şièrim hep òÿn ile meşóÿndur 

Úalbim aàlıyor öldürülen aóbÀba 

Bu elemlele günlerim hep maózÿndur 

 

6 Açarım saña maórem olan esrÀrım 

BÀb-ı rıøÀda ùurur her Àn iúrÀrım 

Áàÿşuña al ihmÀl etme dilerim 

Òÿn-ı elemle yazdım ben bu eşèÀrım 

 

7 Bilirim miónet óÀline sen ÀgÀhsıñ 

Düşkünlere sen elbet luùf-ı İlÀh’sıñ 

SÀóa-i dilde cÀy-ı nerímiñ vardır 

Óasret-zedeler Àhına sen penÀhsıñ 

 

8 Bir èAczí’yim ki kÀmım verdim felege 

Şöhret úapısın úapadım her dilege 

ÁmÀlimiz hep bir cÀy-ı óaúíúatdir 

Her varlıàı úoyup elediñ eleği 
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/424/ 

-317- 

Gerçi Vız Gelir AmmÀ 

èAksi Günler 

1 Aralıú 1930 Úonya 

Bu tÀríòde iõinle Úonya’dayım. Başúa bir yere naúlim için çalışıyorum. ÒÀdim’den 

gelen díger bir köy muèallimi de mürÀcaèat edince benim işim bozuluyor. Bunuñ 

için: 

 

1 Gerçi vız gelir ammÀ dünyÀya gücendim 

Dönen içinde úuru òulyÀya gücendim 

Ùolmuş içine nice bí-çÀre ùolanır 

Bir àulàule ki ben bu daèvÀya gücendim 

 

2 Birbirin ùutmaz nice milyon baş geziyor 

İnsÀnlar fitne ile nice aş bozuyor 

èÁúil olanlar bu dirlikden çoú beziyor 

Óırãla dönen bu dipsiz àavàÀya gücendim 

 

3 Bir maóbesdir ki insÀnlara me´vÀ olmuş 

LÀkin dirlik düzeni bÀd-ı hevÀ olmuş 

Úoúmuş nefisler içden hep bí-óayÀ olmuş 

èAczí söyler ki ben bu havÀya gücendim 

/425/ 

-318- 

Boz Dumandır 

Úar Fırùınası Arasında 8 Ocaú 1931 ÒÀdim Yolunda 

ÒÀdim’den gelen o arúadaşla yine ÒÀdim’e ùoàru yollandıú. Yolda ÓÀcıbaba 

Ùaàı’nıñ öñünde amÀnsız bir úar fırùınasına ùutulduú. Yanımızdaki kirÀcımızda 

şaşırdı. Ecel ile úarşı úarşıyayız. Bunuñ tafãílÀtı óaùırÀtımızdadır. 
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1 Boz dumandır yine ùaàlar úış mı var 

èAceb bize yol verir mi ãoralım 

Yoúsa başa gelecek bir iş mi var 

Göñül der ki gitmeyelim ùuralım 

 

2 áaríb àaríb yine çıúdıú yollara 

Baúınaraú ãaàımıza ãollara 

VedÀè bizden arúa úalan illere 

Neler gelir başımıza görelim 

 

3 Yaylalardan ùurna sesi gelmiyor 

Ùaàlar şimdi àaríb yolcu ãalmıyor 

Göñül bunda yine óuøÿr bulmuyor 

Úaldıú yolda yine geri varalım 

 

4 Köy oùası bucaàında úalmışız 

ÙÀliè çekdi yedeginde gelmişiz 

èAczí der ki bunda mihmÀn olmuşuz 

Tipi ùursa biz de yola girelim 

/426/ 

-319- 

Vaôífeyi Óaú Bilerek 

Vaôífe Uàrunda 11 Ocaú 1931 Úonya 

Üç gün süren úar fırùınasından ãoñra Losta Köyü’nden úarlar içinde geri Úonya’ya 

dönüyoruz. äoàuú çoú şiddetli úar yolları 80-90 santim úapamış... Úaraman 

Úaãabası’na iki sÀèatlik bir mesÀfeyi yedi ãÀèatde úaùè ederek aúşam öñü úaãabaya 

ãoúulduú. äıcaú muòtÀr oùasına yerleşdik. Vaôífe uàruna düşdügümüz tehlike 

büyükdür: 
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1 Vaôífeyi óaú bilerek çalışan 

Vurur başın ùaşdan ùaşlara2253 

Böyle olur cefÀlara alışan 

Ùaà başında gögüs gerer úışlara 

 

2 Tipi boran ùurmaz iner havÀdan  

Zemheríde yılan çıúmaz yuvadan 

Ùoàruları ãaúlar Tañrı belÀdan 

äaàlıú veren O’dur cümle işlere  

 

3 Úar baãdırmış yeşil çimen yolları 

Bilmem nerde úuşlar, kesik dilleri 

İnmiş ãoàuú ùondurmuşdur gülleri 

AmÀnsız úış neler açdı başlara 

 

4 Úış gününe güven olmaz yamandır 

Yazı úışı döner böyle cihÀndır 

Geçid vermez ùaàlar èAczí dumandır 

Óikmet Óaúú’ıñ èaúıl ermez işlere 

/427/ 

-320- 

AóbÀblar Göçmüş 

Oùama Taèziye  

13 Ocaú 1931 Úonya 

Úaraman Úaãabası’nda ùöndüàümüz kirÀ óayvÀnlarıyla Mandason İstasyonu’na 

indik. Buradan trenle Úonya’ya ãoúulduú. Úış geçid vermediginden bahÀra úadar 

müddetsiz iõinli ãayıldıú. Şimdi Úonya’dan ÒÀdim’deki oùama taèziyemdir. 

 

                                                 
2253 Mısraın vezni bozuktur. 
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1 AóbÀblar göçmüş ãoóbet yeri úapanmış2254 

Bayúuşlar gelip çelenine úonmuşdur 

Úara kilíd úapısına ùaúmış 

Bu óÀli gören nice yürek yanmışdır 

 

2 Úurşun atmış felek ansız devirmiş 

ÔÀlim eller meõbaóaya çevirmiş 

Sönmüş yuva aàaları ayırmış 

Úanlı eller maèãÿm úana úanmışdır 

 

3 Fitne fesÀd toòumları dillerden 

Bir ôulümdür çıúdı úara ellerden 

Úara òaber esdi geldi yellerden 

NifÀú çünki böyle ãanı ãanmışdır 

 

4 èAczí sen de ne günlerde úalmışsıñ 

Bu dünyÀdan nice heder almışsıñ 

Dürlü dürlü, úasvetlere ùalmışsın 

Úara baòta yine bayúuş úonmuşdur 

/428/ 

-321- 

èÁşıú Söyler 

Elem SÀóası 

7 Mart 1931 ÒÀdim 

Bu DívÀn’da oúunan şièrlerim, elemle bulaşıú zemín-i zamÀnıñ èaúl-ı selím öñüne 

döküp ãaçıp gösterdigi ùÀúatsiz óÀlleriñ terÀnesidir. Herhangi şÀèir muóiùiniñ 

te´åírine baàlıdır. Muóíù neş´eli ise şièrde neş´eli... Muóíù elemli ise şièrde elemli 

görünür. 

 

                                                 
2254 Bu dörtlüğün vezni bozuktur. 
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1 èÁşıú söyler zamÀnınıñ óÀlini 

Zemín verir ona öyle ilhÀmı 

äatışlara kendi verir mÀlını 

BeyÀn eder şÀèir èaynı aókÀmı 

 

2 Söyleden kim gelince dem ÓayyÀm’ı  

İlhÀm verip açan kim o eyyÀmı 

Be-hey àÀfil ãanma dünyÀ ãÀbitdir  

Degişdiren kimdir bunca ecsÀmı 

 

3 Yerler gökler bir óikmetle dönerler 

Yıl boyunca neler çıúar inerler 

Nice sarÀy nice ışıú sönerler 

Bir degildir dehriñ ãabÀó aúşamı 

 

4 èAczí söyler diñler iseñ sözleri 

Ey bí-çÀre görmez misiñ izleri 

Çeviren kim úışlar ile yazları 

Ey şuèÿrsuz bozan sensin aúsÀmı 

/429/ 

-322-2255 

Gördüm Yine 

Ufuúlara Bir Naôar 13 Mart 1931 ÒÀdim 

Bugün ÒÀdimiñ meşhÿr Óamza Pıñarı’nıñ başında kendi başıma ufuúlarla 

óasbıóaldeyim: 

 

 

 

                                                 
2255 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
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Úalenderí2256 

1 Gördüm yine úırlar óazín düşünür 

Bir şey diñler bir şey görür semÀlardan 

Güneş àamlı fersiz ışıú veriyor 

Şevú gelmiyor güzel bÀd-ı ãabÀlardan 

 

2 Ser-keş göñül ùurmaz neden seyrÀnda 

Gördüm ÀfÀú o da düşmüş óayrÀnda 

Bir şey mi var èaceb yine cihÀnda 

Bildim çünki nevÀ gelmez havÀlardan 

 

3 Aàaçlardan neş´e gelmez ùuràundur 

Uzanmış ùaàlar belli yoràundur 

Bülbül me´yÿs güller ãolmuş ıràındır 

Añlayanlar yoú mu èAczí ímÀlardan 

/430/ 

-323-     

Úalender-meşreb 

    äaóne ve Cins-i Latífler 

    21 NísÀn 1931  ÒÀdim 

 Bu tÀríòde Úonya vÀlísi èizzet Beg èÀilesiyle birlik ÒÀdim’e geliyor. Merkez 

oúulunda bir piyes tertíb etdik. Úadınlar da daèvetlidir. Piyesimiz Birinci CihÀn 

Óarbi’nde cereyÀn eden ÁvrÿpÀ entriúalarını muãavverdir. Ben Fransa Re´is-i 

Cumhÿru Úalamanso rolündeyim. äaónemiz úarşısındaki cins-i laùíflere úarşı 

göñlüñ ùabíèí cÀõibesiyle: 

 

 

                                                 
2256 Kalenderî olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmekte olup şiir koşmadır. 



 

829 

DívÀn2257 

1 Úalender-meşreb göñül óÀlÀ yÀr ister 

Cevr-i dil-berle bülbül gibi òÀr ister 

 

    2 ŞeydÀlanmaya kendince bir yol arar 

   Şol Àhÿlarla sevdÀyı inkÀr diler 

 

3 ÓÀline baúmıyor óÀlÀ esrik dívÀne 

    Dil-rübÀlarla mı diler aàyÀr ister 

 

4 Naãıl bir nÀ-kÀm dívÀnedir hem mecõÿb 

    Servi revÀn hem rÿy-ı ruòsÀr ister2258 

 

5 Etmez tefekkür baòt-ı siyÀhıñ derdini2259 

    Cünbüş ãafÀsın sürmeye imdÀd ister 

 

6 Árzÿ ediyor meydÀn arar bí-çÀre 

    Neler çekdigin bilmez óÀlÀ zÀr ister 

 

7 PeymÀnelerle dem-i devrÀn arıyor 

Naãıl bir ser-keş yine gül gülzÀr ister 

 

8 Göñül derdini ey èAczí sen bilirsiñ 

Güzelleri gördükçe o iúrÀr ister 

 

 

 

                                                 
2257 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, gazeldir. 
2258 Mısraın vezni bozuktur. 
2259 Mısraın vezni bozuktur. 
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/431/ 

     -324-2260 

Dere KenÀrında 

   áaríb Çiçek 

   10 Ekim 1931 ÒÀdim 

    EùrÀfı çayırlıú içinden laùíf bir ãu aúan küçük bir dere kenÀrındayım: 

 

1 Dere kenÀrında bir àaríb çiçek 

    Boynu egri yazıú óazíndir pek 

    

2 äoluú penbe yüzü öyle gülümser 

   áaríb varlıàın bu da içden benimser 

  

3 Pek óazín bir ùuruş var diyecek 

   Belki derdin ãanki bir bir söyleyecek 

 

 4 Yeşil çimenler onu hep beslemiş 

   Òırçın rüzgÀr çarpmış yaãlanmış 

 

5 Bir gelin gibi bu da ister ãalınmaú 

   Árzÿsu var ser-best óür bulunmaú 

 

6 Úaldıramaz lÀkin yazıú başını 

   Me´yÿs egmiş çehresini úaşını 

  

 7 Bir àÀyesi var ki ser-best yaşamaú 

   Bu çürük zemíne neslin aşlamaú 

 

 

                                                 
2260 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
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 8 Emin degil ki titrer yazıú úorúuyor 

   Bu àaríb yerde derdin döküyor  

/432/ 

9 Nerde ise gelir bir cılız ùavar 

Yine úırpar başın eder òÀksÀr 

 

10  ÕÀti ser-best óayÀt yoú ki èÀlemde 

Bıraúmaz bir şeyi kendi óÀlinde 

 

-325- 

İótişÀmıñ Úasveti 

Taèdíl-i Meşreb 

15 Ekim 1931 ÒÀdim 

Fitne fesÀd úan úıtÀl muóíùi ÒÀdim’iñ óÀlinden iyice bıúdım. Çünki èadliyede óaú 

ve èadÀlet yoú... Böyle yerde vicdÀnım rÀóat etmez... Bunuñ tafãílÀtı 

óÀùırÀtımızdadır. 

 

1 İótişÀmıñ úasvetini atdı göñül 

ŞÀn u şöhret kisvesini ãatdı göñül 

DünyÀ cevri nerden gelir bilmek gerek 

Bilmek için çoú àamlara batdı göñül 

 

2 Nice demler uçdu göñül havÀlarda 

Yıldız ãandı kendin meger semÀlarda 

ÙÀvus gibi ötdü nice yuvalarda 

Eñ ãoñ cefÀ bezmine yan yatdı göñül 

 

3 Deli gibi gezdi gönül süslenerek 

èAnúÀlandı èanúÀlarla seslenerek 

Demle dil-ber dürlü ãafÀ beslenerek 

Nice günÀh saónesinde yatdı göñül 
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/433/ 

4 èAczí aldı şimdi dersi nedÀmetden 

ÓÀlÀ maókÿm úurtulmadı èaúÀmetden 

Ümíd kesmez Óaúú’ıñ luùfu hidÀyetden 

èÖmür geçdi ãoñ demlere çatdı göñül 

 

-326- 

Yeşil Başlı Ùurnalar 

BahÀr ve Ùurnalar 25 Mayıs 1931 ÒÀdim 

Bugün ÒÀdim’iñ Úalèa denilen sivri úayalıàıñ öñünde aúan pıñarıñ başındayım. 

EùrÀfım zümrüd gibi çayırlıúdır. Bir yerden bir yere geçen ùurnalarla óasbıóÀl: 

 

1 Úaùar2261 olmuş yeşil başlı ùurnalar 

Aşıp gider yüce ùaàlar üstüne 

Öter olmuş àaríb sesli ùurnalar 

äaàıp gider yeşil baàlar üstüne 

 

2 Baş ùurna çekmiş öñü havÀda2262 

Bir óiõÀdır niôÀm üstü ãırÀda 

Úalmamışdır ùuraú àayrı ovada 

Yaylalara gider çaàlar üstüne 

/434/ 

3 MÀví çiçek ãıralanmış yollara 

Ùurnalarıñ göç demidir ellere 

Bülbül öter iner àonca güllere 

Bu demleriñ göñül aàlar üstüne 

 

 

                                                 
2261 Kelime “úÀùÀr” şeklinde yazılmıştır. 
2262 Mısraın vezni bozuktur. 
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4 Yüce yüce ùaà başından ses verir 

İlkbahÀrda göç deminden óis verir 

Ovalardan yaylalara ders verir 

Göller gezer iner buàlar üstüne 

 

5 İlkbahÀrıñ èAczí cennet günüdür 

NÀzlı úuşlar için hicret günüdür 

èÁşıúlara bu dem òasret günüdür 

AmÀn ùurna dönüñ ãaàlar üstüne 

 

-327- 

YÀ Rab Nedir 

Dehri Tefekkür: 

Yine orada düşündükçe diyorum ki: 

 

1 YÀ Rab nedir bu èÀlemdeki sırrıñ 

YÀ bu nedir, Àh nÀlemdeki sırrıñ 

 

2 YÀ Rab, ya güldür ya bu óüznümü al 

Hep cevr-i dünyÀ óÀlimdeki sırrıñ 

 

3 YÀ Rab yoúsa bu, óükm-i CelÀl’iñ mi  

Nedir bunca hÀlemdeki sırrıñ2263 

/435/ 

4 YÀ Rab bu èÀlem nedir èaceb böyle 

Söyledir beni nÀlemdeki sırrıñ 

 

 

 

                                                 
2263 Mısraın vezni bozuktur. 
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-328- 

Úuşlar Öter 

Parúdayım 

16 ÓazírÀn 1931 Úonya 

Taèùíl münÀsebetiyle Úonya’dayım. Şehirleriñ meydÀnlıúlarına yapılan parúlar 

óaúíúaten çoú degerli ve yerindedir. Aàaçlar yeşil çayır ve çiçekler oò ne iyi... Hele 

reng-À-renk elbiseli cins-i lÀùífler... Göñül ùutur mu? Bu maèlÿmdur ki küçük úuşlar 

dÀ´imÀ aàaçlıú yerlerde barınırlar. Bir yandan da bularıñ laùíf sesleri: 

 

1 Úuşlar öter güzelligiñ çaàına 

èAşúıñ derin úaynaàından dem vurur 

äafÀ verir nÀzlı yurduñ baàına 

Türk dilidir ãanmayalım àam vurur 

 

2 Seóerlerde uyandırır gülleri 

Raúãa girer diñler şafaú yelleri 

Hecesinde nÀzlı benlik dilleri 

Türk sÀzınıñ perdesinden dem vurur  

 

3 Diñle èAczí vaùan sesi bu sesler 

Ana yurduñ úoúusudur bu óisler 

Úuşlar verir baúıñ naãıl òoş dersler 

Vaùan èaşúı otaàından dem vurur 

/436/ 

-329- 

DünyÀ Bir KitÀb 

èAlÀü’d-dín Tepesi 

19 ÓazírÀn 1931 Úonya 
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Úonya’da èAlÀü’d-dín Tepesi’niñ tÀríòí bir çoú óikÀyeleri vardır. Bundan 40 sene 

önce burası òÀlí2264 bir yer olup her bahÀr mevsimi yabÀní otlarla yeşerirdi. Şimdi 

her ùarafı aàaçlarla ùonandı. Şehre nÀôır bir yerde yapılan bÀàçe yaz günleri erbÀb-

ı õevúe bir úahve ve diñlenme yeri oldu. Buradan şehre baúınca nice cenk ve 

daàdaàalara gögüs germiş olan bu şehriñ her yanı görünür. Bunuñ için: 

 

RubèÀèí2265  

1 DünyÀ bir kitÀb oúur iseñ 

Yapraúları hep óikmet ùolu 

Gezdigiñ yerde baúar iseñ 

Her kÿşesinde èibret ùolu 

 

2 Gerçi fÀnídir bir Àn bekler 

Bir gün vardır ki olur bÀúí 

Bir sÀèat gibi zamÀn bekler 

Gelince o Àn göçer ùÀúı 

 

3 èAyÀrı tÀmdır şaşmaz düzen 

áÀfildir insÀn gelir geçer 

NÀdir (èAczí) bu sırrı sezen 

İleri gitmez èaúıl göçer 

/437/ 

-330- 

Ey Güzeller Güneşi 

èAlÀü’d-dín áÀzinosu’nda 

21 Eylül 1931 Úonya 

Yine ÒÀdim’e gitmek úasvetiyle bu aúşam öñü èAlÀü’d-dín áazinosu’na ùoàru 

gitdim. Müste´cir İsùÀnbÿl’dan çoú genç ve güzel òÀºnende bir úız getirmiş... Bir 

                                                 
2264 Kelime “óÀlí” şeklinde yazılmıştır. 
2265 Rubâî olarak belirtilen adlandırma nazım şekline işaret etmeyip şiirin dört mısradan oluştuğunu 

belirtmek içindir. 
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óaríã müste´ciriñ ùuzÀàına düşmüş bu genç úıza şu yaşda acıdım. Bir èÀile yuvasında 

olmaú lÀzım gelirken buraya düşmüş... Buna itóÀfen:  

 

1 Ey güzeller güneşi, pek güzelsiñ 

èAşú için sen bir Àhÿ-yı ezelsiñ 

Óüsnüñ yüce sen meh-tÀba bedelsiñ 

Baòtıñ geri Àh, úurbÀn-ı emelsiñ2266 

Seni seyre elinde def olaydım 

Ùombul ele Àh ben hedef olaydım 

 

2 Parlayan o laùíf çehreñ ögünsün 

LÀyıú saña her dem úalbler dögünsün 

Bu èaúsiñle ışıúlar da sögünsün  

Baòtıñ gibi ãaóne ôulmete dönsün 

Seni seyre elinde def olaydım 

Áh o ùombul ele hedef olaydım 

 

3 Yad ellere düşmüş penbe bir gülsüñ 

Óazín úırda öten bir tek bülbülsüñ 

Bu felegiñ úahrında siyeh delinsiñ2267  

Çünki sen tek başıña bir sünbülsüñ 

Seni seyre elinde def olaydım 

Bu ùombul ele ben hedef olaydım 

/438/ 

-331- 

Serilmiş Bir Sürü 

Úaraman Yolunda 

18 Ekim 1931 ÓÀcıbaba Ùaàı 

                                                 
2266 Mısraın vezni bozuktur. 
2267 Mısraın vezni bozuktur. 
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Oùamda vurulan iki degerli kişiñiñ muóÀkemesi Úaraman CezÀ Maókemesi’ne 

verilmiş, bu óuãÿsda benim de maèlÿmÀtıma mürÀcaèat için maókemeden gelen 

celb müõekkeresi üzerine oraya gidiyorum. Mevsim ãoñbahÀrdır. HavÀ laùífdir. 

ÓÀcıbaba Ùaàı’nıñ öñünden gidiyoruz. TenhÀ bir úırda yoluñ kenÀrında eski bir 

mezÀrlıú var. Ùaşları ùuruyor.  

Yoluñ kenÀrına ùoàru başında yeñiçeri kulaúları ve yazılı iri bir ùaş var. Meôar 

ùaşlarında küçük úır úuşları ötüşüyor. MerÀúla atdan inip ùaşdaki yazıyı oúudum. 

(1113) Hicrí tÀríòdir. İsmi Óalíl Aàa’dır. Belli ki o devriñ aàalarındandır. Bütün 

èÀ´ilesiyle şimdi bu úabriñ yüzünde yatıyor. Bunuñ için tafãílÀt ÒayÀl 

BÀàçesi’ndedir: 

 

1 Serilmiş bir sürü insÀn yatıyor 

Üstlerinde çayır çimen bitiyor 

Ùaşlarında àaríb úuşlar ötüyor 

Úara ùopraú baú altıñda neler var 

 

2 Yoãun ùutmuş eski óazín ùaşları 

Ùopraú olmuş hilÀl gibi úaşları 

Yola ùoàru yatmış sürü başları 

Úara ùopraú baú altıñda neler var 

/439/ 

3 Bir degirmen, dünyÀ insÀn ögünür 

Çoú analar bunda dizin dögünür 

Tüten ocaú bu yerde tez sögünür 

Úara ùopraú şu altıñda neler var 

 

4 Gelip bunda àaríb úuşlar ötüşür 

Şu èÀlemde bu èibretler yetişir 

Demez ecel genç úocadır yapışır 

Úara ùopraú baú altıñda neler var 
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5 Ne kişidir baúıñ bunlar nelerdi 

Kimi aàlar kimi oynar gülerdi 

Bu úırlarda nice úuzu melerdi 

Úara ùopraú baú altıñda neler var 

 

6 Kimi úoca kimisi genç güzeldir 

Böyle olmuş bu bir óükm ü ezeldir 

Bu dünyÀnıñ ãoñu böyle àazeldir 

Úara ùopraú baú altıñda neler var 

 

7 Her yerlerden èAczí heder alırsıñ 

Bir gün olur sen de bura gelirsiñ 

äoñu budur bu óayÀtıñ bilirsiñ 

Úara ùopraú baú altıñda neler var 

/440/ 

-332-2268 

TenhÀ Ùaàlar 

VírÀneler MezÀrlar 

ÓÀcıbaba Ùaàı’nıñ etekleri fÀãılalı ãıra ile bütün köy ve úaãaba vírÀneleridir. Kim 

bilir hangi derelerde bí-çÀre insÀnlar buralarda barınmış çalışmış gülmüş 

oynamışlardır. İçinde insÀn óayÀtı ãaúlayan mesken yerlerinde şimdi bayúuşlar 

ötüyor. Hele her vírÀneniñ civÀrında serilip yatan mezÀrlıúlarıñ ùaşlarında küçük úır 

úuşlarınıñ dürlü naàme ile ötüşleri göñlü óayretden óayrete düşürüyor. Bunuñ için 

 

1 TenhÀ ùaàlar eteginde nice insÀn 

Gezip tozup ùopraúlara girmişler 

Bí-çÀreler nice ümíd nice gümÀn 

Buralarda bir dem vaúit sürmüşler 

 

                                                 
2268 Şiirin vezni bozuktur. 
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2 FÀní cihÀn yoúdur beúÀ her şey´i fÀní 

Nere baúsañ ıãsız úırlar insÀn teni 

Uãlanmadıñ ni’dem göñül ben de seni 

Eñ ãoñ gelip hep dívÀna ùurmuşlar 

 

3 Bunda óayÀt bir òayÀldir bilene 

èAúla vurup saàlam èibret alana 

Baúma göñül gidip gelene 

èAczí kim var bunda murÀd sürmüşler 

/441/ 

-333- 

Dönek DünyÀ Geçmiş ÒayÀl 

20 Ekim 1931 Úaraman 

20 yıl önce içinde óayÀt sürdügüm òÀn oùasına indim. İçinde geçen bunca 

óÀùırÀlarım cÀnlanıyor. Bu tefekkür úarşısında: 

 

1 Dönek dünyÀ òulyÀlarıñ tükenmez 

İner çıúar sevdÀlarıñ tükenmez 

HicrÀn ùaàıñ, yüksek yalçın aşılmaz 

Böyle çetin cefÀlarıñ tükenmez 

 

2 Felek beni diyÀr diyÀr gezdirir 

Úalem verip acı destÀn yazdırır 

Naãıl óayÀt biraz güler, bezdirir 

Çabuú gelen eõÀlarıñ tükenmez 

 

3 AmÀn dünyÀ úarÀrıñ yoú dönersiñ 

GÀh yükselir gÀh aşaàı inersiñ 

Çoú vaúitler baòt üstüne binersiñ 

Acı ùatlı cezÀlarıñ tükenmez 
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4 ÒayÀliñ var nice nice üstümde 

Pek de çoúdur òançer pÀrañ postumda 

VefÀ yoúdur insÀnoàlu dostumda 

Gizli bir çoú hem-pÀlarıñ tükenmez 

 

5 Bu yerlerde nice sevdÀ zorlatdıñ 

ÙÀlièdiye uzaúlara fırlatdıñ 

Köpekleri bir dem ãalıp òırlatdıñ 

èAceb àaríb havÀlarıñ tükenmez 

/442/ 

6 Úalenderim ismim èAczí yazmışlar 

Benim gibi bir çoú düşkün gezmişler 

Neş´e deyü nice elem sezmişler 

Ansız inen ãadÀlarıñ tükenmez 

 

-334- 

CÀnÀn Yolunda 

Úonya’dayım 

23 Ekim 1931 Úonya 

Maókemede şÀhidlikden ãoñra trenle Úonya’ya geçdim. ÒÀneme úavuşdum. Bunca 

yazışlarıma úarşı dÀ´ireniñ beni başúa bir yere naúl etmemesi sebebini óÀlÀ 

añlayamıyorum. Bunuñ için: 

1 CÀnÀn yolunda cÀn aranmaz 

NÀ-merd ilinde nÀn aranmaz 

BÀb-ı rıøÀda sen bir kÀnsıñ 

Başúa úapıda kÀn aranmaz 

 

2 Óırã bir belÀdır iner ansız 

Öyle çarpar ki hem zamÀnsız 

Şeref ararsıñ hey iõèÀnsız 

Kinle öfkede şÀn aranmaz 
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/443/ 

3 ÚafÀ uyuşur èaúıl şaşar 

Óırãıñ ardında şaşúın úoşar 

ÓelÀl yiyenler temíz yaşar 

ÓarÀmda temíz úan aranmaz 

 

4 ÓayÀt bir cevherdir zÀra úaçma2269 

Ört o úapıyı ãaúın açma 

Òayır niyetden èAczí geçme 

Menzil almadan òÀn2270 aranmaz 

 

-335- 

BeyÀø2271 Örtü 

26 Ekim 1931 Bozúır 

Bu tÀríòde oùobüsle Bozúır’a geldim. Buradan óayvÀnla ÒÀdim’e geçecegim. 

Bozúır’da çoú pis bir òÀna indim. ÒÀnıñ çay ve bÀàçelere ùoàru olan çardaàında 

Bozúır ÀfÀúını seyrediyordum. Çay boyunca tenÀsüb aèøaya mÀlik bir úadın güzel 

giyinmiş beyÀø2272 başörtüsüne ãarılmış yalñız geliyor. Böyle temíz ve boylu 

güzellere úarşı göñül ùurmaz ki: 

 

1 BeyÀø2273 örtü örtmüş boylu boyunca 

Dedim göñle seyret göñül ùoyunca 

Bir àaríbim yÀbÀn elde neyleyim 

Melek ãandım, olmuş insÀn ãoyunca 

 

 

 

                                                 
2269 Mısraın vezni bozuktur. 
2270 Kelime “óÀn” şeklinde yazılmıştır. 
2271 Kelime “beyÀz” şeklinde yazılmıştır. 
2272 Kelime “beyÀz” şeklinde yazılmıştır. 
2273 Kelime “beyÀz” şeklinde yazılmıştır. 
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/444/ 

2 EndÀm ùolàun boyu servi fidÀndır 

Bildim bu da bu ilde bir cÀnÀndır 

äalınıyor úumru gibi yamandır 

Böyle olur endÀm boya uyunca 

 

3 Uçdu úasvet içerimden úuş gibi 

LÀl oldum yol üstünde ùaş gibi2274 

Bu endÀmla, güzellere baş gibi 

Óaú yaratmış tamÀm boylu boyunca 

 

4 Bir èAczí’yim ùaàdan ùaàa aşarım 

Ámirim èaşú òayÀlimle coşarım 

Nerde güzel görsem böyle şaşarım 

SevdÀm ùurmaz úoúuların ùuyunca 

 

-336-2275 

EùvÀrıña Laènet 

èAzim ve äabrıñ äoñu 

28 Ekim 1931 ÒÀdim 

Bu tÀríòde Úonya MaèÀrif Müdírligi’ne bütün óaúíúatí acı ve tehlikeli cepheleriyle 

yazaraú ÒÀdim’den başúa yere naúlimi istedim. Faúaù ne çÀre ki baña şu şièri 

söyletmiş oldular. Bunuñ üzerine Ilàın Köyleri’nden Balkar Köyü ögretmenligiñe 

naúlim yapılmışdır. Bunuñ için: 

 

 

 

 

                                                 
2274 Mısraın vezni bozuktur. 
2275 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
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/445/ 

DívÀn2276 

1 Dehriñ sersemce giden şu eùvÀrına laènet 

Hem sersemleriñ bu óissiz icbÀrına laènet 

 

2 Laènet o óÀle óiss-i meõellet iåriñde 

Cevrine iúbÀline hem idbÀrına laènet 

 

3 Bir óaúdır ancaú bir óaú için bu feryÀd-ı enín 

Bu mevce´i Àhıñ menşe´, ióøÀrına laènet 

 

4 Çöz desem eger dilimiñ bendin bir óaú için 

áafletlere hem onuñ istimrÀrına laènet 

 

5 EyvÀh ki úapanmış óaú sözlere çÀre-i cÀn 

İşidip uyuşan başıñ inkÀrına laènet 

 

6 Laènet-sezÀ o uyuşuú mefkÿreye el-óaú 

O bir óayvÀndır ùavrı nÀ-hemvÀrına laènet 

 

7 Ùaşlarda bile bulunur tek bir eåeriñ óissi 

Ùaşdan úatı bir yüreàiñ mişvÀrına laènet 

 

8 Ùuyàusuz bu ùarz óayvÀnlıú eåeridir óayvÀnlıú 

Bu cemèiyyetde bunlarıñ aúdÀrına laènet 

 

9 Yine úırdıysam dilimiñ bendini elbet şÀyÀn 

Óaú söz ùutsun ùutmayanıñ kÀrına laènet 

                                                 
2276 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, nazmdır. 
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10 Bir loúma ekmek içinse bi’llÀh ki bu beter 

Alçaúdır minnet edeniñ ıãrÀrına laènet 

 

11 Ey nÀ-yı ümíd beyhÿde mi iñlerdiñ sen 

Seni avutan ãaóneniñ efkÀrına laènet 

 

12 Bir istimdÀd ki ucu sersemler elinde ise 

Laènetler olsun feyøine ikrÀmına laènet 

/446/ 

13 BÀà-ı İrem’de olsa yoúsa eger saèdi 

Óaú óüsnü oúşamayan ezhÀrına laènet 

 

14 Bir mey-òÀne ki Àb-ı engÿrı eger àamsa 

BÀdesine mey-òÿrına àam-òorına laènet 

 

15 Derd-i óaríme úarşı gelen èacz-i fütÿr 

O derdiñ neşteri midir imùÀrına2277 laènet 

 

16 Úaãden íãÀlini tehvín etmeyen Àhı enín 

Böyle revíşiñ óÀline evzÀrına laènet 

 

17 Bir óÀlet ki bu ne teşvíşdir körler dögüşü  

Böyle zemíniñ muşta-i òÿn-òÀºrına2278 laènet 

 

18 Ben ne söylerim onlar da ne añlarlar 

Bu añlayışıñ her Àn-ı ıømÀrına laènet 

 

 

                                                 
2277 Kelime “imdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
2278 Kelime “òÿn-òÀr” şeklinde yazılmıştır. 
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19 Çarpınmaú istiyorum lÀkin baàlı úolum 

Mecnÿn gibiyim bu óÀliñ imrÀrına laènet 

 

20 Baàırmaú ister göñlüm lÀkin çıúmaz sesi 

Ùurulmaz, ãuãsam bu işiñ girdÀrına laènet 

 

21 Aralıú çıúan boàunuú sesim öñünde 

Ürken uyuşan bünyeniñ serdÀrına laènet 

 

22 Ey lafô-ı óaúíúat ben ùurayım sen de baàır 

Ùuymayan başıñ gÿş-ı òarídÀrına laènet 

 

23 Ey àafletlere õilletlere pey-rev olan ecsÀm 

Sizi medhÿş eden zehriñ manùarına laènet 

 

24 YÀ Rab bunlar ne, naãıl òilúat ki dönerler 

Öyle êucret ki bunlarıñ her bÀrına laènet 

/447/ 

25 Bu sersemligiñ yoú mu èaceb bir encÀmı 

Úaãdım onlarıñ yÀrına aàyÀrına laènet 

 

-337-2279 

Gidiyorum 

ÒÀdimden Ayrılıú 

27 Úasım 1931 

Ilàın’ıñ Balúar Köyü’ne naúl edildigime dÀ´ir emrim geldi. Bu tÀríòde ÒÀdim’den 

ayrılıyorum. Faúaù havÀ o úadar2280 şiddetli bir ãoàuúdur ki ne olursa olsun hemen 

ayrılıyorum. 

                                                 
2279 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
2280 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
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ŞÀfÀú vaúti óayvÀn kirÀcım geldi. Herkes miónetzÀr yuvasında uyurken yola çıúdıú. 

HavÀ açıú yıldızlar var. Faúaù úuru ayaz çoú fenÀ... ÒÀdim’iñ bir sÀèat gerisinde 

Yeşil Ardıç Úorusu’nuñ içine geldigimiz zamÀn parlaú ãabÀó yıldızı ùoàdu. 

ÒÀdim’e ve ùaàlara vedÀè ediyorum. Bunuñ tafãili óÀùırÀtımızda çoú yanıú 

yazılmışdır: 

 

1 Gidiyorum òoşçaúalıñ àaríb ùaàlar 

Sürdüm óayÀt bende bir Àn sizlerde 

Biliyorum úalmaz geçer bütün çaàlar 

Acı ùatlı geçdi seyrÀn sizlerde 

/448/ 

2 Her Àn fÀní gölge gibi ùurmaz geçer 

Óırã yüzünden insÀnoàlu úan içer 

Felek úahrı böyle olur zamÀn seçer 

Gördüm nice acı fiàÀn sizlerde 

 

3 Sizde bir çoú elem vardır yüce ùaàlar 

İçiñizde nice öksüz óazín aàlar 

VedÀè size úalıñ ãaàlıú àaríb bÀàlar 

Bir dem bende gezdim óayrÀn sizlerde 

 

4 Maòlaãımı èAczí deyü úalem yazmış 

Acı işle arañızda elem sezmiş 

Böyle ise óayÀt, bundan bezmiş 

Gidiyorum úaldı iòvÀn sizlerde 

 

-338- 

Obaları 

Civlese Yaylası’na 

2 Aralıú 1931 Yaàcı Köyü 
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NÀóiye müdírligi ile dört sene muóíùinde óayÀt sürdügüm Alaùaà NÀóiyesi’niñ 

Yaàcı Köyü’ne vardıú. İçinde cevelÀn etdigim bütün ùaàlar vÀdíler ãanki beni 

ùanıyaraú òoş geldiñ èAczí nerden böyle der gibi ùanışıúlıú gösteriyorlardı. 

Óaúíúaten insÀn bir çoú işler ve mÀ-cerÀlarla gezdigi yerlere uzun yıllar ãoñunda 

varınca böyle  

/449/ 

oluyor. Gençlik èaşk ve sevdÀyla gezindigim yerler gözümüñ öñlerine geldi. 

Buradan Çumra’nıñ Úayaaàzı Köyü’ne inecegiz oradan oùobüsle Úonya’yı 

ùutacaàız. İçinde bir çoú óÀùırÀsı olan Yaàcı Köyü’nün Civlese Yaylası’ndan 

geçerek Úayaaàzı’na inecegiz. Civlese Yaylası’na gelince bütün óaùırÀ ve yaylanıñ 

boş obalarını görünce: 

 

1 Obaları yine öyle ùuruyor 

ÁşinÀlıú verip óÀlim ãoruyor 

Çimenlerde parça úarlar eriyor 

Dil-berleriñ nerde yayla göçdü mü 

 

2 Yayla sende çoú zamÀnlar geçirdim 

Genç demimde nice göñül uçurdum 

Elden úaçdı o günleri úaçırdım 

Nerde yayla ceylÀnlarıñ göçdü mü 

 

3 Pıñarıñda nice dil-ber gülerdi 

Yamacıñda úoyun úuzu melerdi 

ÒayÀl olmuş o varlıúlar nelerdi 

Hani yayla bülbülleriñ uçdu mu 

 

4 ÔÀlim óarbler seniñ neş´eñ úaçırmış 

Nice yuva nice úuşlar uçurmuş 

Felek miónet úalburundan geçirmiş 

Çoú güzeller pıñarından içdiñ mi 
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/450/ 

5 Úuşlarıñ yoú yayla gitmiş, iliñden 

Kesik nÀzlı cıvıltılar diliñden 

Naãíb düşdü geçdim yine yoluñdan 

Dil-berleriñ nerde yayla göçdü mü 

 

6 Fır fır döner zamÀn böyle çaàında 

Ne var åÀbit èAczí dünyÀ bÀàında 

Çoú ilhÀm var àaríb yurduñ ùaàında 

Yayla saña felek derdler açdı mı 

 

-339- 

Çoú Óikmet Var 

Úonya Yolunda 

3 Aralıú 1931 

Geceyi Úayaaàzı Köyü’nde geçirerek bu ãabÀó oùobüse bindik. Her yeriñ her 

muóíùiñ yerine göre ùopraàında naós olan yerler var. Úonya’ya yaúlaşırken oùobüs 

moùoru sesini degişdirdi. Bu kendi óarÀretiyle geldigi ùopraàıñ bir cÀõibesidir. 

Makine ùurdu. Şoför baúıyor bir èÀrıøa yoú... Şoföre dedim. Úapaúları aç havÀ 

alsın... Öyle yapdıú. Oùobüsü olduàu yerden ileriye arúdan iterek yürüdük. Makine 

işledi. Bunuñ için: 

/451/     

1 Çoú óikmet var bunca yeşil yapraúda 

İnsÀn olup óis almayan insÀn mı 

FesÀd vardır yer yer görseñ ùopraúda 

Úulaú ùutup ders almayan insÀn mı 

 

2 Yerler gökler dÀ´im verir işÀret 

CÀõibeler òayır şerdir beşÀret 

Bilmek bunu ayrı büyük mahÀret 

Her birinden ses almayan insÀn mı 
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3 Yüce ùaàlar òaber alır boşluúdan 

Seóer vaúti ãadÀ gelir òoşluúdan 

Düşün èAczí çek eliñi başlıúdan 

Òoş óÀl olup pes almayan insÀn mı 

 

-340- 

áaríb Úaya 

Begşehir Yolunda 

16 Aralıú 1931 

ÓÀnemde on üç gün diñlendikden ãoñra Begşehir yol[undan] Balkar Köyü’ne ùoàru 

oùobüsle gidiyordum. 17 sene önce Begşehir[e] yine giderken yanındaki pıñar 

başında diñlendigi[m] sivri úayanıñ òizÀsına geldik. Oùobüs ãu almaú için ùurdu. 17 

sene önce henüz pek tÀze yaèní 17 yaşımd[a] iken tepesine ùırmandıàım bu úayaya 

şimdi 34 yaşımda  

/452/ 

yine uàramış ve görmüş oluyorum. Bunuñ için: 

 

1 áaríb úaya yolum yine uàradı 

Gezdiriyor felek beni çaà üstü 

áurbet beni pÀre pÀre ùoàradı 

Döndürüyor baòtım böyle ùaà üstü 

 

2 Bir zamÀnlar önüñden ben geçmişdim 

Pıñarıñdan ãoàuú ãular içmişim 

Úoyu yeşil ormanlarıñ seçmişim 

Hani onlar ùıraş olmuş zaà üstü 

 

3 Belki úısmet beni böyle gezdirir 

Dertlerimi úalem ile yazdırır 

Her şeylerden ilhÀm verir sezdirir 

Ùolaşdırır beni vírÀn bÀà üstü 
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4 Çigdemleriñ gitmiş hani úurumuş 

Çiçekleriñ ãolmuş nerde çürümüş 

Yoãunlarıñ aùlas gibi erimiş 

Yaralanmış síneñ seniñ dÀà üstü 

 

5 Bir èAczí’yim şimdi Àh u zÀrdayım 

BÀàçelerde eşekler, ben nÀrdayım 

LiyÀúatsiz úıymet bilmez yerdeyim 

Şükür Tañrı’m ùolaşdırır ãaà üstü 

/453/ 

-341- 

Çiçekleri Gördüm 

29 ÓazírÀn 1932 Balkar Köyü 

Ilàın içmesine baàlı Balkar Köyü, yüksek bir yaylanıñ yamacında çam ormanları 

arasında bir köydür. İlkbahÀrıñ ãoñ günleri yeşil ùaàlar arasındayım: 

 

1 Çiçekleri gördüm yine ãoluyor 

Bildim her şey åÀbit degil yerinde 

İdrÀk gerek baúsañ neler oluyor 

Óikmet büyük, úalmış maènÀ derinde 

 

2 Çaàlar geçer çarò-ı felek dönmede 

Bunca èaãır güneş ùoàup inmede 

Nice şehir nice ocaú sönmede 

Bütün fÀní beúÀ yoúdur birinde 

 

3 Ezelí Àh vardır döner cihÀnda 

Fikir gerek neler vardır zamÀnda 

áamda híçdir sürÿrda híç bir Ànda 

Bilseñ èAczí her óis ùaàlar serinde 
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/453-1/2281 

-342- 

áaríb Úuşum 

Garíb Úuşlar 1 Mayıs 1932 Balkar 

Bugün Balkar Köyü’nüñ çam ve meşe ağaçlarıyla süslü Aúbayır’dayım. Bütün 

úuşlar seslerini ãalmış, dürlü naàme ötüşüyorlar. Diñliyor ve diyorum ki:  

 

1 áaríb úuşlar cıvıl cıvıl ötüşür 

Yurd ùaàınıñ yamacında ùaşında 

İdrÀk için bunlar èaúla yetişir 

ÓayÀt ünü sesleriniñ başında  

 

2 Rÿó-ı aúdes cilvesidir görmeli 

Óaúíúatiñ esrÀrına ermeli 

Sırr-ı vaódet úapısından girmeli 

Taúdís işin diñle Óaúú’ıñ úuşunda 

 

3 èAczí söyler óislerini bularaú 

Her eşyÀdan derslerini alaraú 

Úurduñ úuşuñ seslerini bilerek 

Bunuñ için döner iylik peşinde 

 

-343- 

Úıùèa 

1 Bartı bartı böcek gibi gezersiñ 

AmÀn neler hem de neler yazarsıñ 

Boyanırsıñ renkden renge tez elden 

Nerde ne var fÀre gibi sezersiñ 

                                                 
2281 DívÀn’da 452 ve 453. sayfa numaraları sehven iki kere yazılmıştır. Numaralandırmada karışıklık 

olmaması için sayfa numarası tarafımızca yukarıdaki şekilde verilmiştir. 
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/453-2/2282 

-344- 

Aydaş Çoçuú 

Ilàın DestÀnı 

17 Mart 1932 Ilàın 

Bugün úaøÀ merkezi Ilàın’a geldim. On dört sene önce óayÀt sürdügüm yere tÀliè 

beni getirdi. ZavÀllı Ilàın eskisinden boş bed-ter óÀlÀ baúımsızdır. Bunuñ içiñ: 

 

1 Aydaş çoçuú gibi öyle ùurursuñ 

Herkes yürür sen ne olduñ hey Ilàın 

Ne vaúit sen, èaceb úalúar yürürsüñ 

Ne öldüñ, ne devÀ bulduñ hey Ilàın 

 

2 Òastalıúdır kÿşe bucaú oymaàıñ 

FesÀd úaynar için için úaynaàıñ 

Yeriñ güzel inek manda úaymaàıñ 

Neden kendiñ ãıãúa úaldıñ hey Ilàın 

 

3 èAceb saña ne der eski atarlar 

Ùolmuş saña úabaú başlı ãoftalar 

ÇÀrşılarda óÀlÀ şeyùÀn apalar 

Sen bunları nerde bulduñ hey Ilàın 

 

4 CÀnlı gibi faúaù cÀnsız gezeniñ 

Yoúdur híç de óÀliñden bir sezeniñ 

Başdan bozuú yoúdur aãlÀ düzeniñ 

Melezlerle yazıú ãolduñ hey Ilàın 

 

                                                 
2282 DívÀn’da 452 ve 453. sayfa numaraları sehven iki kere yazılmıştır. Numaralandırmada karışıklık 

olmaması için sayfa numarası tarafımızca yukarıdaki şekilde verilmiştir. 
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/454/ 

5 èAúreb olur saña gelen ùuràunlar 

Saña gelir her iflÀósız ıràınlar  

Yıúıú òÀne ùolmuş bunca yoràunlar 

Ùuràunluàa böyle ùaldıñ hey Ilàın 

 

6 Muóíùiñ pek şíríndir Àh bilseler 

Seni yoran onlar heder alsalar 

Uyanıp da dirlik düzen bulsalar 

Yine beni fikre ãaldıñ hey Ilàın 

 

7 İsli úahve yıúıú úoca òÀnıñ var 

äıtma ùutmuş titrek tek bir cÀnıñ var 

Diliñ ùutuú úuru øaèíf úanın var 

DünyÀya sen naãıl geldiñ hey Ilàın 

 

8 Tañrı èaúıl versin sende ùurana 

İnãÀf versin seni böyle yorana 

Kimler görse óÀliñ èibret ãorana 

Ne uyandıñ ne güldüñ hey Ilàın2283 

 

9 Çalışılsa cennet gibi olurduñ 

EmåÀliñe belki üstün gelirsiñ 

Başa gelen işi sen de bilirsiñ 

Delik delik sínem deldiñ hey Ilàın 

 

 

 

 

                                                 
2283 Mısraın vezni bozuktur. 
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10 İçiñdeki gezenleri uyandır 

èİrfÀn ile onları sen inandır 

Degil ise óÀliñ böyle yamandır 

Gidiş aàır sen de bildiñ hey Ilàın 

/455/ 

11 On sene önce sen de ùurdumdu2284 

Seni böyle yine òarÀb gördümdü 

Bir èAczí’yim nice òayÀl sürdümdü 

Belki beni görüp sen de bildiñ hey Ilàın 

 

-345- 

BahÀr Gelir 

Balkar Köyü 

12 Mart 1932 

Balkar Köyü yeşil çam ormanları arasında çoú güzel ùabèımıñ istedigi bir yerdir. 

Óaúú’a şükür burada ferÀó ve rÀóatım. Buranın bahÀrı çoú òoşdur. Bunuñ için: 

 

1 BahÀr gelir àaríb ùaàlar şenlenir 

Çamlar tüter úuşlar öter óÀlinde 

Sünbül biter güller açar ünlenir 

Bülbül öter àonca gülüñ dalında 

 

2 äular aúar derelerden ınışır 

Her eşyÀya tÀze óayÀt erişir 

Dürlü çiçek birbirine úarışır  

Coşar sevdÀ bu dem èaşúıñ elinde 

 

 

 

                                                 
2284 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 Böyle yerde güzel Türkmen úızları 

èAczí der ki aya beñzer yüzleri 

Ana dilden mıørÀb vurur sÀzları 

Naàmeleri òoşdur yerli dilinde 

/456/ 

-346- 

Yüksek Ùaàda 

Aàacıñ FeryÀdı 

13 Mart 1932 Balkar 

Bugün köyüñ çam ormanlarıyla süslü faúaù çoú yeri köylüleriñ amansız balùalarıyla 

òarÀb edilmiş yeşil vÀdílerinde avlanıyorum. İşte gezindigim yerde yarı yerinden 

kesilmiş iri bir çam aàacı dalları budaúları yere serilmiş... Balùa êarbeleriniñ 

yerinde èÀdetÀ gözyaşı gibi damlalar ãızıyor. äanki óayÀtı alçaú bir emele fedÀ 

edilen bu aàaç aàlıyor... Ve diyor ki: 

 

1 Yüksek ùaàda àaríb àaríb ùururdum 

Seyreyleyip èÀlemi ben görürdüm 

Gece ilhÀm alır gündüz verirdim 

Bir vicdÀnsız geldi úırdı úolumu 

 

2 Büyürdüm ben kendi kendim yerimde 

Dürlü úuşlar gelir öter serimde 

Nice bahÀr õevúi vardı ferimde 

Felek verdi bir balùaya yolumu 

 

3 Úolum budum úırıú şimdi ãızlıyor 

Úaval iñler baña aàlar úuzular 

Seóer vaúti diñler Àhım yazılar 

ÔÀlim balùa pekçe úırdı belimi 

 

 



 

856 

/457/ 

4 Alırdım ben dÀ´im Óaú’dan ãuyumu 

Gelin gibi büyütmüşdüm boyumu 

Uãlu güzel idim bilseñ òÿyumu 

äoldurdular yapraàımı gülümü 

 

5 Aàır sÀkin Óaúú’ıñ emrin diñlerdim 

Hÿ ismiyle geceleri iñlerdim 

Her eşyÀyı görür ben de añlardım 

Tesbióimden ayırdılar dilimi 

 

6 Ellerini bol bol rızúa ãunmasın 

Úanmadım ben murÀdıma úanmasın 

Odunlarım òayır yere yanmasın 

MeydÀndadır görüñ benim óÀlimi 

 

7 Gelen geçen açır èibret alır mı 

Benim Àhım yerde böyle úalır mı 

èAceb şimden ãoñra óayÀt gelir mi 

Ùatdırdılar baña ansız ölümü 

 

8 Bir ùuyàusuz geldi kesdi bilmeden 

Gelmedi bir çÀre àaríb elimden 

Óaúú’a ùoàru bir Àh çıúdı dilimden 

Bundan böyle kimse ùutmaz elimi 

 

9 Bu dünyÀnıñ bildim èAczí işini 

VírÀnlıúdır ãoñu gördüm düşünü 

Úaldırmasın kimse ãaúın başını 

Nerde ise çeker gelir ôulümü 
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/458/ 

-347- 

Menekşeler 

Yeşil Ùaàlarda 

16 Mart 1932 Balkar 

İlkbahÀr, her eşyÀ bezenip yeryüzüne zeynin sermek için varlıúlarını göstermeye 

çalışıyorlar. Úuşlar dürlü naàmeleriyle eùrÀfa ses veriyor. Çoú laùíf bir dereniñ 

kenÀrında çimenler arasında diñleniyor ve bu fÀní varlıàı temÀşÀ ediyordum. 

EùrÀfımda çoú laùíf bir úoúu tütüp ùuruyor. Bu òoş úoúuyu arardım. Yeşil meşeleriñ 

diplerinde meydÀna gelmiş buralara òÀã mor menekşelerdir. Kim bilir hÀngi şÀfÀúda 

lÀhÿtiyyet èÀleminden bu laùíf úoúuyu almışlardır. Menekşelerden bir kaçını 

kökleriyle çıúarıp bir saúsıya dikmek için oùama getirdim. Saúsıya dikdim. Faúaù 

ne çÀre ki bí-çÀreleriñ boyunları yıúıldı ve lisÀn-ı óÀl ile: 

- Ey... İnsÀnoàlu... Biz siziñ arañızda bu ùar yerlerde ùuramayız... Biz óür ser-

best yaşarız... Siz hem köle hem esír hem de óased fesÀdla yaşayan 

kişilersiñiz. Biz siziñ aldıàıñız acı ve ùar nefesle esírlige ùayanamayız...? 

Diyorlardı. Bunuñ için: 

 

1 Menekşeler sizi ùaàda bulmuşum 

Úoúuñuza ben de mÀ´il olmuşum 

Óür yaşarken aldım sizi yerinden 

Küsme baña degeriniz bilmişim 

/459/ 

2 Áh menekşe nÀzlı güzel çiçeksiñ 

Seóer vaúti çıúan güzel bir meleksiñ2285 

èÁşıúlara èaşúı ãunan dileksiñ 

Süzüp sizi buralara gelmişim 

 

 

                                                 
2285 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 Sizlerdeki nÀzlı úoúu nereden 

CÀna işler uzaú yaúın dereden 

Alınmışdır belli renkler óaradan 

Bir şeydÀyım sizi böyle bulmuşum 

 

4 Yeşil ùaàda obañızı gördüm ben 

Sizin için nice òayÀl yordum ben 

Òaú ÒÀlıú’dan sırrıñızı ãordum ben 

Bir èAczí’yim sizden ilhÀm almışım 

 

-348- 

Yüksek Ùaàlar 

áöñül èÁlemi 

10 NísÀn 1932 Balkar 

İnsÀnlar, ùoàuş iètibÀriyle símÀca naãıl birbirlerine beñzemezlers[e] ùabíèiyyet ve 

göñül iètibÀriyle de aãlÀ birbirine beñzemezler. Hele insÀnlarda göñül işi her kişiniñ 

ùoàuş burcuna göre baş[úa] başúadır. Bugün Balkar Köyü’nüñ zümrüd gibi çam 

ardıç orma[nlarıyla] süslü ùaàlarında avlanıyorum. Her zamÀn söyledigim gibi 

ormanlar taòríb edildikçe yaàmurlar daha yüksek ùaàlarıñ  

/460/ 

başına iniyor. Nedense olur. Òalú cÀhildir. Yurdumuz FeyyÀø-ı úudretiñ bize 

baàışladıàı bir zemín faúaù biz bu zemíni óÀl-i ùabèísine úoymuyor taòríp ediyoruz. 

İşte gezindigim yerlerde bu acı ilhÀm úarşıma çıúıyor. äıúı bir úÀnÿn ãıúı bir úontrol 

ister ki bu óÀliñ öñüne geçilebilsin...? Bunuñ için: 

 

1 Yüksek ùaàlar başı benim gezdigim 

Acı ilhÀm her gün benim sezdigim 

Derd ü elem destÀnıma yazdıàım 

Derdim òayÀl derdi, baàrım ezikdir 
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2 Tek ùurmayıp söyleyen óaú dilimdir 

áaríb yurduñ her yanları ôulümdür 

Ne yapayım beşigim bu ilimdir  

Gülmemiş Àh gülmeyecek yazıúdır 

 

3 Nere baúsañ dere tepe iñilir 

Yıúıú úırıú her kÿşesi çeñilir 

Naãıl taòríb her gün óazín yeñilir 

Derdim vaùan derdi sínem ezikdir 

 

4 Gören yoú mu her şey óazín serilmiş 

Emr-i Óaú’la kendi kendi dirilmiş 

Bu sersemlik neden bize verilmiş 

Düzen işler bizim ilde bozuúdur 

/461/ 

5 Yeşil bir dal görse millet úırıyor 

Ne arayan ne kimseler ãoruyor 

İşte òarÀb óazín bir yurt ùuruyor 

Derdim vaùan derdi sínem ezikdir 

 

6 Zümrüd gibi ùaàlar yanmış yıúılmış 

Óaúú’ıñ bunca nièmetleri yaúılmış 

Dere tepe aàlar óazín dökülmüş 

èAczí der ki baàrım bundan ezikdir 

 

-349- 

Baúdım Dehriñ 

FÀní Demler 

13 Aàustos 1932 Úonya 

Taèùíl mevsimi olduàundan bu tÀríòde Úonya’dayım. Bugün Úonya’[dan] MuãallÀ 

MezÀrlıàı’na gitdim. Burası geniş ve yeşil bir sÀóadır. Biñlerce insÀn serilmiş 
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yatıyor. Bu mezÀrlıú Selçÿú Devri’nde[n] úalma tÀríòí bir yerdir. O zamÀnıñ òalúı 

iyi düşünerek kendilerini şehriñ tenhÀ úıyısına çekmişler. Ùaşları àÀ´ib olanlar 

meydÀnda degil... Faúaù taş işÀretleri ùopraúlara gömülmüşdür. äoñ devir insÀnları 

bizler öyle olmuşuz ki mezÀrlıúlara dirlik vermeyerek bir çoú eski ãom mermer 

ùaşları úırıp geçirmişiz 1314 senesi çoú genç yaèní 16 yaşımda iken bu mezÀrlıúda 

Şeyò ŞücÀèü’d-dín’iñ türbesine girerek bütün dívÀrlarında ziyÀretçileriñ yazdıúları 

beyitleri görmüş ben de Farsça bir úıùèa yazmışdım. 

/462/ 

18 sene ãoñra bu ziyÀretimde o yazım óÀlÀ dívÀrda ùuruyor. Bu Farsça úıùèa 

tafãílÀtıyla birlikde óÀùırÀtımızdadır. O úıùèada o vaúit ki fikrimi şimdi şu anda 

görünce bütün mÀøí ve gençlik óayÀtım gözü öñünde ùolaşdı. Bu úoşmayı orada 

söylüyorum: 

1 Baúdım dehriñ ùopraàına ùaşına 

Her õerresi bir eyvÀnmış ezelden 

Úulaú verdim naàmesine úuşuna 

Óaúíúatde bir efàÀnmış ezelden 

 

2 Ùanıdım çoú şírín úaãr-ı muèallÀ 

Seyreyledim nice laód-i muãallÀ 

Ùopraú olmuş nice vech-i mücellÀ 

Meger dünyÀ bir vírÀnmış ezelden 

 

3 Her õerresi bu ùopraàıñ bildim ben 

Baãdıàımız yerler bütün bir beden 

ÓayÀt ãoñu başúa degil bir kefen 

Yer altında hep insÀnmış ezelden 

 

4 ÓesÀb etdim geçen baóå-i edvÀrı 

Gördüm her yer bütün èibret ÀåÀrı 

Dürlü renk biten bütün ezhÀrı 

Zemíniñ emdigi úanmış ezelden 
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/463/ 

5 Penbe beyÀø2286 ãarı güller semenler 

Her yerlerde çıúan yeşil çimenler 

Ùopraú olmuş nice milyon bedenler 

Bunlar ondan bir nişÀnmış ezelden 

 

6 Günden güne degişiyor bu cihÀn 

Úadím èilmi ùatmıyor baèøı insÀn 

Bu dünyÀda uçdu böyle nice cÀn 

Her gidişin bir òüsrÀnmış ezelden 

 

7 Bilseñ èAczí çoú incedir bu maènÀ 

Añlamayan bí-çÀreler var óÀlÀ 

Óükm-i ezel böyle úurmuş Óaú MevlÀ 

Meger dünyÀ imtióÀnmış ezelden 

-350- 

MÀví Renkli 

Öksüz Çiçegi 15 Ekim 1932 Balkar 

Bugün ãoñbahÀr demidir. Ùalebelerimle Balkar’ıñ Dede Ardıç Mevúièi’nde[yiz]. 

Bu ardıçlar èaãırlar görmüş aàaçlardır. Çoú eski bir mezÀr yeri olduàu baèøı yere 

gömülmüş ùaşlardan añlaşılıyor. Bunak köylüler bu aàaçlara balùa vurmuyorlar. 

Burad[a] aàaç kesenleriñ evleri yandıàından kimse oradan bir dal bile alamıy[or]. 

Aàaçlarıñ altı ùabièí çayırlıúdır. äoñbahÀr çiçegi küme küme mÀví renk çiçekler 

açmışdır. Bunuñ için: 

 

1 MÀví renkli küme küme çiçekler 

äoñbahÀrıñ süslerini veriyor 

èÁşıúlara ãunar nice dilekler 

Her birinde nÀzlı ilhÀm görüyor 

                                                 
2286 Kelime “beyÀz” şeklinde yazılmıştır. 
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/464/ 

2 áaríb úızlar bunlar ile bezenmiş 

Renklerine àurbet eli uzanmış 

äoñbahÀrda bundan zínet úazanmış 

Bu bir demdir fÀní óayÀt sürüyor 

 

3 Dil-berleriñ òayÀli var renginde 

Açılmışlar kendi èÀlem deminde 

Ayrı ayrı óisler ãunar zemínde 

Yeryüzüne dürlü neş´e seriyor 

 

4 Ùuruşunda her güzeliñ nÀzı var 

Yapraàında oúunan bir yazı var 

Gülümsüyor söyleyecek sözü var 

İşte èAczí yine èibret ùuruyor 

 

-351- 

Ùaà Güzeli 

YÀbÀn Elde 

20 Ekim 1932 Balkar 

Balkar’da oùurduàum oùa çoú güzel yüksek ve bÀàçelere nÀôırdır. Bu köyde Türk 

kisvesi óÀlÀ cÀrídir. Gelinler úızlar úırmızı mÀví, yeşil renk gögsü işlemeli ve açıú 

ãalta giyerler. Tarlalarda ùoplu çalışırken uzaúdan rengÀrenk çiçekler gibi 

görünürler. Oùamıñ civÀrında herhangi bir işle ãıú ãıú görünen servi boylu àÀyet 

güzel bir köylü ùolaşıyor.  

/465/ 

EndÀm ve yanaúları penbe òoşdur. Köylüler yüzlerini örtmezler. Buna bir óÀùırÀ 

olaraú dívÀne göñül böyle diyor. Çünki zamÀnlar ve insÀnlar hep fÀnídir: 
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1 YÀbÀn elde böyle gül mü yetişir 

Yaman olur yerinde ùaà güzeli 

Yayla gülü buña göñül ùutuşur 

Yaman olur yerinde ùaà güzeli 

 

2 äÀfdır sÀde òÿyda melek olur mu 

Yıldız gibi ùoàar yerin bulur mu 

Güzellikde èaşú elinden gelir mi 

Yaman olur yerinde ùaà güzeli 

 

3 Yanaúları güller ile yarışır 

Yaylalarda büyür böyle ùolaşır 

Olàun beden billÿr gibi erişir 

Yaman olur yerinde ùaà güzeli 

 

4 èAczí söyler güzelleriñ çaàından 

Uçar gelir èaşú eliniñ yaàından 

Üstün dil-ber çıúar Türk’üñ ùaàından 

Yaman olur yerinde ùaà güzeli 

/466/ 

-352- 

Giyinmişler 

Köy Dil-berleri 

16 NísÀn 1933 Balkar 

Bugün havÀ çoú güzel tarlalar ekinle yemyeşil... Oúul için ayırdıàımız úoruluúda 

ùalebelerimle çalışıyor. Aşaàı düzlük tarlada bir bölük úız ve gelinler al úırmızı yeşil 

renkde ãaltalarıyla çalışıyorlar. Óafíf rüzgÀr esdikçe zülüfleri ıàranıyor. Bunuñ için: 

1 Giyinmişler allı penbe güzeller 

Yeşil úırda beñzemişler güllere 

äanki lÀle sünbül zanbaú gezerler 

ÒayÀlleri yapılmışdır yollara 
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2 ÁlÀy düzmüş gelin úızlar iş işler 

Başlarında altın ùaãma gümüşler 

èÁşıúlarıñ òayÀline girmişler 

Girmiş bunlar bülbül gibi dillere 

 

3 Yeşil úırda ãandım lÀle açılmış 

CilÀları laùíf renkden seçilmiş 

Toòumları tÀ ezelden saçılmış 

Görür èAczí düşer óÀlden óÀllere 

/467/ 

-353- 

Ötme Keklik 

TenhÀ Bir Dere 

23 Eylül 1934 Balkar 

Bugün keklik avındayım. Yüksek bir úayanıñ dibine oùurdum. KÀ´inÀtı 

seyrediyordum. Ormanlar arasından bir keklik ùurmuyor yanıú yanıú feryÀd 

ediyordu. Kim bilir bí-çÀreniñ ne hicrÀnı var. Bunuñ için: 

1 Ötme keklik hicrÀndadır her yanım 

İçim yanıú tütmez benim dumanım 

Bir èÀşıúım ùaà başları gezerim 

áaríb ùaàlar alır benim gümÀnım 

 

2 Naàmeleriñ bir bir úalbe dayandı 

Söylüyorsuñ bir şey göñül inandı 

Yine hicrÀn úaynaúlarım uyandı 

Yanıú sesiñ yeter ben de hicrÀnım 

 

3 Keklik sesiñ bir óüzünle diñledim 

ÕÀti dertli bir àaríbim iñledim 

ÒayÀlimde feryÀdıñı añladım 

İsmim èAczí vardır benim iõèÀnım 
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/468/ 

-354-2287 

Óaúíúati 

èAyyÀş Bir Müfettiş 

23 Ekim 1934 Balkar 

Bu tÀríòde mizÀcı raúı şarÀbda biri ilkoúulları teftíş ediyor. Bu işiñ ilerisini 

óÀùırÀtımızda olduàu gibi yazdıú... Benim köyde raúı bulunmaz ki buna ikrÀm 

edeyim: Baña ters rapor veriyor: TamÀmen yerinde cevÀbını verdim. Artıú 

emekliye çıúmaú istiyorum. HesÀb etdim 35 sene òıdmedim var. Eşek tekmesine 

taóammülüm yoúdur. Bunuñ için: 

 

1 Óaúíúati bir óaúíúat ãanırdım Àh 

Düşerdim ardına óürmetle ben her gÀh 

Meger bu büyük bir töhmet imiş eyvÀh 

Añlayıp ben de òurÀfÀta alışdım 

 

2 İnsÀna lÀyıú derdim ibrÀz-ı ciddiyet 

Gösterdikçe àayret etdi o øıddiyet  

Bilmem ki naãıl bu hengÀm ya bu keyfiyet 

Yılıú-meşreb ben de mümÀşÀta alışdım 

 

3 Óamiyyet óissini bir cevher ãanırdım 

Bu mübhem yükü ben ãırtıma alırdım 

Meger ben bunu şeref-baòşÀ ãanırdım 

Artıp arúamdan mübÀhÀta alışdım 

 

 

 

 

                                                 
2287 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
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4 Ederdim faøílet uàruna óürmet 

Dilimden boşlamazdım baóå-i faøílet 

Meger olmuş bu, bir daèvÀ-yı hezímet 

Ben de faøíletsiz mükÀfÀta alışdım 

/469/ 

5 İnsÀniyet denen o mevhÿm evhÀmı 

Yapmaú için eylerdim saèy-ı iúdÀmı 

Meger bu merkezde bulmuşum belÀmı 

Edip ferÀàat bed-ãıfÀta alışdım 

 

6 Kime etdimse iylik èaksini aldım 

Bu vÀdíde elem deryÀsına ùaldım 

İylik yüzünden her Àn bígÀne úaldım 

Çeúildim telÀfi-i mÀ-fÀta alışdım 

 

7 İyligi kendime bir òÿy edinmişdim 

Herkese iylik için ben didinmişdim  

Yiyip bir çoú tekme çıúıp inmişdim 

Añladım ben de mizÀcÀta alışdım 

 

8 Nice demler istiúÀmet yolun ùutdum 

Maøarratmış meger hep óapı yutdum 

Yedim uàrunda çoú yumruú unutdum 

Geçdim o vÀdíden kinÀyÀta alışdım 

 

9 Vaôífeyi benimseyip mÀl edindim 

Meger bu, yañlış imiş èÀdetÀ sindim 

Taúdír yerine tekdír alıp dindim 

El gibi mübhem idÀrÀta alışdım 
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/470/ 

10 İleri gitdikçe hep taóõíre baùdım  

Geri úaldıúça bütün taèõíre çatdım 

Baúıp eùrÀfıma yan gelip yatdım 

äapdım kesdirme mesÀfÀta alışdım 

 

11 Ùoàruluú bir cevherdi yanımda 

FenÀlıú ÀåÀrını sevmezdim cÀnımda 

Meger egrilik lÀzımmış èÀlem[de] 

Baúıp ben de bu mürÀèÀta alışdım 

 

12 Óaúíúatden yazıú híç añlayan yoúdur 

èÁúil zebÿn muètenÀ sersemler çoúdur 

ÕekÀ şimdi beş pÀra etmeyen oúdur 

äunèí taàyíri õekÀvÀta alışdım 

 

13 Sey[i]retdim bütün eùrÀfa dünyÀyı 

İyi tedúíú edip süzdüm bu òulyÀyı 

Tefsír için bütün bu mübhem maènÀyı 

Dilim ùurmaz işbu rivÀyÀta alışdım 

 

14 Çeúildim şimdi bir kÿşeye oùurdum 

Geçdi yaşım yarım èaãra yetirdim 

İsmim èAczí èömrüm ãoña getirdim 

HidÀyet ister bir münÀcÀta alışdım 

/471/ 

-355- 

Hÿ İsmi 

Üyü Úuşu 1 Úasım 1934 Balkar 

Bu gece yatarken seóer vaútine yaúın bir demde uyúudan uyandım yataàımıñ içinde 

uzaúdan úulaàıma Hÿ, Hÿ ãadÀsı geliyor. FÀãılasız gelen bu ses Dede 
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Ardıçları’ndan gelen bir üyü úuşuñ sesidir. Geceniñ sükÿn ve lÀhÿtíligi arasında 

úuş gür ve àaríb sesiyle Hÿ ismini çekiyor. Ulu Tañrı’ya tesbíh ediyor. Bunuñ için: 

 

1 Hÿ ismidir aãlı óayÀt  

Hÿ ismiyle biter nebÀt 

Hÿ Hÿ, büyük õÀt [u] ãıfÀt 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

 

2 Hÿ Hÿ ismi aèôam nice 

Hÿ, der döner gündüz gece 

Hÿ isminiñ şÀnı yüce 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

 

3 Hÿ’dur cümle cÀnıñ cÀnı 

Hÿ’dan àayrı bütün fÀní 

Hÿ’dur derdiñ her dermÀnı 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

/472/ 

4 Hÿ ismiyle yer gök döner 

Gökden melek Hÿ der iner 

Hÿ èaşúıyla sevdÀ söner 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

 

5 Hÿ ismine óayrÀn ùaàlar 

Úurtlar úuşlar Hÿ der aàlar 

Hÿ ismiyle döner çaàlar 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 
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6 Gece gündüz úuşlar öter 

Tesbíóleri Hÿ’dur yeter 

Hÿ ismiyle otlar biter 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

 

7 Hÿ isminden açar güller 

Hÿ õikrinde hep bülbüller 

Hÿ diyerek eser yeller 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

 

8 Hÿ ismiyle her iş başlar 

Hÿ der uçar cümle úuşlar 

Hÿ der iñler ùaàlar ùaşlar 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

 

9 Kün2288 emriniñ Hÿ’dur başı 

Hÿ ùurdurur ùaàı ùaşı 

Hÿ’dan gelir gözler yaşı 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

/473/ 

10 Cümle aàaç açar yapraú 

Hÿ õikrinde bütün ùopraú 

Her yerde Hÿ ãanma ıraú 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

 

11 Hÿ sırrıyla arı uçar  

Hÿ ismiyle çiçek açar 

Bala ùadı Hÿ Hÿ ãaçar 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

                                                 
2288 “... Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir.” Bakara Suresi 2/117; “Bir şeyi 

dilediği zaman onun emri o şeye ancak "Ol!" demektir...” Yasin Suresi 82. 
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12 Evvel Hÿ’dur Áòir Hÿ Hÿ 

Hÿ BÀùın’dır ÔÀhir Hÿ Hÿ 

Birdir şeksiz bÀhir Hÿ Hÿ 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

 

13 Hÿ ismiyle ùurur gökler 

Tañrı’m Hÿ’dur bizi ãaúlar 

èÁşıúlar hep Hÿ Hÿ bekler 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

 

14 èAczí söyler Hÿ’dur cÀnlar 

Hÿ’nuñ úÀnı dönen úÀnlar 

Hÿ’dan olmuş bu cihÀnlar 

Allah Hÿ Hÿ, MevlÀm Hÿ Hÿ 

/474/ 

-356-2289 

Çoú Şükür ki 

ZamÀn İşleri 

12 Şubaù 1935 Balkar 

Müfettiş raporuna yazdıàım cevÀb iyi netíce veriyor. Bugün baèøı işlerim için 

Ilàın’dayım. Müfettiş burada beni iyi karşılıyor. Faúaù ne çÀre benim göñlüm onuñ 

óaúíúatsizliginden zedelidir. Yine òoş görünerek bu zededen eåer görmüyorum. 

Bunuñ için: 

 

1 Çoú şükür ki rind-meşreb-zÀdeyiz 

Varız yoàuz aldırmayız ÀôÀdeyiz 

 

2 Gösterişe göñül vermez úalenderlik 

Óiss-i şöhret bilmeyen bir ÀbÀdeyiz 

                                                 
2289 Şiirin hece ölçüsü karışıtır. 



 

871 

3 TÀ ezelden bígÀneyiz ÀlÀyişe 

èAşú sırrına meftÿn olan üftÀdeyiz 

 

4 NÀ-kes dehriñ õÀti bildik ùabèını 

Mensí yaşar vaódete dil-dÀdeyiz 

 

5 İşimiz yoú menfÿr şÿriş pÀzÀrda 

Böyle pÀzÀr bezmine biz yÀdeyiz 

 

6 ÒarÀbÀt bir èÀlemdir ki bir maòşer2290    

Òoş merÀsim vardır onda şÀdeyiz 

 

7 Bezm-i şöhret şÀyestedir erbÀbına 

ErbÀb degil bizler çoú dil-i sÀdeyiz 

 

8 èÁciz olan bí-çÀredir kÀrında 

ÁşinÀ-yı ùabèız ÒudÀ-dÀdeyiz 

 

9 Bu işlere ey èAczí sen alınma 

Vaódetde biz òoş óÀle ÀmÀdeyiz 

/475/ 

-357- 

äoyunduú 

Nev-rÿz Günü 

10 Mart 1935 Balkar 

Yine bahÀr geldi. Yeşeren yerlerle ber-À-ber insÀnıñ göñlü de yeşeriyor. DünyÀnıñ 

ne olduàunu ve neler getirip neler götürdügünü añlamayan bí-çÀrelik saónesinde 

kendi kendilerinde bilmezler. Bu dünyÀ àurÿr ve òod-kÀmlıú èÀlemi degil 

maóviyyet ve insÀnlıú èÀlemidir. Maóviyyet, tevÀøuèuñ dergÀhıdır. Bunuñ için: 

                                                 

2290 Metinde   şeklinde yazılan kelime tarafımızca yukarıdaki şekilde okunmuştur. 
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1 äoyunduú şöhret libÀsından èüryÀnız 

Óaúíúat yolu, biz bu yolda ruhbÀnız 

Úalender-meşreb Óaú tevÀøuè bekçisi 

Bir iz ki rindler geçmiş biz de rindÀnız 

 

2 Söyleriz gerçi úubuú ãubuú sözlerden 

Ayrılmaz göñül ne çÀre ki izlerden 

Oúuruz bir Àn kemligi gözlerden2291 

Etmeyiz cedel òoş gören bir iõèÀnız 

 

3 èAúıllar şimdi añlıyor ters maènÀyı 

Büyütmez cihÀn bu bir èÀdet dÀnÀyı 

Çoàalmış dÀnÀ bilmez gÿn [u] gÿnÀyı 

Cehl ile cÀhil bir şey bilmez nÀ-dÀnız 

 

4 èİbÀre degil maúãad birdir iõèÀnda 

Taèbírde õühÿl, úaãd aranmaz èirfÀnda 

Kimlerde ne var kimse bilmez insÀnda 

Mürekkeb cehliz söyler geçer zebÀnız 

/476/ 

5 Şöhretiñ ipin kesdik òÀne ber-dÿşuz 

Bizi òoş gören varsa biz de hem-òoşuz 

Bir şeyler vardır belki yoúdur, el boşuz 

Atılan gizli ùaşa açıú dÀmÀnız 

 

 

 

 

 

                                                 
2291 Mısraın vezni bozuktur. 
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6 Çarò-ı devvÀr bütün maènÀ degişmişdir 

AèlÀlar daòi bütün ednÀ degişmişdir2292 

Añlayış èAczí şimdi óÀlÀ degişmişdir2293 

Bir õehÀb var ki o õehÀbdan nÀlÀnız 

 

-358-  

Bülbül Altın Úafeslerde 

Mÿsiúímiz 

14 NísÀn 1935 Balkar 

Her bülbül kendi diliyle kendi bÀàında öter. Şimdi herkes evinde bir radyo 

bulunduruyor. Gün geçdikçe radyo evi àarb mÿsiúísine yükleniyor. Türk’üñ bunca 

èaãırlıú èÀleme örnek maúÀm ve mÿsiúisini òorluyor. Bu da bir riyÀ ùaslaúlıàı ki 

Frenk-meşreblere uyularaú yapılıyor. Köylere úadar pil ile çalınan radyolar geldi. 

Faúaù işlerinden yoràun köylüler radyolarını açıyor İtÀlyÀn İngiliz seslerini ùuyunca 

öfke ve sitemle dügmeyi büküyor. Milletini bu óÀle getirmek milliyetsizlikdir. 

Bunuñ için: 

 

1 Bülbül altın úafeslerde beslenir 

İyilere göñül dÀ´im seslenir 

Taúlídleri rÿó sevmez híç yan gider 

Çünki isden úaçar göñül islenir 

/477/ 

2 Türkü deyip geçmemeli óis onda 

Yurd bÀàından nÀzlı úoúu mis onda 

Şarúda ùoàdu ışıú verdi ses onda 

èAnèanesi Türk dilidir derslenir 

 

 

                                                 
2292 Mısraın vezni bozuktur. 
2293 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 Benlik dili şenlik dili Türk dili 

Şarúda bitmiş bu cihÀnıñ tek dili 

Taúlíd nedir nere gideñ hey deli 

İnsÀn olan benliginde óislenir 

 

4 Bülbül olan öter kendi bÀàında 

Arslan olan yaùmaz ùomuz2294 ùaàında 

Benlik bilen yaşar kendi çaàında 

Bilen kendin èAczí yurda yaãlanır 

 

-359- 

DevrÀn Baèøı 

Felek Taúdíri 3 Mayıs 1935 Balkar 

Balkar Köyü’nde úadın tipleri çoú güzeldir. Oùamıñ úarşısında faúír bir köylünüñ 

óÿrí gibi güzel bir úızı var. Díger zengin bir çiftçi bu úızı oàluna alıyor. Faúaù oàlan 

çoú çirkín çelimsiz ve òastalıúlıdır. Bu úız bir şehirde olsa... Ne olurdu. Bunuñ için: 

 

1 DevrÀn baèøı iyi baèøı ters döner 

Neden bilmem çirkínlere rÀst döner 

Bir çirkíni bir güzele yazıyor 

Gider böyle èinÀdına pes döner 

/478/ 

2 Felek beni güzellere düş etdi 

Onlar hümÀ beni serçe úuş etdi 

Baña çirkín bir ördegi eş etdi 

äabÀó aúşam işim hicrÀn yas döner 

 

 

 

                                                 
2294 Kelime “domuz” şeklinde yazılmıştır. 
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3 Úara günler úara úalmaz geçer mi 

Bu ùÀlièiñ kervÀnı da göçer mi 

DevrÀn böyle àaríb kişi seçer mi 

èAczí neden devrÀn bize küs döner 

 

-360- 

Ben Añladım... 

DevrÀn Derdi 

6 ÒazírÀn 1935 Úonya 

Bu tÀríòde taèùíl münÀsebetiyle Úonya’dayım. Bir iş için óükÿmet dÀ´iresi 

ãalonundan geçiyorum. Maókemeniñ öñü òınca òınç ùolu güzel ve genç bir gelin 

úucaàında tÀze çoçuàuyla gözyaşı döküyor. AòlÀúsız ve òÿysuz úocasından 

boşanma daèvÀsı varmış... Bizde evlenme ve boşanma úÀnÿnu öyle bir óÀlde ki bu 

yüzden aylar senelerce maókeme öñünde sürünmek lÀzımdır. Her gün maókeme 

öñleri böyle geçimsizlik daèvÀ ve òınçúırıyla ùoludur.  

Çünki şimdiki erkekler úumÀr ve içki peşinde... Evde óÿrí gibi genç èÀile ve bir iki 

körpe çoçuàu olan bir erkegiñ yüzü boyalı èuøv-ı maèhÿdu Frengíli yosmaları dost 

ùutuyor evine baúmıyor. Úazancı ne ise o yosmaya yediriyor. İşte geçimsizlik bu 

...? èAcaba bu devrÀna ne oldu ki böyle oluyor.  

/479/ 

Bunuñ içiñ: 

 

1 Ben añladım devrÀn seniñ derdiñi 

Añlamadıñ benim híç sen derdimi 

Süzüyorum içiñdeki ferdiñi 

Nere baúsam tÀzeliyor derdimi 

 

2 Bir uàultu óarıl óarıl dönüyor 

Bir daèvÀ ki nice ocaú sönüyor 

Biliyorum bu iş senden iniyor 

èAceb bir ferd senden murÀd gördü mü 
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3 èAczí söyler bu devrÀnıñ zÀrından 

Kimseleriñ òaberi yoú yarından 

Bilmem dünyÀ oynamış mı yerinden 

Yoúãa postun, Àh u zÀra serdi mi 

 

-361- 

Açıú äaçıú 

Şimdiki Gençler 

3 Temmÿz 1935 Úonya 

Bu devirde öyle gençler meydÀna geliyor ki yüzde 95’i adam olmaú[...] degil 

bambaşúa fenÀ bir seviyededirler. EãnÀf çıraàı, lise oúumamış hep birer úaldırım 

derebegi durumundadır. Bu cemèiyyet için pek òayır bir şey olamasa gerek... Bunuñ 

için: 

 

1 Açıú ãaçıú yazıları úapışırsıñ 

Áh ey genç nere gider yoluñ seniñ2295 

Soúaúlarda ıãlıú ile tepişirsiñ 

äonuñ nedir ne olacaú óÀliñ seniñ 

/480/ 

2 Úomşu èırøı pencerelerde gözüñ var 

Óasebiñ sönmüş úararmış bir yüzüñ var 

Úahvelerde yamıú yumuú sözüñ var2296 

Neden böyle bozuú oldu diliñ seniñ 

 

3 Óaúíúati oúumayı sevmez cÀnıñ 

Şantajlıàı èaceb nerden aldı úanıñ 

Böyle böyle ne olacaú èaceb ãonuñ 

Yurda øarar boz bulanıú seliñ seniñ 

                                                 
2295 Mısraın vezni bozuktur. 
2296 Mısraın vezni bozuktur. 
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4 Gece gündüz úÀhvelerde işiñ oyun 

Yayıl böyle naãıl olur deli úoyun 

Ecel bir gün gelir der ki ùurma ãoyun 

Ötmez olur o dem ıãlıú ziliñ seniñ 

 

5 Baúar baúar èAczí söyler görünce2297 

Bu gençlik demi geçer ãona erince 

Bu uàurda nice fikir yorunca 

ÓammÀl2298 ãırtı gider bir gün ãalıñ señ 

/481/ 

-362- 

Geç Göñül 

Çekiliyorum 

7 Temmÿz 1935 Úonya 

Bu tÀríòde Gözlü Köyü muèallimi ile birleşerek bir degişdirme için dÀ´ireye resmen 

mürÀcaèat etdik. Artıú saròoş müfettişiñ mınùıúasından ayrılmaú lÀzım geliyor. 

Çünki atdıàı yañlış adımı geri alamaz... Gözlü Köyü’nden emekliye ayrılmayı Àrzÿ 

ediyordum. Bunuñ için: 

 

1 Geç göñül ùolaşdıàıñ yeter àayrı 

Ayaàıñla iki eliñ ùutarken 

Her işleriñ ãoñu vardır biter àayrı2299 

Şuèÿruñla àaríb diliñ ùutarken 

 

2 Çekil rÀóat uzletiñe oùur sen 

Ser-best óayÀt göñül yere yaùır sen 

ÒudÀ RezzÀú ekmek ãuya baùır sen 

Óür olaraú çalış úoluñ ùutarken 

                                                 
2297 Bu dörtlüğün 2. mısra hariç diğer mısraların vezni bozuktur. 
2298 Kelime “óÀmÀl” şeklinde yazılmıştır. 
2299 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 Yeter èÁczí diyÀr diyÀr gezdigiñ 

Úalem olup bunca destÀn yazdıàıñ 

Bu cihÀndan bütün elem sezdigiñ 

Gir óuøÿra başıñ beliñ ùutarken 

/482/ 

-363-2300 

Yol Göründü 

Tebdíl-i MekÀn 

17 Ekim 1935 Balkar 

Bu tÀríòde becÀyiş emrimiz geldi. Aúşam üzeri Balkar’ıñ ãıú fundalıúları arasında 

avdan döndügüm zamÀn emrimi aldım. Ertesi gün yol óÀøırlıàı yapıp õÀten 

óürmetleri çoú olan köylüler[le] de vedÀèlaşaraú Ilàın’a indim orada işlerimi 

bitirerek Úonya iniyorum. Ve ùaàlara bir daha vedÀè ediyorum: 

 

1 Yol göründü vedÀè yine ùaàlar size 

Semt açıyor böyle böyle çaàlar bize 

Göñül derdi felek emri böyledir 

İç óÀlimiz bilenler hep aàlar bize 

 

2 Ne var ise gelir elbet başlara 

RıøÀ vermek lÀzım gelir işlere 

VedÀè olsun kekliklere úuşlara 

Şimden geri uzaú úalır bÀàlar bize 

 

3 Áh ey ùaàlar alırdıñız zÀrımı 

Her dem size döker idim varımı 

Yüküm ùolar yıúar idim barımı 

Bir èAczí’yim gücenmeyiñ ùaàlar bize 

 

                                                 
2300 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
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/483/ 

-364- 

Ùaşlı Yollar 

29 Ekim 1935 áözlü Köy Yolunda 

Bu tÀríòe úadar Úonya’da ev işlerimizi yoluna úoydum. Gözlerimiñ øaèfından 

baóåle emekliye sevúim için ícÀb eden dilekçeyi verdim. Sicil úaydımdan otuz dört 

senelik òıdmetim çıúdı. EvrÀú vekÀlete gönderildi. Ben de bugün Gözlü Köyü’ne 

gidecek bir araba buldum. Şafaú vaúti araba ile Gözlü Köyü’ne óareket edecegiz. 

HavÀ ãoàuúdur. Şafaúda yine yollara düşdük. İnsÀn óayÀtda saèÀdete ulaşmaú için 

sefÀletlere úatlanmaú lÀzımdır. Çünki saèÀdet sefÀletiñ ardındadır. Bunuñ için: 

 

1 Ùaşlı yollar yine bize yol oldu 

Vaôífedir iş başına gül oldu 

Ùurmaz göñül bekler çünki encÀmı 

ÙÀliè bura efkÀr şimdi yel oldu 

 

2 Yüz biñ elím vardır benim nÀlemde 

Daha bilmem neler vardır hÀlemde 

Ser-best óayÀt arar göñül èÀlemde 

Köyler şehir, şehirler bize çöl oldu2301 

 

3 Felek ile aramız çoú açıúdır 

Ùoàru dönmez devrÀn mióver úaçıúdır 

Aómaú2302 büyük bezm-i ùÀliè küçükdür 

İsmim èAczí ãaàlar bize ãol oldu 

 

 

 

                                                 
2301 Mısraın vezni bozuktur. 
2302 Kelime “aómÀú” şeklinde yazılmıştır. 
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/484/ 

-365- 

Diñledim 

Ümíd Yolunda 

16 Şubaù 1936 Gözlü 

Ekim ayınıñ 21’inde bu ùÀríòe úadar2303 Gözlü Köy Oúulu’ndayım. Emeklilik işimiñ 

netícesini bekiyorum. Gözlü Köyü’ne èÀ´id tafãílÀtlı maèlÿmÀt beş cildlik 

óÀùırÀtımızdadır. 16 Şubaù 1936’da emekliye ayrıldıàımıñ emri geldi. Artıú ùabèan 

çoú sevdigim muèallimlik yaèní oúutma óayÀtımıñ bu tÀríò ãoñudur. 

Gece oùamda gezdigim yerleriñ ÀfÀúı tefekkürÀní òayÀlimiñ öñüne geliyor. Bu 

gezdigim yerlerde devr-i Àdemden beri barınan ùolaşan insÀnlarıñ rÿó ve óayÀtları 

gözümüñ öñüne ãıralanıyor. Öyle ki: 

Bu dünyÀ hangi ùaàıñ hangi dereniñ hangi ovanıñ hangi bucaàına varılsa nice 

insÀnlarıñ nice milletleriñ barıngÀhı olmuş. Nice şehir òarÀbeleri nice sarÀy burcları 

görülüyor. Bunlar geçmişlerden geleceklere hep birer ders-i èibret birer eåerdir. 

Biñlerce yıl önce elleriyle işlenmiş öyle işler ãanèatlar var ki insÀn óayrÀn olur. İşte 

bir ãabÀó güneş bu fÀní èÀleme yine ùoàuyor. Mektebimiñ öñünde geniş ve yeşil bir 

vÀdí... VÀdíniñ ilerisinde ãıralanmış iòtiyar ùaàlar bu òayÀlimiñ2304 öñünde èaúlıñ, 

fikriñ alabildigini úadar úoşduàu yorulduàu bir manôara úarşısındayım. 

/485/ 

 èAúıl uçuyor... Göñlüm ùolaşıyor... Hep ãoñsuz bir boşluàuñ altında fırlanıyor. 

Faúaù òayÀl birinden bir óaô alırken deróÀl öbüründen bir derd sesi gibi hücÿm 

ediyor. İşte bu bir bed-bínlik degil, zemín-i zamÀn naàmesidir. Gözümüñ öñündeki 

yeşil vÀdí büyük bir àazete veya bir film gibi òayÀlimiñ öñünde baña bir şeyler ve 

bir çoú óisler ãunuyor. Oúutuyor... Oúuyorum... Filmi seyrediyorum. Oúuduúça her 

õerreden: 

- èAczí biz neyiz... Sen kimsiñ...? diye birer òiùÀb geliyor. 

                                                 
2303 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
2304 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
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Her õerre her şey bir úayàu bir ãayàı ùaşıyor. Ùaàlar bütün yoràunluúlarıyla ber-À-

ber: 

- Áh... biz iòtiyÀrladıú... Neler neler gördük? Baàrımızda neler var diyorlar. 

Hey´et-i mecmuèasına dünyÀ denilen bu boşluàuñ içindeki her eşyÀ bir sırla 

ùolu... Faúaù bunlar da lisÀn-ı óÀl ile: 

- Áh... Bugünde güneş ùoàup geçiyor. Yarın ne olacaú fıãıltısı yapıyorlar. Öyle ki 

güneş titreyerek bu çürük zemíniñ üstünden geçiyor. Penbe ışıàını seriyor. 

Çimenler otlar çiçekler yerlerinden ùoàrularaú güneşiñ verecegi óayÀta gögüslerini 

açıyor. Güneş bunları oúşuyor lisÀn-ı óÀl ile biñlerce yıldır gelip geçiyorum. Neler 

gördüm. Nelere şÀhid oldum. Ne acılar ne fiàÀnlar ne cenk ne úıtÀller işitdim Àh... 

Artıú uãandım. der gibi süzülerek inecegi yere ùoàru yürüyor. İnsÀn óayret2305 eder. 

Faúaù óayretde2306 óayrÀn2307...? Öyle ki insÀn ve insÀndaki èaúıl ileri varamıyor. 

İleri geçdikçe sendeliyor. Geri sıçrıyor. Ser-gerdÀn oluyor. Úara ùopraúdan ãızıp 

çıúan ve görenleriñ gözüne görünen mÀví bir duman boşluàa uzanıyor.  

/486/ 

Zemín iñliyor... Áhı enín ederek: 

- Ey... insÀnlar, baàrımdada neler gizlidir ve neler yatıyor. Nice sulùÀnlar, 

úahramÀnlar, dÀhíler èÀlimler nice dil-berler èÀşıúlar uyuyor. Üstümde ne 

àulàuleler ne şenlikler ne salùanatlar gördüm. Şimdi altınmada neler var... 

Neler var... Faúaù ãuãuyorum. Ey ãoñ devriñ àÀfil ùuyàusuz dirliksiz 

insÀnları kendiñize geliñ kendiñizi biliñ... diyor. 

İşte bu sesi işiden bütün otlar çiçekler seslerini ãalaraú aàlıyor fiàÀn ediyorlar. 

Çünki her eşyÀnıñ kendine maóãÿã bir èÀlemi vardır. O èÀlem içinde yaşar 

gülerse o èÀlem içinde güler, aàlarsa o èÀlem içinde aàlar. TÀm bu Ànda úarşıda 

bir òarÀbeniñ ùaş yıúıntıları üstünde bir bayúuş feryÀd ediyor. EyvÀh öyle bir 

meråiye oúuyor ki bunu şu Farsça úıùèa ile ancaú size anlatabilirim. 

 

 

                                                 
2305 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
2306 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
2307 Kelime “òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
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Úıùèa 

 کوید حزین حزین بوم چیزی

 چها دیدم چها دیدم رفتند ازین

 من درین ویران ویرانه ام

 مرا این ویران چه جای گزین

 

Türkçesi: 

Bayúuş óazín óazín bir şey söyler ve diyor ki neler gördüm neler gördüm bundan 

gitdiler. Bu fÀní vírÀnda ben de fÀníyim. Baña bu vírÀn ne güzel bir mesken ve 

ùuraúdır, diyor. 

/487/ 

-366-2308 

Bunuñ için bu lÀhÿtí ãabÀó bu yeşillik ve ùuyàu úarşısında àaríb göñlüm coşaraú 

ben de şu úalenderí şièri söylüyor ve şeró ediyordum: 

 

Úalenderí2309 

1 Diñledim bí-óad fiàÀn, degildir fiàÀnım gibi 

Herkes cihÀnda yaşar, degildir cihÀnım gibi 

Çoú gördüm bu zemíniñ ben òazÀn demlerini 

Dökülen her bir òazÀn, degildir òaôÀnım gibi2310 

 

İşte senelerden beri bu boşluúda ancaú óayÀtı zemíni bir úayàudan èibÀret olan 

varlıàı gezdiren òayÀlim kendi ferdí elem sÀóasına inerek diyor ki: èAúlım ereli 

nice fiàÀn diñledim. Faúaù híç biri benim fiàÀnım gibi degildir. Bu da bir óaúíúatdir. 

Çünki her varlıàıñ kendine maóãÿã bir èÀlemi olmasına göre fiàÀnı da èaynı èÀlem 

içinde tezÀhür eder. Dedikden ãoñra òayÀlim geçirdigi seneleri ve ùolaşdıàı 

zemínleri óesÀb ederek bu zemínde çoú ilkbahÀr ãoñbahÀrlar gördügünü çoú çiçek 

açışı yapraú dökümü mevsimler geçirdigini ve her şey´iñ bir fÀnílige maókÿm 

                                                 
2308 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
2309 Kalenderî olduğu belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
2310 Kelime “óazÀn” şeklinde yazılmıştır. 
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olduàunu añlataraú ãararıp dökülen òazÀnlarıñ kendi göñlünde ãararıp dökülen 

ümídleri gibi olmadıàını bildiriyor ve o dökülen òazÀnlar aãlına yaèní ùopraàa rücuè 

ediyor faúaù benim ãararıp dökülen ümídlerim benimle ber-À-ber geziyor demek 

istiyor. Öyle ki insÀn yaşadıúça her devir, ve her Ànda bir çoú ümídleri vardır. ÕÀten 

óayÀtı 

/488/ 

çalışmaya sevú eden bu ümídleridir. Bunuñ için bed-bínlikle ümídi úırmaú 

ãarartmamaú dökmemek lÀzımdır. Bu da èilm ü ùabè-ı selím ile olur. Vücÿdda ùabè-

ı selími büyütmek ve yaşatmaú için zemín-i zamÀnıñ èalÀúasına göre óareket etmek 

gerekir ki işte bu keskin ve úudretli bir irÀdeniñ meróalesidir. Bunuñ için òayÀl 

tekrÀr diyor ki: 

 

2 Ùurmaz ùolaşır ufúunda dehriñ òasta òayÀlim 

Dertleşmek ister faúaù el vermez bu mecÀlim 

äorãam bir cevÀb gelmiyor aãlÀ, budur melÀlim 

Gerçi her eşyÀ velhÀn, degildir velhÀnım gibi 

 

Burada òayÀl, bed-bínlik baùaúlıàına ãaplanıp úalmamaú için dünyÀnıñ şu görünen 

varlıàı eùrÀfında yoràun aràın óattÀ göñül òastası olaraú ùolaşıyorum. Bu 

ùolaşmamda ãırf dertleşmek óissi degişdirmek içindir. Faúaù èaúla verilen 

mecÀlsizliú ileri gitmeye el vermiyor, eşyÀya óitÀben ãorduàum su´Àllere de cevÀb 

gelmiyor bu yüzden óayret ediyorum. Gerçi bütün eşyÀda bir óayretde2311 ammÀ 

benim óayretim2312 gibi degildir. Diyor ve yönünü èÀleme dönerek: 

 

3 Bu naãıl èÀlem imiş híç refÀhı bulunmaz  

Bir sürü cÀnlı gezer, tek ferÀóı bulunmaz 

Gösterse bir gün ôulmetde ãabÀóı bulunmaz 

Herkesde var bu aózÀn degil aózÀnım gibi 

                                                 
2311 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
2312 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
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/489/ 

feryÀdını úoparıyor. Bunda da bu èÀlemiñ gidişÀtına baúaraú her şey´iñ bir óayÀt 

úayàusu ile döndügünü ve bu èÀlem ùarzınıñ yaşatma òuãÿãiyyeti õí-rÿóuñ 

çalışmalarına baàlı bir keyfiyet olduàunu ve bu çalışmanıñda bir çoú endíşeler 

mücÀdelelerle imtizÀç etdirilmiş çoú àaríb bir òalíùa idigünü bunuñla ber-À-ber õí-

rÿhuñ ancaú óayÀtlarını úorumaú için úarın ùoyurmaú maèíşet bulmaú endíşesiyle 

gezerek ferÀólı bir günleri geçmedigini ve her şeyde başlı başına bir refÀh olmayıp 

zevÀl ve fÀnílik derdi olduàunu ve dünyÀda õevú óÀlinde görülen bir günlük muùlaú 

ferdÀsında yaèní ãabÀóında díger bir endíşe hücÿmunuñ muóaúúaú bulunduàunu ve 

herkesiñ óüznünüñ ancaú bu vÀdíde ayrı ayrı miúyÀsda idügünü beyÀnla kendi 

óüznüne beñzemedigini çünki her óüznüñ kendi düşüncesi óükmüne göre 

olabilecegini söyleyerek gerek óüzün gerek àam gibi şeyleriñ ùabè-ı selím òÀricinde 

çılàın ve fenÀ óareketlerden geldigini bildiriyor. Ve bunu èÀleme nisbet etmesi 

insÀnlardan çıúıp zemín ve zamÀnı ifsÀd eden her nevè fenÀlıúlarıñ èaynı zemín ve 

zamÀndan yükselerek yine insÀnlarıñ kendi tepelerine döküldügüñü işÀret ediyor. 

Bundan ãoñrÀ òayÀl her varlıàa óayÀt ãunan güneşe dönerek diyor ki: 

 

4 Her ãabÀóda bir güneş doàuyor hem iniyor 

Geçdikçe nice óisler hem de óayÀ ãönüyor 

Bilmem àam-keş mi gider pek neş´esiz dönüyor 

Bunu herkes seyreder degil seyrÀnım gibi 

/490/ 

Burada òayÀl, her gün te´òírsiz ùoàaraú feøÀdan geçen güneşiñ büyük bir irÀde 

altında bir vaôífe ile mükellef olduàunu ve geçdikçe herhangi bir yerde herhangi bir 

bucaúda neler gördügünü ve neleriñ üstünden sessiz geçdigini ve böyle iken 

geçdikçe gerek õí-rÿó gerek bitkilere bir çoú óayÀù ãunduàunu ve güneşiñ her 

devresinde bütün eşyÀya verdigi feyø ve dirligi beyÀn ve tefekkür ediyor.  
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Öyle ki güneş óüzmeleriniñ herhangi bir delikden eñ hücrÀ bucaúlara úadar2313 

ãoúulmasına göre güneşiñ nelere şÀhid olduàuna ve bunuñ için güneşiñ ãabÀódan 

aúşama úadar2314 bu èÀlemde gördügü dürlü çeşíd fenÀlıúlardan maàmÿm giderek 

ertesi gün bu èÀleme igrenerek pek neş´esiz çıúdıàına ve gitdikçe bu neş´esizligiñ 

güneş de artmaúda olduàuna eñ ince tefekkürle yanaşaraú gerçi güneşiñ gelip 

geçdigini herkes seyrediyor faúaù bu seyrÀnıñ kendi seyrÀnı gibi tefekkürle 

olmadıàını añlatmaú istiyor ve: 

 

5 Ùurmaz geziyor ufúunda göñlüm dipsiz feøÀnıñ 

Bir óÀúíúat ki arar içinde arø u semÀnıñ 

Yorulur hep boş úalır ùışında imkÀnıñ 

Her göñül eyler cevelÀn, degil cevlÀnım gibi 

 

Bu parçada òayÀl, tekrÀr coşaraú: Göñlüm bu boşluàuñ eùrÀfında gezer. Döner 

ùolaşır. Öyle ki yeriñ gögüñ 

/491/ 

içinde bir óaúíúat arar, gezer gezer boş yorulur. Kendini imkÀnıñ òÀricinde bulur. 

Yaèní bir dürlü çÀre bulamaz, imkÀnsızlıú içinde yuvarlanır diyor. İşte o aradıàı 

óaúíúat óaú mefhÿmunuñ bu boşluúdaki teôÀhürÀtına baúıyor. Şaşıyor yoruluyor. 

Çünki óaú ve óaúíúat olmasaydı õÀten dünyÀya ve bu úadar2315 muèaôôam bir 

varlıàa lüzÿm olmamış olurdu. Bu muèaôôam varlıàı yerli yerince úoyan bir óÀú 

olduàu gibi bu varlıàı bilerek añlayaraú bunuñ eùrÀfında çoú temíz ve Àsÿde dönmek 

ve bu óaúúıñ óaúúını gözetmek bu da bir óÀúíúatdir. Óaú gözedilmeyen óaúíúat 

ùanınmayan herhangi bir yer herhangi bir şeyde yaşayış, ùuruş ilerleyiş imkÀnı 

yoúdur. Her şey´in her õerreniñ bir óaúúı vardır. 

Bu boşluúda cÀnlı cÀnsız her mevcÿduñ varlıàında ùabièí olan bu óaú gözetmek... 

Ve bu óaúúı híçe ãayaraú úırıp geçmemek işte bu da bir óÀúíúatdir. Bi’l-òÀããa óayÀt-

ı beşer ancaú bir óaú kelimesiniñ mefhÿmudur. İşte bütün dünyÀ üzerinde òayÀl 

                                                 
2313 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
2314 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
2315 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
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bundan üzülüyor. Úıvranıyor. Her şey´iñ aãudeligini arıyor. Bulamıyor. Yoruluyor. 

Yapdıàı cevelÀnlar da maàlÿb olunca “ Herkes cevelÀn eder faúaù cevelÀnım gibi 

degil diyerek ÀfÀúí bir enínle: 

 

6 Baúdıúça bu zemíne èaceb zÀrım oluyor 

Aldıàım óisler hep de kendi bÀrım oluyor 

DeryÀyı óayretdeyim2316 Àh ne kÀrım oluyor 

Herkes óayrÀndır diyor degil óayrÀnım2317 gibi 

 

işte òayÀl burada kÀ´inÀtıñ şu daàdaàasına óayrÀnlıàıyla ber-À-ber gezince óüzün 

mecrÀsına düşerek aldıàı óislerden bunaldıàı 

/492/ 

ve bu óisleriñ óavãalasında bir yük óÀline geldigi gitdikçe büyüyen ve çoàalan bu 

yüklerden ãırtlarda úaldıàı ve bu úadar2318 yorulma ve düşünceden bir kÀr elde 

edemedigi yaèní kÀ´inÀtıñ bu daàdaàasınıñ ãuãdurulmasına bir çÀre bir yol 

bulamadıàını feryÀd ediyor ve bu gibi óÀllere herkes óayrÀnız diyor ammÀ kendi 

óayrÀnı gibi olmadıàını beyÀnla Àsÿde bir èÀlem aramaya yönelerek: 

 

7 Göñlümü rÀm edecek òoş bir èÀlem ararım 

Öyle bir èÀlemdir ki hÿyundan ãorarım 

Döndürür fikrimi hep bu vÀdíde yorarım 

Bütün õí-rÿó devr eder degil devrÀnım gibi 

 

DünyÀda herhangi bir mevcÿdun óürriyet ve óuøÿr aradıàına şübhe yoúdur. Her şey 

kendi düşünür toòumları emín yerlerde ùoplu olan çiçeklerle toòumları çinek 

yerlerde ùaàınıú bulunan çiçekleriñ nümÀ ùarzlarında elbetde farú vardır.  

                                                 
2316 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
2317 Kelime “òayrÀn” şeklinde yazılmıştır. 
2318 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
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DünyÀda ferdí yaèní yalñız yaşamanıñ imkÀnı yoúdur. Çünki óayÀtı bir çoú 

iòtiyÀçlar güç yetmeyecek bir çoú işler vardır. Ùopluluú bu iótiyÀçları ve güçlükleri 

giddigi gibi şeref nÀmÿs milliyet varlıàı te´mín eder.  

Öyle ki bu ùopluluú arasında birlik ùoàruluú temzilik ãamímiyet eñ birinci şarùdır. 

Bu şarùlarda yüksek èÀlemleriñ bilgileriyle, cihÀnıñ fenÀ görgüleriñ 

 

/493/ 

araya ãoúulması ile olur. Ùuyàuları úanÀèatları fenÀ çıàırlarla düşmüş bir cemÀèatiñ 

içi güvelenmiş arı úovanından híç bir farúı yoúdur. Böyle olunca dirlik bozulur 

rÀóat úaçar ùopluluúdan beklenen iyilikleriñ hepsi birer øarar hep de acı øararlar 

olur. Çünki birbirini ùutmayan úafÀlar, benlikler ùoúuşmaya ve ùoúuşduúça ezilmege 

maókÿmdur. 

İşte gezdigimiz yerlerde gördügümüz òarÀbeler vírÀneler hep geçimsizlik úuru 

benlik yüzünden ùaàılmışdır. Yurdları vírÀn úalmışdır. Yoúsa başúa bir şey degildir. 

DünyÀda insÀnları dirliksizlige sürükleyen ferdí menfaèat ve iótirÀãlardır. Bu 

iótirÀãa úapılanlar iyi düşünseler iótirÀãları ùolayısıyla elde etdikleri zenginlik ve 

onuñla óÀãıl olan benlikle yalñız úÀlsalar ne yapabilirdi. Demek oluyor ki insÀnlar 

hep birbiriniñ gölgesinde semiren birer varlıúdır. Bu varlıàı bilmeyenlerden böyle 

fenÀlıúlardan başúa ne beklenebilir dedikden ãoñra òayÀl daha ileri úoşaraú: 

 

8 Bir meçhÿlü ararken biñ meçhÿl olmaúdadır 

Óaúíúatler hep şimdi bir mehzÿl olmaúdadır 

Almıyor göñül bi’llÀh çoú meşàÿl olmaúdadır 

äularda feyeøÀn der degil feyeøÀnım gibi 

 

diyor. Ve dünyÀnıñ içinde ùolaşan bütün úuru gürültüleriñ menşe´i ni arıyor. 

Úarşısına bütün èaúlı fikri óayÀtı 

/494/ 

ùaàlar gibi bir sis çıúıyor. ÒayÀl bu sisiñ ötesine geçmek istiyor... Bir sis, faúaù 

mümkün degil...? ÒayÀl yine ùurmuyor muùlaúÀ sisi yarıp geçmek için çabalıyor. 
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Öyle ki bu uàultu arasında bir çoú gölgeler símÀlar ki bu sisiñ içinde òocalar 

pÀpÀslar şeyòler derebegleri aèyÀn eşrÀf úıvranıyor. Her birerleriniñ ellerinde kirli 

iòtirÀã ãaùırları var. İşte boàucu bir sis öyle ki bir fırùına bir ãaàanaú añlaşılmaz 

úorúulu bir paùırdı. Dín àavàÀ ve Àyínleri óadsiz óesÀbsız muòtelif lisÀn muòtelif 

fikir muòtelif símÀ... ÓulÀãa nihÀyetsiz èanèane èÀdet çatırtıları... Gök 

gürültüsünden daha aàır iñiltilerle ãaàıyor. ÒayÀl bu sisiñ bu gürültünüñ arasında 

úalıyor. 

Bu dibsiz bucaúsız gürültüye úarşı şaşırıp óaúíúatden baóåle ãayıúlıyor. Bu 

milyarlarca úarmaúarışıú uàultu óaúíúat kelimesini ùuyunca gülüyor egleniyorlar. 

Öyle ki híç birbirini ùutmayan añlaşılmaz gürültülerine ùalıyor...? ÒayÀl büsbütün 

şaşırıyor. ÓulÀãa bir meçhÿlü ararken öñüne sisli biñlerce añlaşılmaz meçhÿliyet 

çıúıyor. Artıú óayÀt almıyor göñül bi’llÀh çoú meşàÿl olmaúdadır. 

/495/ 

Bu sisiñ içinden úurtulamayaraú ùalàa ãaçan deryÀlarıñ çoşúun amÀn nehirleriñ 

yükseklerden kendini atan iñleyen şelÀleleriñ hep bu mechÿliyet öñünde feyeøÀn 

ettiklerini óÀùırlayaraú ãularda feyeøÀn eder degil feyeøÀnım gibi deyip kendi hicrÀn 

kendi àurbet èÀlemine inerek: 

 

9 Bed-bín degilim lÀkin ümídim úırılmışdır 

TÀ ezel taúdírinde bize bu verilmişdir 

Da´im àurbetde mihmÀn postumuz serilmişdir 

Bülbül daòi hicrÀnda degil hicrÀnım gibi 

 

diyor ve tesellí buluyor. Ve: 

 

10 Nice úÀfile gelmiş nice kervÀn geçmişdir 

Bu vÀdíde kim bilir nice insÀn geçmişdir 

Çoú dÀhí nice şÀèir nice sulùÀn geçmişdir 

Yazılmış nice destÀn degil destÀnım gibi 
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diyerek yeşil vÀdílere naôarla meşàÿl òayÀline “ Ey òayÀl seniñ benim gibi bu 

vÀdílerden kim bilir neler gelmiş geçmiş... 

Öyle ki hepsiniñ bu feøÀda birer sesi ve bu yerde birer gölgeleri úalmışdır deyip: 

/496/ 

11 Her biri gölge gibi hep serÀba úarışmış 

Yıúılmış çoú kÀşÀne hep òarÀba úarışmış 

Nice bÀà-ı gülşenler hep türÀba úarışmış 

Bozulmuş nice bÿstÀn degil bÿstÀnım gibi 

 

İşte bunlar  hep birer iótirÀãla baş gösteren òarbler baãúınlar yaàmalar úıtÀllerle 

ezilmiş bozulmuş yoú olmuş degiller midir. ÒayÀl serilmiş dilsiz ùuran bu úara 

ùopraúlara baúaraú “ Bozulmuş nice bÿstÀn degil bÿstÀnım gibi diyor ve: 

 

12 Bí-óuøÿr bir èAczí’yim bu òayÀliñ elinden 

Bıúdım biñ maènÀ çoşan bu feøÀ selinden 

Her åÀniye dökülür bu melekÿt ilinden 

Çünki eşyÀ bir dersdir ôÀhir beyÀnım gibi 

 

deyip bu vÀdídeki cevelÀnı ve tefekkürÀtına ãoñ veriyor ve bunda gerek àurbet 

gerek úasvet èÀleminiñ göñlüne verdigi aàırlıúla dÀ´imÀ ileri giden òayÀliñ elinden 

rÀóatsız olduàunu ve böyle uzun tefekkürÀtıñ feøÀdan çoşan 

/497/ 

-367-2319 

bir sel óÀlinde her Àn feyeøÀnından uãandıàını ve ne çÀre ki bu tefekkür ve bu gibi 

óÀdiåÀtıñ her åÀniyesine melekÿt ilinden döküldügünü añlayaraú “Çünki eşyÀ bir 

dersdir ôÀhir beyÀnım gibi” diye şièirini bitirdi. 

Bundan ãoñra òayÀlimiñ üzerine ãaàan ikinci bir tefekkür ùalàası ki bu èÀlemiñ 

óuøÿrsuzluàuna sebeb olan òod-kÀm riyÀúÀr menfeèat-perest muóteriãin ve daha bir 

sürü heyÿlÀlara úarşı dünyÀnıñ ne olduàunu beyÀn için yine orada diyorum ki: 

                                                 
2319 Şiirin vezni bozuktur. 
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1 Bir õerredir èindinde Óaøret-i AllÀh’ıñ 

DívÀnı öñünde ùurur ulu dergÀhıñ 

Úıãa devir ile olmuş seniñ penÀhıñ 

Ey insÀn aç gözle dünyÀyı göstersem 

 

2 Güvenilmez iúbÀli terse dönüyor 

Çoú sürmez nice kÀşÀne sönüyor 

Öyle elemi var ki ansızca iniyor 

Añlarsıñ bu èÀlem-ÀrÀyı göstersem  

/498/ 

-368- 

İsterse Felek 

Göñlüñ Sürÿru 

18 Şubaù 1936 Gözlü 

Bu tÀríòde emeklilik emrim geldi. Ortalıú ilkbahÀrıñ demleridir. Bütün úırlar yine 

yeşeriyor. Bugün úaøÀ merkezi ÚadınòÀnı’na inerek maèÀş işlerimi bitirdim. 

Oradan bir yolcu úamyonuyla Úonya’ya geliyor ve diyorum ki: 

1 İsterse felek ùaàı ùaşı yol eder 

Olmazsa göñlü açıú yolu çöl eder 

Dönüyor böyle bir èÀlemdir dönecek 

Büyükdür emri bir Àn ãaàı ãol eder 

 

2 Óikmetle döner bu felegiñ işleri 

İõinsiz ötmez daòi dünyÀ úuşları 

Yaşatan O’dur úuruları yaşları 

Gelince zamÀn sulùÀnları úul eder 

 

3 Gerekdir vermek rıøÀ O’nuñ işine 

O’ndandır gelen ne ise úul başına 

CÀrídir emri bütün ùaàlar ùaşına 

Dilerse bir Àn altınları pul eder 



 

891 

/499/ 

4 Mihengi vardır her dem dillere2320 

ÚarÀrlı nièmet veren O’dur illere 

Bu èAczí úulun düşüren O yollara 

 Dilerse verir èizzetini bol eder 

 

-369-  

ÙÀliè Döner 

Ser-best ÓayÀtım 

23 Şubat 1936 Úonya 

 

1 ÙÀliè döner tepeùaúla dönersiñ 

ÚafÀ ùutma ãaúın çarpar devrÀn bu 

Baòtıñ döner Ànsız hemen göçersiñ 

İşi odur böyle yapar devrÀn bu 

 

2 Herkes sever òoş meşrebi ãayarlar 

Òÿysuzlar hep ayaú ùutmaz úayarlar 

İyileri cihÀn kendi èayÀrlar 

èÁdeti bu böyle çatar devrÀn bu 

/500/ 

3 Yükseklere alır çıúar yoúlar seni2321 

Meşrebiñi döner böyle bekler seni 

Ne olduàuñ añlayınca óaúlar seni 

Híç ùayanmaz yere atar devrÀn bu 

 

 

 

                                                 
2320 Mısraın vezni bozuktur. 
2321 İlk 3 mısraın vezni bozuktur. 
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4 ÓulyÀ emel deryÀsında gezdirir 

Çoú aèlÀyı ednÀ eder gezdirir 

èAczí’ye ãor, neler böyle yazdırır 

Her aàıza bir ùat atar devrÀn bu 

/503/2322 

-370- 

MÀví Rengin 

äoñbahÀr Faãlı 

12 ÓazírÀn 1936 Úonya 

 

1 HindibÀlar mÀví rengin açdı yine2323 

Güz faãlınıñ yaúlaşdıàın bildirir 

NÀzlı bahÀr bilmem naãıl úaçdı yine 

Felek ùurmaz çaròın2324 tez tez yeldirir 

 

2 Gün dönünce dürlü çiçek ãoluyor  

Her mevsimde böyle firúat oluyor 

Gül gülistÀn yeşil otlar ölüyor 

Bir kitÀb ki baúsañ èaúıl ùaldırır 

 

3 èAczí der ki óayrÀnım ben şaşırdım 

Bunca yıllar nice mevsim aşırdım 

Bu göñlümü bedíè èaşúla pişirdim 

Bir varlıú ki göñle iõèÀn ùoldurur 

 

 

 

 

                                                 
2322 DívÀn’da 501 ve 502. sayfalar bulunmamaktadır. 
2323 Dörtlüğün 1. ve 3. mısralarının vezni bozuktur. 
2324 Kelime “çaró” şeklinde yazılmıştır. 
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/504/ 

-371- 

Bülbül Öter 

ŞeydÀ Bülbül 

1 NísÀn 1932 Balkar 

 

1 Bülbül öter hicrÀn ile güllere 

Seòerlerde düşer dürlü dillere  

Úulaú verir dünyÀ diñler özlenir 

BahÀr geldi seyrÀn günü illere 

 

2 Dürlü çiçek meydÀn almış çizilmiş 

NÀzlı sünbül başın egmiş süzülmüş 

Evvel bahÀr fermÀn böyle yazılmış 

Şÿó dil-berler çıúmış bütün yollara 

 

3 Bu dem èAczí èÀşıúlarıñ seyrÀnı 

áaríb göñle neler ãunar devrÀnı 

Çünki göñül güzelligiñ óayrÀnı 

Bu dem óayÀt kendin bilen úullara 

/505/ 

-372- 

Açılınca 

Morbel Yaylası’nda 

3 Mayıs 1332 Balkar Köyü 

 

Úoşma 

1 Açılınca ilimizin gülleri 

Her seherde úoúuları tutuşur 

LÀle zanbaú çayır çimen yolları 

Yaylasında bülbülleri ötüşür 
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2 Obalardan gelin, úızlar ãalınır 

Kendi dili dürlü sÀzlar çalınır 

Neş´e ile milli Àhenk alınır 

Bir seyrÀn ki èÀşıúlara, yetişir 

 

3 èAczí gezdiñ nice oba ùaàları 

Geçirdiñ hep yaylalarda çaàları 

Felek şimdi vírÀn etdi bÀàları 

èAşú yolunda şimdi hicrÀn ùutuşur 

/506/ 

-373- 

Göñül İster 

Yayla HavÀsı 

Kendi kendine kendi zínetini úoruyan yurdumuzuñ ùaàları cÀhil köylüleriñ taòríbi 

altındadır. Gezindigim bütün ùaàları FeyyÀz-ı úudretiñ varlıàı ile süslüdür. Çünki 

tevóíd ili tevóíd ùaàlarıdır. Bugün Balkar Köyü’nüñ Morbel Yaylası’ndayım. 

 

1 Göñül ister yayla yayla gezmeyi 

İlhÀm alıp ilhÀmını yazmayı 

Neler vardır yüce ùaàlar başında 

Göñül arar bundan sezgi sezmeyi 

 

2 Ezel ÒallÀú òoş yaratmış ùaàları 

Onlar için úurmuş güzel çaàları 

İlkbahÀrda lÀle sünbül bÀàları 

Işıúlanır göñül ãalar óüzmeyi 

 

3 èAczí ùurmaz engin ova çöllerde 

Onuñ gözü ãarı penbe güllerde 

Gezer dÀ´im böyle yeşil yollarda 

Arar her dem óikmet sırrın çizmeyi 
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/507/ 

-374- 

Atdıú Ezel 

Atdıú Ezel 1 Mayıs 1932 Úonya 

 

1 Atdıú ezel ùalımızdan seteni 

Giydik artıú minnetsizce keteni 

YÀr hem aàyÀr müsÀvídir naôarda 

Dehriñ cevrine verdik biz bedeni 

 

2 AèlÀ nedir ednÀ ne şey bilmeyiz 

áurÿr ãatmaz hem de anı almayız 

Bu fÀníde bundan başúa olmayız 

Bilmiyoruz hem geleni, gideni 

 

3 Felek elde dürbün ùutar seyrÀnda 

èÁrif olan kÀr-ı dehre óayrÀnda 

Çünki neler vardır bilseñ fermÀnda 

ÁgÀh olan bilir bu iş edeni 

 

4 èAczí diye nÀm verdik biz felege 

Varlıú unun dökdük hep elege 

Minnet yoúdur ricÀ hem de dilege 

Çoú görmüşüz bunda şeref güdeni 

 

 

 

 

 

 

 



 

896 

/508/ 

-375-      

Geçmişiz 

1 Mayıs 1942 Úonya 

 

1 Rind-meşrebiz şöhret şÀndan geçmişiz 

Her varlıàı görüp cÀndan geçmişiz 

KÀ´inÀtıñ añladıú biz sırrını 

Bir híçdir ki bu seyrÀndan geçmişiz 

 

2 Bütün eşyÀ óayretdedir2325 Hÿ çeker 

Her şey fÀní bütün kÀndan geçmişiz 

Bir óaúíúat arar göñül ser-gerdÀn 

Hep heyÀ hey bu cihÀndan geçmişiz 

 

3 Nice gümÀn nice daèvÀ döner hep 

Daàdaàalı bu devrÀndan geçmişiz 

Nice maènÀ her õerrede serilmiş 

Fehmi güçdür bu zamÀndan geçmişiz 

 

4 Ölü degil gerçi diri gezeriz 

FÀní demde úof gümÀndan geçmişiz 

İsmim èAczí bir gölgeyim bu èÀlemde2326 

Bí-çÀreyim her dermÀndan geçmişiz 

 

 

 

 

                                                 
2325 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
2326 Mısraın vezni bozuktur. 
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/509/ 

-376- 

Bayúuş Gibiyim 

Úonya 

SÀz şÀèirlerinden “ èÁşıú Şemèí Úonuşuyor” isimli eåeri[miz] yayınlandıàı zamÀn 

baèøı kişileriñ ve bi’l-òÀããa ùıb fakültesinde pro[fesörlük] yapan Úonyalı aãlını 

faãlını çoú iyi bilmedigimiz ve naãıl yardımlarla oúuyaraú oralara giren... Uzluú 

adında biriniñ yazılarına úarşı: 

 

1 Bayúuş gibiyim vírÀnelerde sessiz yaşarım 

Öküz gibiyim cehÀletde ben óissiz yaşarım 

Çeñe çalamam dÀnÀlıàım yoú şöhret için híç 

ÒÀne òarÀbım degilim maèmÿr eşsiz yaşarım 

 

2 Görür èaksini bende maèkesler mir´Àt degilim 

Neyim insÀn mı cÀnÀn-ı cÀn mı heyhÀt degilim 

RÀhı èÀlemde cÀnsız ber-óayÀt degilim2327 

Bilmem oúumaú hem daòi yazmaú derssiz yaşarım 

 

3 Yetmiş yıldır ki ismim èAczí’dir böyle gezerim 

èArÿøla vezin bilmez kişiyim öyle yazarım 

Az çoú bir şeyler belki ùanırsam ancaú sezerim 

Çölde dikilmiş heykel gibiyim ıãsız yaşarım 

 

/510/ 

  -377- 

Tenúídi Añlamayanlara 

Yine o òasta úafÀlı kişiye: 

 

                                                 
2327 Mısraın vezni bozuktur. 
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1 Úalem nezíh, tenúíd faùín olursa 

èİlim artar şeref gelir şÀn gelir 

Úalem sivri elfÀô çetin olursa 

äoàuú fikir rÿóa sisli úan gelir 

 

2 MÀhiyetdir aranılan sözlerde 

Kin degildir òoşluú gerek özlerde 

Bir gül gibi òoş tebessüm yüzlerde 

İşte bundan fikre tÀze cÀn gelir 

 

3 Úalem òançer elfÀô yılan sem olmaz 

FenÀ taãvír yara açar em olmaz 

Fıùratında bilen bunu òÀm2328 olmaz 

ëucret degil bundan iyi Àn gelir 

 

4 Her kişiniñ mÀhiyeti úalemde 

Úurtulmaz o kendi úalır elemde 

Bí-çÀredir óissiz yazıú kelÀmda 

Böyle senden sitem ùoàar yan gelir 

/511/ 

-378- 

Yine o mecrÀda: O bí-çÀre der-be-der úafÀya: 

 

1 El yanında biçme gömlek ey göñül 

Kimi uzun kimi úıãa söz atar 

Ufaú òaùÀ2329 külünk olur ey göñül 

NÀ-kes olan böyle işe göz atar 

 

                                                 
2328 Kelime “óÀm” şeklinde yazılmıştır. 
2329 Kelime “óaùÀ” şeklinde yazılmıştır. 
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2 ÒaùÀ2330 bilmez õühÿl bilmez ùaş vurur 

Her şeylere çatıú egri úaş vurur 

Úuru lÀfa úoşar hemen baş vurur 

Aşçı olur ùatlı aşa tuz atar 

 

3 Herkes ãÀóib dürlü àaríb emele 

KÀmil olan ãapmaz, çirkín èamele 

Óabbe arar úubbe için temele 

Òarç yerine köhne çürük bez atar 

 

4 Dipsiz söz, maènÀ degil buñ verir2331 

Sözcü anı, ãanır şeref ün verir 

Híç olmazsa ùatlı keser, ãoñ verir 

Uzun sözler ılıú úana buz atar 

 

5 Her göñül ki bir degildir èAcziyÀ 

Ne diyelim ùaş atılmaz her ãuya 

Terbiyesizden girmek gerek puãuya2332 

Çünki ùurmaz úuru ãıúı tez atar 

/512/ 

-379-2333 

Yine o mecrÀda kendin bilgin ãayan òasta bir bí-çÀreye: 

Bu èaynen Yeni Úonya áazetesi’nde o şaòãa óiùÀb çıúmışdır: 

 

 

 

 

                                                 
2330 Kelime “óaùÀ” şeklinde yazılmıştır. 
2331 Mısraın vezni bozuktur. 
2332 Mısraın vezni bozuktur. 
2333 Bu şiir, 4 Mart 1952 tarihinde Yeni Konya Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 
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1 Áferín ey õÀt-ı pür-cevher-ãıfÀt Àferín  

Nuùú-ı èÀlí-tebÀrıñ herkes taúdír etdiler 

Áferín ey edíb-i nev-güher-tÀb Àferín 

Òoş dÀnÀyı süòan deyü cümle tevúír etdiler2334 

 

2 Bu rütbe òoş güftÀrdan mesrÿr oldu edíbÀn 

áaşy olup cümle diñledi, oldular şÀdımÀn 

Bin Àferínle taósín buyurdu hep fÀøılÀn 

Taèôímle elden ele gezip çoú tefsír etdiler2335 

 

3 Dediler bu, meydÀn-ı edepde süòan-ÀrÀ 

GüftÀr-ı2336 raènÀsı òoş bÿydur semen-ÀrÀ2337 

èİzzet-i nefse şifÀdır, degil mióen-ÀrÀ 

GüzÀf bí-hemtÀ deyü cümle tekbír etdiler 

 

4 Óaddini bilsin çekilsin meydÀndan úalemler 

Dÿd-ı reúÀbet tütsün hem çoàalsın elemler 

èArbede-fermÀ úurulsun tÀ eski temeller  

Dürlü maènÀlarla kinÀye taúrír etdiler 

/513/ 

5 Faøílet mióveri nerde döner bilmek gerek 

Óiss-i óasedle àurÿru úalbden silmek gerek 

Her bir umÿrda èaúl-ı selími bulmaú gerek 

Ehl-i kemÀl tÀ ezel böyle tedbír etdiler 

 

 

 

                                                 
2334 Mısraın vezni bozuktur. 
2335 Mısraın vezni bozuktur. 
2336 “güftÀ” şeklinde yazılan kelimenin eksik yazıldığı düşünüldüğünden yukarıya “güftÀr” şeklinde 

tarfımızdan düzeltilmiştir. 
2337 Mısraın vezni bozuktur. 
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6 Bir mÀhiyet ki her õí-rÿóda var dürlü edÀ 

Òoş görmek anı bir faøíletdir, ùabèa revÀ 

CÀy-ı selÀmet sükÿtdadır Àh ey èAcziyÀ 

áam yeme ãanki herkes kendini teşhír etdiler2338 

 

-380- 

Úıùèa 

1 Yıúsalar başıma şu nÀ-kes dünyÀyı 

Úahrolayım minnetim yoú demem eyvÀh 

Añlarım gizli maúãadla her óulyÀyı 

Öyle maúãadlar ki bí-çÀredir vÀh vÀh 

/514/ 

-381- 

Ne Söyler  

Yine o kişi için Úonya 

 

1 Úulaàıñ çevir arúaya el ne söyler 

Bülbülü diñle göresiñ gül ne söyler 

èİrfÀnıñ ùopla gözüñ aç ey sersem2339 

Tırmanma ãarpa yere in çöl ne söyler 

 

2 CihÀnıñ naúşı tezce ãolar yorulma 

ÓiùÀbım sensiñ amÀn göñül ùarılma 

Aàacı çürük şöhretiñ pek ãarılma 

ErkÀna gir ki baúalım yol ne söyler 

 

 

 

                                                 
2338 Mısraın vezni bozuktur. 
2339 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 Kimiñ ki vardır yazıú óiddet eåerinde2340 

O èÀlim degil àurÿr ãatar òaberinde 

Óırãla èinÀd yürür óÀlÀ seferinde 

Diñlemez aãlÀ kendine dil ne söyler 

 

 4 Başıñı indir dikme ãaúın havÀya 

Faøílet degil, bu òÿy düşme daèvÀya 

Var ise biraz ismiñ gider hebÀya 

KemòÀyı2341 bıraú diñle bir çul ne söyler 

/515/ 

5 Kendini èÀlem ãananlar Àh, cÀhildir 

Şöhrete úoşan bí-çÀre pek kÀhildir 

Perdeli gözler bilmez ki o hÀ´ildir 

Farúında olmaz aèlÀ hem úul ne söyler 

 

6 Yorulma èAczí bir èÀlemdir gidecek 

Bildigin herkes böyle icrÀ edecek 

Degilsiñ çobÀn varıp eşek güdecek 

Cüz´iyyÀt ùursun úulaú ver, küll ne söyler 

 

-382- 

Úıùèa 

1 Bayúuş gibi uçarız vírÀneden vírÀneye 

ÒarÀbÀtız her dem göñül müştÀú òarÀb òÀneye 

Gider fÀòir libÀsıñ felek nÀ-kesleri süsle 

Biz uãandıú aldanmayız artıú bu efsÀneye 

 

 

                                                 
2340 İlk iki mısraın vezni bozuktur. 
2341 Kelime “kemóÀ” şeklinde yazılmıştır. 
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/516/ 

-383-2342 

ŞÀèir-i meşhÿr RÀsiò óaúúında çıúan bir eåerim üzerine küpe binen der-be-derlere 

úarşı söylenmişdir. Bu da Yeñi Úonya áazetesi’nde çıúmışdır: 

 

1 İlÀhí RÀsiò yıàdıñ lisÀn, lisÀn üstüne 

Düşürdüñ dilleri Àh, beyÀn beyÀn üstüne 

 

2 Ne için ùalmadıñ ey rind-meşreb şöhretlere 

Neden úoyduñ bizi bu fiàÀn fiàÀn üstüne 

 

3 Úaãdıñ ne idi maóviyyetde gelip geçdiñ sen 

Çıúardıñ bir çoú fikir ùuàyÀn ùuàyÀn üstüne 

 

4 EvlÀd-ı belde iken mechÿliyete daldıñ 

Beni ùaşlatdıñ var ol ãapan ãapan üstüne 

 

5 Sen ol rind-meşrebsiñ ki gelince dile nÀmıñ 

MÀhiyetleri açdıñ iõèÀn iõèÀn üstüne 

 

6 Òızlanaraú  pÀlÀ-yı tehzíl2343 

Gel de gör ne var duman duman üstüne 

 

7 Teõkirelerde arıyor Uzluú seni yoúsuñ 

Ùonlarla söz yazdı duman duman üstüne2344 

 

 

                                                 
2342 Bu şiir, Yeni Konya Gazetesi’nde 18 Şubat 1952 tarihinde yayımlanmıştır. 
2343 Beytin vezni bozuktur. 
2344 Mısraın vezni bozuktur. 
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8 Bir köprüdür bu èÀlem herkes gelir geçer2345 

Bir çoú ôan ki yıàılır gümÀn gümÀn üstüne 

 

9 Sen úurtulduñ bizi úoyduñ bu daàdaàalarda 

Diñle ey Şemèí Baba buórÀn buórÀn üstüne 

/517/ 

10 Ey RÀsiò seniñ de öyle bir nÀmıñ varmış ki 

Úoyduñ èAczí’yi mízÀn mízÀn üstüne2346 

 

-384- 

Bunuñ üzerine díger bir der-be-deriñ yazısına yazdıàım manôÿm cevÀb: 

 

1 Çıúdı taólíl bir çoú òaùÀlarla2347 zor   

Varıp gelerek tek ùaban ùaban üstüne 

 

2 RÀsiò yoluna çekildi bunca bir emek 

Çoú söz söylendi hep ziyÀn ziyÀn üstüne 

 

3 Nice teõkire yüzlerce sicil aramışlar2348 

RÀsiò kimdir deyü amÀn amÀn üstüne 

 

4 Òarman yerine dÀnesiz ãaplar döküldü 

Görseñ yıúıldı bir çoú ãaman ãaman üstüne2349 

 

5 BÀm-ı óasedden hücÿm-ı nÀ-sezÀdır hep  

ZÀrlar atıldı boş filcÀn filcÀn üstüne 

 

                                                 
2345 Mısraın vezni bozuktur. 
2346 Mısraın vezni bozuktur. 
2347 Kelime “óaùÀ” şeklinde yazılmıştır. 
2348 Mısraın vezni bozuktur. 
2349 Mısraın vezni bozuktur. 
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6 Taólíl ederek diñledik sükÿn ile biz 

Neler yazdılar Àh, dívÀn dívÀn üstüne 

 

7 Áh ey RÀsiò sen ol èanúÀ-yı mübhemsiñ ki 

Dökdüñ efkÀrı gör, seyrÀn seyrÀn üstüne 

 

8 Yazdıú bunlara böyle cevÀb biz de te´òírle2350 

èAczí ne oldu deyü ãoran ãoran üstüne 

/518/ 

-385- 

Ne İmiş 

Yine O Kişi İçin Úonya 

 

1 Úorúaraú açdım F[ı]ransızca lüàÀtı    

P[u]rofesör ismin aradım ne imiş  

Buldum yerini bildim maènÀsını ben 

Meger maènÀ muèallim, elíf be imiş 

 

2 Düşündüm òaylí bu õÀtdaki ùafrayı 

Süzdüm ondaki bu èaôamet-ÀrÀyı 

Iàrandıúça yıúıyor bÀm-ı şÿrÀyı 

Meger bu ùínet onda bir tek he imiş 

 

3 Öyle bilirdim ki kişi şÀh olsa azmaz2351 

Ehl-i kemÀl olan aãlÀ ùínet bozmaz 

KemÀl úalemi çünki híç nÀúıã yazmaz 

Meger o õÀtıñ aãlı ancaú se imiş 

 

                                                 
2350 Beytin vezni bozuktur. 
2351 Mısraın vezni bozuktur. 
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4 İnsÀn ne olursa olsun àurÿr híçdir 

MaènÀsız şişmekde olan, sürÿr híçdir 

Ehl-i dil ol göñül, ehl-i şurÿr híçdir 

èAczí bu göñülde yaşayan şe imiş 

/519/ 

-386- 

Dil-şÀdedir 

Yine o mecrÀda 

Úonya 

 

1 èİlim herze degil her Àn dil-şÀdedir 

èİlmiñ yeri gül gülistÀn ÀbÀdedir 

Faøíletdir anıñ aãlı hem nezÀhet 

DÀnÀ ãanan kendin yazıú nÀ-şÀdedir 

 

2 èİlmí, degil demek için èilim gerek 

èÁlim olmaú için ùatlı óilim gerek 

Òod-kÀm için herze gerek, ôulüm gerek 

O, bir sinek vızıltısı ber-bÀdedir 

 

3 èİlmí degil demek bir söz faúaù úoúmuş 

NÀ-dÀn olan ara yere taèbír ãoúmuş  

Böyle diyen dilde meger èilim yoúmuş 

İfÀdesi úuru ãıúı ifÀdedir 

 

4 èÁlim olan sözün bilir öyle söyler 

KÀmil olan iyi añlar beyÀn eyler 

Òidmetçiden òanım2352, óamÀmda ùas deler 

Bıraú èAczí böylesini kem mÀyedir 

                                                 
2352 Kelime “óanım” şeklinde yazılmıştır. 
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/520/ 

-387- 

äuãmaú da äavÀb 

Yine o der-be-der tenúídciye Úonya 

 

1 Bir söz ki eger diñlese úÀbil-i òiùÀb 

At bir ùarafa, òaùÀ2353 ona vermek cevÀb 

 

2 Bir mÀhiyet ki èayÀrıdır söz insÀnıñ 

Böyle beyinsiz sözlere ãuãmaúda ãavÀb 

 

3 Noùasız ötmez her elde sÀz bile aãlÀ 

Diñlemez kimse sesin ùatsız ölse rebÀb 

 

4 İyi bir söz ki geçdigi yerde ipekdir 

O bir cevherdir ùoplandıúça olur kitÀb 

 

5 Her göñülde bir arslan yaùar derler ammÀ 

İõèÀnsız arslandan yegdir èirfÀnlı sincÀb 

 

6 Bülbül ötdükçe neş´eli ãafÀ neşreyler 

Çünki naàme-i òÿşuna vermişdir niãÀb 

 

7 Petrol gibidir èirfÀnsız söz nÀ-òoş úoúar 

LavÀnùa gibi bulamaz kendine aóbÀb 

 

8 Lÿù Gölü óÀline geldi deryÀ-yı èilim 

Çatlaú dillerde yazıú bulandı bí-tÀb2354 

                                                 
2353 Kelime “óaùÀ” şeklinde yazılmıştır. 
2354 Mısraın vezni bozuktur. 
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9 Çek başıñ èAczí bu sisli duman içinden 

Beyhÿde yanıp etme cigeriñ kebÀb2355 

/521/ 

-388- 

Ey Göñül 

Yine Böylelere 

Öyle bir devre geldik ki èilim èÀleminde söz ayaàa düşdü. Bilen bilmeyen şöhret 

óırãıyla diline geleni söylüyor. Onu añlayan müte´eååir faúaù bilmeyen gençler o 

sözlerle yol şaşırıyo[r]. Bunuñ için göñlüme óitÀbla diyorum ki: 

 

1 Yeter çekil, gir vaódete ey göñül 

Diñle başıñ ver èuzlete ey göñül 

Òoş óÀliñle hem-óÀl olmaú dilerseñ 

SeccÀdeñi ser èizzete ey göñül 

 

2 Raúíblerden ne çeker ãor bülbüle 

Yine èaşúın iôhÀr eder o güle 

ÒÀrdan uzaú hem-dem ol sen sünbüle 

Böyle siperger ãavlete ey göñül 

 

3 DÀnÀ degil cÀhil gören nihÀn ol 

Teslím, rıøÀ bÀbında var mihmÀn ol 

Derdiñ yeter kendiñe sen dermÀn ol 

Verme ãaúın sır miónete ey göñül 

 

4 Bir úalender-meşrebsiñ sen èAcziyÀ 

Şöhret sevmez ùabèıñ seniñ dÀ´imÀ 

Çek başıñı öyle ise óÀliyÀ 

Ásÿde yüz sür himmete ey göñül 

                                                 
2355 Mısraın vezni bozuktur. 
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/522/ 

-389- 

EslÀf Demişler 

Yine èAynı O MecrÀ  Úonya 

Kendilerini bilgin ãanan baèøı òod-kÀmlar meydÀna çıúıyor ki biñ bu úadar senelik 

ecdÀdınıñ bıraúıp gitdigi dünyÀ-şümÿl eåerlerine yan baúaraú ÁvrÿpÀ maùra-

bÀzlarınıñ sözlerine inanıyorlar.  

Bilmiyorlar ki onlar bizim ecdÀdımızdan çaldıúlarını bize ãatıyorlar. èİlmiñ kökü 

şarúda ùoàdu àarb o ışıúdan uyanaraú o nÀdir èilimleri kendi óarålarına göre 

dillerine çevirdiler. Áh ey der-be-der bunu bilseñ ne olur: 

 

Demişler 

1 Arayan yoú şimdi eski izleri 

Söylenecek sözü eslÀf demişler 

İòtirÀãla ùolu insÀn özleri 

İnsÀnoàlu çeşíd eãnÀf demişler 

 

2 Degişmişdir erkÀn ile uãÿl şimdi2356 

Başúalaşmış èÀdet ile fuãÿl şimdi 

Emellerde saúím fikir óuãÿl şimdi 

Olmayınca ùaraf eùrÀf demişler 

 

3 Her delige baş ãoúup girenler2357 

Yaúın yeri óırãla uzaú görenler 

Úuru óulyÀ çürük daèvÀ sürenler 

Bütün èÀşıú buna inãÀf demişler 

 

 

                                                 
2356 Dörtlüğün ilk 3 mısraının vezni bozuktur. 
2357 Mısraın vezni bozuktur. 
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/523/ 

4 Heder arar yazıú èAczí cihÀndan 

Sezgi sezer çeşíd çeşíd gümÀndan 

ÒÀlí2358 degil başı yine dumandan 

Giden selef gelen aòlÀf demişler 

 

-390-2359 

ErkÀn Gösterir 

LÀf DestÀnı Úonya 

èÁşıú Şemèí Úonuşuyor isimli kitÀbım üzerine aşaàı yuúarı çıúan bir sürü lÀf 

üzerine: 

 

1 DeryÀyı güzÀf ùalàalandı ùaşdı yine 

FeãÀóat mevci òızlanaraú çoşdu yine 

BelÀàat úuşu úanad açıp uçdu yine 

HavÀdan nice Àyín erkÀn gösterir  

 

2 Diñleyiñ siz de hey aàalar úulaú veriñ 

Geçiyor alÀy çekiliñ siz de yolaú veriñ 

Oluyor gelin, uãÿl şimdi duvaú veriñ 

Úapıda ùuruñ belki ziyÀn gösterir 

 

3 BelÀàat nükte, óarıl óarıl aúıyor 

èÁşıúlar óayrÀn faúaù sÀkit baúıyor 

YÀveli sözden nice edÀ çıúıyor 

Uãÿlde erkÀn daòi lisÀn gösterir 

 

 

                                                 
2358 Kelime “óÀlí” şeklinde yazılmıştır. 
2359 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
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/524/ 

4 Cilveler àaríb döner ùurur felekde 

KibÀrlıú úaba eleniyor elekde 

Nükteli şiddet böyle gerek dilekde 

Yamandır óased, òınçlıèirfÀn gösterir 

 

5 Giyinmiş kisbet pehlivÀnlar meydÀnda 

Hangisi àÀlib çıúar èaceb unvÀnda 

ReftÀrlar tezdir hem de titiz cevlÀnda 

Baúalım naãıl elde rucóÀn gösterir 

 

6 äıvanmış úollar güreş tamÀm úıyaúdır 

Úalemler zaàlı her ùarafa oynaúdır 

Tribün ùolu seyirciler bunaúdır 

Giderse böyle, òaylí seyrÀn gösterir 

 

7 Elinde keşmír parlaú úılınç ãatıyor 

Ùurmayıp òaãma2360 úuru ãıúı atıyor 

Köroàlu óÀlÀ eski úalúan ùutuyor 

Arada bir güdük ùırpan gösterir 

 

8 Meyilde varsa gizli şöhret eåeri 

Añlayan bilen ùursun uzaú hem geri 

DÀhí-i edeb varken geçme ileri 

Güneşli havÀ ãoñra ùÿfÀn gösterir 

 

 

 

 

                                                 
2360 Kelime “óaãm” şeklinde yazılmıştır. 
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/525/ 

9 İncecik kibÀr edÀlarla òoş sözler 

Raàbetle alúış eyler bunu loş gözler 

Açılsın meydÀn seçilsin hem baş özler 

Bir meydÀndır ki èaôím imèÀn gösterir 

 

10 Úorúaraú èAczí çekilmişdir bucaàına 

Ùutuldu dili yatdı èuzlet úucaàına 

Bir òançer deger belki deyü bacaàına 

Kimi úılınç kimi úalúan gösterir 

/526/ 

-391- 

Demişler Úonya 

İnsÀnlar arasında öyle maòlÿúlar vardır ki kendilerini bilgin ãanaraú óased ve òod-

kÀmlıú ùaàınıñ zirvesine çıúar oradan óaúíúat ışıàı çıúan yerlere ùop ùüfek atarlar.  

Öyle ki atdıúları bu mermiler kendi òod-kÀm bünyelerine döner bunuñ farúında 

degillerdir. Yuúarıda biraz [ba]óåi geçen şÀèir RÀsiò óaúúında çıúan eåerimize úarşı 

küplere binen Uzluú úaraktersiz yazdıàı yazılarla kendiniñ ne olduàunu ortaya 

atmış verdigim cevÀblarla kepÀze olmuşdur. Bunuñ için diyorum ki: 

 

1 Ehl-i óased belli olur sözünden 

Ne ederse kendi eder demişler 

VefÀ gelmez böylesiniñ özünden 

Burnunuñ oúuna gider demişler 

 

2 Kendi sözün revÀ ãanır cÀn ãanır 

Úulaú ùutmaz eùrÀfına şÀn ãanır 

Sersemligin bilmez faúaù kÀn ãanır 

Böyle olan miónet görür demişler 
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3 Óasÿd olan her iyiye fenÀ der 

KepÀzelik ãaçar ona daèvÀ der 

Döner bir de benim sözüm fetvÀ der 

Böylesiniñ kÀrı heder demişler 

 

4 Her şeyler de geçer öñe girilir 

Ùurur, ùurur òortlaú gibi dirilir 

Ùínetinden böyle emir verilir 

èAczí onlar böyle gider demişler 

/527/ 

-392- 

Demişler 

Yine Ona Úonya 

 

1 Pişmiş aşa ãoàuú su dökenler2361 

İnsÀn degil maòlÿú nÀ-dÀn demişler 

Miónet biçer fitne fesÀd ekenler 

Dipsiz kile boş bir òarman demişler 

 

2 Kendin bilen úarışmaz el aşına 

İnsÀn gibi baúar kendi işine 

Olur olmaz işiñ düşmez peşine 

Böylesine kÀmil insÀn demişler 

 

3 áurÿr ile yere úubÿr2362 ãıúanlar 

Kendin dÀòí ãanıp kürse çıúanlar 

Beyhÿdeye isli ocaú yaúanlar 

İçi ùolu kesmik ãaman demişler    

                                                 
2361 Mısraın vezni bozuktur. 
2362 Kelime “úÿbÿr” şeklinde yazılmıştır. 
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4 èAczí söyle devrÀn üstü ùuraraú 

Zemín zamÀn arasından görerek 

RıøÀ bÀbı öñünde post sererek 

Selef buna böyle devrÀn demişler 

/528/ 

-393- 

Demişler 

Yine Ona Úonya  

 

1 Köpege ùaş atma ürür demişler 

Úof èavèave başa øarar demişler    

èÁúil olan ùutar óikmet yolunu 

Kem söyleyen dÀra girer demişler 

 

2 İki düşün bir söyle söz olsun2363 

èAyÀr gerek sözde maènÀ öz olsun 

İnsÀnlıàa yarar dÀ´im yüz olsun 

Benlik mumu tezce söner demişler 

 

3 Bir èAczí’yim zamÀn söyler yazarım 

Uçan úuşdan òaber alır sezerim 

GÀhí olur insÀnlıúdan bezerim 

Yoldan çıúan yola döner demişler 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2363 Mısraın vezni bozuktur. 
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/529/ 

-394- 

Demişler 

Yine Ona  Úonya  

 

1 Paùlaú olur çatlaú diliñ sözleri 

Her yanàına körük çeker demişler 

Úulaú ãaàır şaşı görür gözleri 

Egri bügrü dikiş diker demişler 

 

2 Sersem olan bilmez kendin òod-kÀmdır 

Düşer kendi şaşar kendi bed-nÀmdır 

Raàbet olmaz bir míve ki pek òÀmdır 

Yenmez çünki úuãmuú döker demişler 

 

3 Òod-kÀm olma ãaúın èAczí o yoldan 

VefÀ gelmez òod-kÀm olan bir dilden 

NÀmı gider ilden ile, bir ilden 

Úırar şöhret kendi çöker demişler 

/530/ 

-395- 

KÀmil Gez 

Kendi Göñlüme Úonya 

 

1 Sersem olma amÀn göñül kÀmil gez 

Mechÿl başa èÀlim degil cÀhil gez 

Veren varsa kendisine èÀlim süsü2364 

Bí-çÀredir geç yanından sÀóil gez 

 

                                                 
2364 Mısraın vezni bozuktur. 
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2 èAşúıñ varsa güzellerle úonuş sen 

Ehl-i èirfÀn bulur iseñ ùanış sen 

Maàrÿrlardan dÀ´im eyle dönüş sen 

Úalenderlik yolllarına mÀ´il gez 

 

3 èAczí èÀciz görün sen ki, bilinme 

Bir sözdür ki gelir ise alınma 

Meclisinde maàrÿrlarıñ bulunma 

èÁlemiñde kendi kendiñ úÀ´il gez 

/531/ 

-396- 

İnsÀn Demişler 

 

1 Bir cevher ki èaúıl başa verilmiş 

èÁrif olan buna èirfÀn demişler 

Õí-rÿó olup bu zemíne serilmiş 

èAúla ãÀóib olan insÀn demişler 

 

2 İnsÀnlarda èaúl-ı selím faøíletdir2365 

Bunuñ èaksi fenÀ meyl rezíletdir 

İdrÀksizlik bunda büyük hezímetdir 

Hezímete úoşan óayvÀn demişler 

 

3 Sevindirir, àurÿr èaúlı òiõlÀndır    

Bilmeyenler bunu hep bí-iõèÀndır 

èAúl-ı selím iyi yolda sulùÀndır 

KÀşÀne-i èaúla vicdÀn demişler 

 

 

                                                 
2365 Dörtlüğün 1. ve 3. mısralarının vezni bozuktur. 



 

917 

4 Dediúodu èÀlemine girenler 

Şöhret için èaúlı zebÿn edenler 

Onlar èÀciz hem bí-çÀre bedenler 

Bir maúãad ki ãoñu píşmÀn demişler 

 

5 èÁrif olan fenÀ meyle ãapmaz híç 

Benlik ile dediúodu yapmaz híç 

Bu sÀyede şöhretlere ùapmaz híç 

Ùapanlarıñ ãoñu òüsrÀn demişler 

/532/ 

6 èAczí der ki bu èÀlemde n’itmeli 

İnsÀn èaúlı dÀ´im óÀkim etmeli 

Sözün bilip her Àn ãayàı gütmeli 

Bilmeyene òod-kÀm nÀ-dÀn demişler 

 

-397- 

Ùurnalar 

Úonya 

 

Úoşma 

1 HavÀlanmış yeşil başlı ùurnalar 

Yeşerdi mi yaylaların yolları 

Çıúmış mıdır selvi boylu sunalar 

Açıldı mı yaylalarıñ gülleri 

 

2 BahÀr gelir coşar sevdÀm yellenir 

Úara úışda ãuãan dilim dillenir 

Çayır çimen ile her yer tüllenir 

Dürlü çiçek süslü bütün illeri 

 

 



 

918 

3 BahÀr demi ùurna sesi ötüşür 

èÁşıúlara sevdÀ demi yetişir 

Çiçekler de birbiriyle öpüşür 

Eser èAczí bÀd-ı ãabÀ yelleri 

/533/ 

-398-2366 

Dediler Úonya 

 

DívÀn2367 

1 Aradım óÀkim-i èaşúı görmek için 

Ne istersiñ söz maènÀlı dediler 

 

2 Dedim ãormaú dilerim mÀye-i èaşúı 

äorma, o da bir sevdÀlı dediler 

 

3 Dedim iõin var mı bezme girmek için 

Olmaz, şimdi başı çoú óulyÀlı dediler 

 

4 Dedim çÀre nedir beyÀn eyleyiñ 

Bilmeyiz bu iş daèvÀlı dediler 

 

5 DedimèÀşıú nerde maèşÿú kimdir 

İnsÀn èaşúıñ bir timåÀli dediler 

 

6 Dedim öyle ise èAczí’mi bildim 

äorduàuñ şey hep fetvÀlı dediler 

 

 

                                                 
2366 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
2367 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, kıtadır. 
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-399- 

Úıùèa 

1 Dönüşünde dehriñ insÀn hÀøım gerek 

MaènÀ sende laùíf şièr-i KÀôım gerek   

Taúlídine àarbıñ heves bí-behrelik 

KÀôım gibi millí lisÀn nÀôım gerek   

/534/ 

-400- 

Demişler  Úonya 

 

1 äuãmaú güzel faúaù aàyÀr ùurdurmaz 

Elinde şiş gelir ãoúar demişler 

LÀf deryÀsı olmuş cihÀn böylece 

Buna düşen zorca çıúar demişler 

 

2 Bu deryÀda yüzen nice zÀhid var 

Düşmek için óÀøırlanan cÀhid var 

Bu seyrÀnıñ eùrÀfında şÀhid var 

Kimi çıúar kimi baùar demişler 

 

3 El oàlunuñ güvenilmez diline 

Begenmez híç ne geçerse eline 

Atar ùutar baúmaz ãaàa ãoluna 

èAczí şaşmış óayrÀn baúar demişler 
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/535/  

-401- 

ŞÀnı Úonya’nıñ Úonya 

Úonya DestÀnı 

DestÀn 

1 Temelini ùunçbilekler atmışdır 

Çatısını kahramÀnlar çatmışdır 

Nice sulùÀn gelip bunda yatmışdır 

Eåerler var süslü şÀn-ı Úonya’nıñ 

 

2 Her yanları otaú yeri görmeli 

èİrfÀn ùoàan şafaú yeri görmeli 

Arslanlarıñ yataú yeri görmeli 

TÀríòlerde adı ãan-ı Úonya’nıñ 

 

3 Ùuraàında nice begin úanı var    

Ùaşlarında òÀúÀnlarıñ ünü var   

TÀríòlerde ezelídir şÀnı var 

Yeşil ova boldur nÀn-ı Úonya’nıñ 

 

4 Baùısında Loras Ùaàı ùuruşmuş 

Yamacında nice şenlik úarışmış 

Nice cenkler nice gümÀn barışmış 

Dört mevsimde òoşdur Àn-ı Úonya’nıñ 

 

5 Bir yayladır uçdan uca serilmiş 

Ùoros Ùaàı çevresine gerilmiş 

Keyòüsrevler, KeyúubÀdlar dirilmiş 

Alparslan òÀnlar òÀn-ı Úonya’nıñ2368 

                                                 
2368 Mısraın vezni bozuktur. 
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/536/ 

6 Baàlamışdır kendisine çaàları 

Buna şÀhid penbe renkli ùaàları 

ÓayÀt yeri meşhÿr MerÀm BÀàları 

Maènevídir var emÀn-ı Úonya’nıñ 

 

7 Beşiginde èilm ü èirfÀn ãallanır 

Eşiginde nÀmlı şÀèir dillenir 

Güle beñzer dil-berleri güllenir 

Rÿóa lÀyıú òoş elóÀn-ı Úonya’nıñ 

 

8 èİrfÀn yeri tÀríòleriñ yoludur 

Çayır bÀàdan ãuyu gelir ãuludur 

èAzízlerle her kÿşesi ùoludur 

MevlÀnÀ’dır èazíz cÀn-ı Úonya’nıñ 

 

9 Emín belde yazar bunu kitÀblar 

èİlm-i cifir daòi böyle óesÀblar 

èAczí der ki bu böyledir aóbÀblar 

èÁlimi çoú bol èirfÀn-ı Úonya’nıñ 

/537/ 

-402- 

CÀddelerde 

Nerden Gelmişler  Úonya 

Yeñi Türedi Gençlere: 
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RubÀèíler2369 

1 CÀddelerde gezer aàzı ıãlıúlı 

ÚafÀ nerde göz nerede ùolaşır 

İçi bozuú gÿyÀ dili dostluúlu 

Bir úaùrÀndır çarpılırsan bulaşır 

 

2 Pek de gençdir yazıú böyle gezerler 

Bir rÿódur ki èaceb nerden almışlar 

Söylese bir kÀmil hemen úızarlar 

Açıú yelken felÀkete ùalmışlar 

 

3 Ögüd ùutmaz úulaúları ùolmuşdur 

Yoú istiúbÀl, hem şerefe düşünce 

ÒÀm2370 óÀlÀù bir derebegi olmuşdur 

Ùolaşırlar ırú èiãmeti peşince  

/538/ 

-403- 

RubÀèíler2371 

1 Faøíletiñ nezÀketiñ varlıàı 

Bilenlerden görülereú bilinir 

Kimde ise óasedle òÿy ùarlıàı 

Òÿysuz örnek onlardan alınır2372 

 

 

 

 

                                                 
2369 Rubâî olarak belirtilen adlandırma nazım şekline işaret etmeyip şiirin dört mısradan oluştuğunu 

belirtmek içindir. Müellif tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiştir. 
2370 Kelime “óÀm” şeklinde yazılmıştır. 
2371 Rubâî olarak belirtilen adlandırma nazım şekline işaret etmeyip şiirin dört mısradan oluştuğunu 

belirtmek içindir. Müellif tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiştir. 
2372 Mısraın vezni bozuktur. 
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2 Bilgin olan baş úaldırmaz boşuna 

Óikmet onda, luùuf onda barınır 

èAúreb mizÀç, gitmez kimse òoşuna 

Özünden de sözünden de yerinir 

 

3 Bilgin olan göñül yere indirir 

Her delige baş ãoúmaz ben deyü2373 

Bilginligi faôíletle bildirir 

Olur olmaz göñül yıúmaz ben deyü 

/539/ 

-404- 

Tenúídcilere2374 

Ey Danayı Konya 

 

1 Ey danayı úubbe yapıp şişiren 

TelÀşıñ ne niçin böyle úızarsıñ 

Bir mÀddeyi óadden faøla aşıran 

Derdiñ ne ki böyle yazı yazarsıñ 

 

2 Bilgin iseñ nezÀhetle úalem ùut 

Óırãa düşme ãaded geçme faùín ol 

FÀøıl iseñ cidÀl açma ört uyut 

ÒaùÀ fÀóiş ise bildir metín ol 

 

3 Sende varsa iylik de var èizzeti 

èAzíz iseñ Óaúú’a óürmet gerekdir 

Ne maènÀdır şarlatanlıú leõõeti 

Yazışlarda çünki èiffet gerekdir 

                                                 
2373 Mısraın vezni bozuktur. 
2374 Müellif tarafından dörtlük numarası üstte verilmiştir. 
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4 ÒaùÀ neyse anı bildir ezgide 

SÀlim fikir çoú gerekdir èÀúile 

Çünki tenúíd öç degildir sezgide 

Ùoàru yolda gitmek lÀzım nÀúile  

 

5 Bu meåeldir ürer ùopraú úazdıúça 

Úıãa kesmek fikri tenvír degil mi 

Gizli maúãad gizli òÿy yazdıúça 

NezÀheti nefsi taóúír degil mi 

/540/ 

6 èAczí söyler bunu öz bir yürekden 

Alır ilhÀm çünki göñül ilinden 

Úanı bozuú ùurmaz ãapar meslekden 

MÀyesi o herze ãaçar dilinden 

 

-405- 

Úıùèa 

1 Yaş altmışa erdi afallandım 

Geldi vaúit àayrı ãaúallandım 

Feyø-i vücÿd her dem eksilmede 

İòtiyÀrlıú gelmiş kemÀllendim 

/541/ 

-406- 

Otluú Yaylası’nda  

Gezdim Nice  Úonya 

 

Úoşma 

1 Gezdim nice ùaà başında yaylalar 

Úuşlar öter bülbül fiàÀn etmede 

Gördüm nice Türk dil-beri LeylÀlar 

Çeşíd óÿrí aúlı óayrÀn etmede 
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2 Obaları yeşilçayır çimendir 

Dil-berleri penbe yanaú semendir 

Yayla gülü tamÀm olàun bedendir 

Kimi yayıú kimi ayran etmede 

 

3 Sesleri var ùurna sesi ayrıca 

Dilleri var sÀde temíz ùuruca 

Türkmen dili ana dildir ùoàruca 

èIrú dilidir neş´e beyÀn etmede 

 

4 Düşündükçe her úayadan ses aldım 

Gezindikçe bu yerlerden óis aldım 

Açıú tÀríò sÀde dilden ders aldım 

İşte bu ders beni şÀdÀn etmede 

 

5 Bir èAczí’yim èaşúım èarúıñ elinde 

İndim çıúdım nice àaríb yolunda 

Büyük kitÀb añlar iseñ dilinde 

Her kÿşesi èilm-i èayÀn etmede 

/542/ 

-407- 

Aúşam Güneşi 

Bir äoràum Var Úonya 

RubÀèí2375 

1 Bir ãoràum var güneş saña ãorarım 

Ùoàar iken pek neş´eli ùoàarsıñ 

Ufuúlarda penbe rengiñ ararım 

İnişiñde neden ãarı ãaàarsıñ 

                                                 
2375 Rubâî olarak belirtilen adlandırma nazım şekline işaret etmeyip şiirin dört mısradan oluştuğunu 

belirtmek içindir. Müellif tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiştir. 
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2 Her seóerde güle güle çıúışıñ 

Her èÀleme óayÀt verir cÀn verir 

Nice me´yÿs èaceb aúşam gidişiñ 

Bu óÀl bize óayret2376 verir ãan verir 

 

3 Aàır aàır seyrederek gezersiñ 

Neler görür ne acılar ùuyarsıñ 

Hep bunları bir bir sen de yazarsıñ 

Alır gider Óaú Tañrı’ya ãunarsıñ 

 

4 äabÀó ãabÀó dertlilerle yoràunlar 

Nice ümíd senden bekler óislenir 

Işıàıñda çalışır çoú ùuràunlar 

Varlıàıñda çünki àıdÀ beslenir 

 

5 Sende güler öksüzleriñ ùudaàı 

Ilıú şefúat onlar için sendedir 

Renkler alır senden yoúsul yanaàı 

Yüz oúşamaú bunlar için sendedir 

/543/ 

6 Ey øÀèífler èÀcizleriñ yoldaşı  

Onlar senden yocunmazlar òoşlanır      

Çünki ùÀliè olmamışdır óÀldaşı 

Seniñ ile ümídleri yaşlanır 

 

7 Ùoàarsıñ sen baòtiyÀrlar uyurken 

Uyanıúlar görür seni demlenir 

El èÀleme ãaàlıú devÀ yürürken 

Uyuyanlar bu hengÀmda simlenir    

                                                 
2376 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
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8 èAczí der ki girift olmuş bir iş bu 

DevrÀn ile hem-dem olmuş felekde 

Ezel óükmü nice àaríb gidiş bu 

ÙÀliè denen o şey ãaúlı delikde 

/544/ 

-408- 

Taúlídcilik 

Daldan Ùala  Úonya 

RubÀèí2377 

1 Daldan dala aùlayan úuş yoú olur 

Tehlikeye kendi cÀnı atılır 

Bir göñülde ùurmayanlar çoú olur 

Er geç bunlar bir zorluàa úatılır 

 

2 Aàır sÀkin olmayanlar tez çöker 

Bir yolcudur gider yoúluú iline 

Meşrebsizlik ayrı bir cins òÿy çeker 

Ne geçerse işler bunlar eline 

 

3 MÀhiyetde taúlídcilik işte bu 

Bildi iseñ düşün işiñ kökünü 

Her boyaya girip çıúmaú nedir bu 

Benliksizler çeker kendi yükünü 

 

4 Çirkín yosma boyar yüzün ustalıú 

Güzel neden taúlíd eder bilinmez 

Meşreblerde bu ayrı bir òastalıú 

Birbirine geçer öñü alınmaz 

                                                 
2377 Rubâî olarak belirtilen adlandırma nazım şekline işaret etmeyip şiirin dört mısradan oluştuğunu 

belirtmek içindir. Müellif tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiştir. 
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/545/ 

5 Çoú şaşúın var, èAczí bilmez kendini 

ZamÀn var ki, añlar ãuçun faúaù yuf 

Úuru òayÀl bilmez cihÀn fendini 

Bir ùuzaàa düşmüş yazıú ãoñu yuf 

 

-409- 

ÚumÀr2378 

Gündelige Úonya 

 

1 Gündelige bir gecelik úatdı büker        

Öz úazanca gizli úapı açdı rezíl 

Çoú şerefle ser-mÀyeyi ãatdı büker 

Nicelerin cavlataraú etdi õelíl 

 

2 Şöhret verir ãanma ãaúın ãoñu ber-bÀd 

Müdhiş miónet zindÀnıdır ùaúılırsıñ 

Kimi gördüñ bu úumÀrda olmuş ÀbÀd 

Neden èaceb peşlerine ùaúılırsıñ 

 

3 SÀòte óürmet ãÿrí dostluú bilseñ eger 

Bir şerefse yazıú eyvÀh bu gidişe 

Nice èibret heder var alsañ eger2379 

Bir gün var ki şeyùÀn güler bu pis işe 

 

 

 

 

                                                 
2378 Müellif tarafından dörtlüklerin numarası üste verilmiştir. 
2379 Mısraın vezni bozuktur. 
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/546/ 

4 Er odur ki şeref verir yuvasına 

Yurd èaşúını emel ùutar àayretlenir 

èÁúil olan düşmez úumÀr sevdÀsına 

Göçen bunca yuvalardan èibretlenir 

 

5 Neler gördüñ amÀn èAczí bu vÀdíde 

Ne åervetler ne şerefler göçüp gitdi 

Aldanaraú nice kimse bu şÀdíde 

Verem olup elemlerle uçup gitdi 

/546-1/2380 

-410- 

1 Geçdi úışlar yine bahÀr geliyor 

EşyÀ yine tÀze óayÀt buluyor 

Güller açdı yeşil yapraú ezel nÿr 

Bülbül çoşdu bu neş´en gülüyor2381 

 

2 Baş gösterdi yeşil çimen göründü 

Ùaàlar yine çigdemlere büründü 

Úırlar yeşil sergisini serindi 

èÁşıúlara yine bayram oluyor 

 

3 Menekşeler ùomurcaàın açdılar 

Ùurnalar da yaylalara göçdüler 

Bütün çiçek èaşú şarÀbın içdiler 

Bu èÀleme tÀze hengÀm ùoluyor 

 

 

                                                 
2380 Bu sayfa sonradan eklenmiştir. Tarafımızca sayfa numarası yukarıdaki şekilde verilmiştir. 
2381 Mısraın vezni bozukturr. 
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4 Güzeller de çıúar yine seyrÀna 

Göñül şaşar beyÀø2382 zanbaú gerdÀna 

èÁşıúlar da gelir ùurmaz lisÀna 

Bu úudrete èAczí óayrÀn oluyor 

/546-2/2383 

-411- 

Ey DünyÀ 

1 Ey dünyÀ bu dívÀnımı oúutmazsıñ2384 

Áh mióveriñ başúa yerde dönüyor    

Ùoàru sözü insÀnlara yaúıtmazsıñ 

İşte bundan miónetleriñ eniyor 

 

2 Ùoàru söze şimdi yoúdur iètibÀr 

İyi degil bu óÀlde yoú bir úarÀr 

äoñu gelir bilmem ammÀ Àh u zÀr 

Günden güne ıslÀó işi sönüyor 

 

3 èAczí söyler eùrÀfına baúaraú 

èİbret işler ile baàrın yaúaraú 

Günde yüz biñ eyvÀh õikri çekerek 

áaríb baàrı böyle dÀ´im yaúıyor 

/547/ 

-412- 

èAşúda VefÀ   Úonya 

1 èAşúda vefÀ èiffet gerek bilene 

Bunca èÀşıú bu yollarda ùolaşmış 

Ezel èaşúdan ãaàlam òaber alana 

èAşúla sevdÀ degil aãlÀ uzlaşmış 

                                                 
2382 Kelime “beyÀz” şeklinde yazılmıştır. 
2383 Bu sayfa sonradan eklenmiştir. Tarafımızca sayfa numarası yukarıdaki şekilde verilmiştir. 
2384 Dörtlüğün 1. ve 3. mısralarının vezni bozuktur. 
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2 èÁşıúları hicrÀn baóåi söyledir 

Aranırsa eski izler böyledir 

Kin degil èaşú sÀlim temíz òÿyladır 

MurÀdına eren böyle ulaşmış 

 

3 Barbar olmaz èÀşıú olan aãlında 

CÀnÀvarlıú yoúdur èaşúıñ faãlında 

Bu çirkín èaşú yoúdur Türk’üñ neslinde 

Şimdi bilmem nerden gelip bulaşmış 

 

4 Yeñi èaşúıñ ùabancalı nÀzı var 

Göñlünde çoú úoşup ùuran tazı var 

Eski èaşúıñ güzel sözü sazı var 

Her devirde sevdÀ böyle ãavaşmış 

/548/ 

5 èAczí der ki bu èaşú degil cinÀyet 

Sevgi degil ayrı àayrı òıyÀnet 

èAşú olur mu böyle acı felÀket2385 

Türediler şimdi böyle yol açmış 

 

-413-    

Nerdeyiz 

Dönmüş DünyÀ      Úonya 

 

1 Dönmüş dünyÀ tersine ters 

Başlar sersem sevdÀlanmış 

Bu gidişe denir mi pes 

Çökmüş óayÀ fenÀlanmış 

 

                                                 
2385 Mısraın vezni bozuktur. 
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2 Olmuş aòlÀú vaóşetzÀr2386 

Her zemínde reõÀlet2387 var 

Òırsız, nÀ-dÀn olmuş nÀmdÀr 

NÀmÿs çünki yaàmalanmış 

/549/ 

3 İnsÀn bezmiş insÀnlıúdan 

Bed-ter gidiş óayvÀnlıúdan 

èÁúıl zebÿn óayrÀnlıúdan 

èÁdetler hep rüsvÀlanmış 

 

4 Erkek Lÿùí úadın úurnaz 

VefÀ híç yoú artmış niyÀz 

Ùurum sÀòte hem óíle-bÀz 

Çirkín bir óÀl mÀyalanmış 

 

5 Moda denmiş èÀrsızlıàa 

Artmış raàbet òırsızlıàa 

Delíl bu óÀl nÿrsuzluàa 

èIrø bozmaúlıú modalanmış 

 

6 èAceb nedir bu óÀl böyle 

N’olduñ dünyÀ amÀn söyle 

ÇÀre var mı beyÀn eyle 

Yüzde ùoúsan yosmalanmış 

 

 

 

 

                                                 
2386 Mısraın vezni bozuyktur. 
2387 Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
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7 Bir rüsvÀlıú yazıú eyvÀh 

Zemín eder feryÀd u Àh 

Verir bu óÀl èaõÀb nÀ-gÀh 

İnsÀnlıú pek iàvÀlanmış 

/550/ 

8 Çirkín bir óÀl mübremdir bu 

Bir felÀket mübhemdir bu 

Teşòíã2388 gerek ehemdir bu 

Varlıú eyvÀh óulyÀlanmış 

 

9 èAczí söyler ùuyulmaz híç 

Úoúmuş úabuú ãoyulmaz híç 

Bu sersemlik ayılmaz híç 

Fikir dönük daèvÀlanmış 

/551/ 

-414- 

DünyÀ 

İòtiyÀrlamış  Úonya 

 

1 İòtiyÀrlamış titriyor dünyÀ 

Her yanı delik deşik ellenmiş 

Bütün varlıàı ãanki bir rü´yÀ 

Her dilde söze gelmiş dillenmiş 

 

2 Nice insÀnlar nice cÀn cÀnÀn 

Gelmiş geçmişler nice òÀn òÀúÀn2389 

Ùolup boşalmış olmuş çoú ùÿfÀn 

Nice milletler bunda óÀllenmiş 

                                                 
2388 Kelime “teşóíã” şeklinde yazılmıştır. 
2389 Kelime “óÀñ ve óÀúÀn” şeklinde yazılmıştır. 
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3 Bir ucu gelmiş bir ucu göçmüş 

äor ùopraàa nice úan içmiş2390 

Bu vÀdílerde çoú cÀnlar uçmuş 

Nice kervÀnlar bundan yollanmış 

 

4 Dönmüş èaãırlar úapanmış izler 

Yoúluàa gitmiş çoú óaríã gözler 

Yatmış ùopraàa nice genç úızlar 

Tañrı’nıñ gücü, böyle úullanmış 

/552/ 

5 èAczí söylüyor bunları özden 

Almış ilhÀmın hep eski izden 

èÁşıúlar demiş nice bu sözden 

Nice dem cihÀn böyle ãallanmış 

 

-415- 

Ferdcilere 

Yaşar Mı Bu   Úonya 

 

1 Yaşar mı bu èÀlemde tek bir kişi 

Varlıú için toplu metín el gerek 

Ùopluluúdur bunda gören her işi 

Özü ùoàru bilgin gerek dil gerek 

 

2 Egrilikle yurd severlik olur mu 

Iãsız yere refÀh úuşu gelir mi 

FenÀlıúdan vaùan neş´e alır mı 

Ùoàru fikir erkÀn gerek yol gerek 

 

                                                 
2390 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 Òod-kÀmlardan maèmÿreler vírÀndır 

Dirlik söz ziyÀn dÀ´im ziyÀndır2391 

Bu işlere èaúıl her dem óayrÀndır 

Dirlik için imtizÀclı óÀl gerek 

/553/ 

4 Ferdcilikde fenÀ havÀ esermiş 

áıdÀları bozar hem de kesermiş 

Fikir söner àaflet gelir baãarmış 

ÓayÀt için temíz havÀ yel gerek 

 

-416- 

Köy Úızları 

Yurd BahÀrı  Úonya 

 

1 Yurd bahÀrı geldi yerler gülümser 

Yeşillendi yine ùaàlar güzeldir 

Arar yuva her úuş birin benimser  

Çünki mesken yuva úurmaú ezeldir 

 

2 Yücedir Türk illeriniñ görgüsü 

Türkmen úızı söyler yayla türküsü 

Parıl parıl ãaçlarınıñ örgüsü 

Köy úızınıñ ãaçı dilde meåeldir 

 

3 äarı çiçek küme küme açılır 

Güzel úoúu her yanlara ãaçılır 

Úoyun ãaàar gürbüz úızlar seçilir 

äÀf çalışma sÀde óayÀt emeldir 

 

                                                 
2391 Mısraın vezni bozuktur. 
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4 Ùudaúları ùabíèatden aldır al 

 Yanaúları penbe petek baldır bal 

Budrası yoú, boyası yoú yerli mÀl 

Mızlaú degil şaúraú Àhÿ àazÀldır 

/554/ 

5 SÀde ser-best neş´e óayÀt özünde 

Türk benligi parıldıyor gözünde 

Maymÿnluú yoú ãÀf sÀde sözünde2392 

èAczí bunlar pırlanùaya bedeldir  

 

-417- 

EcdÀdımız 

Dört Kÿşeye  Úonya 

 

1 Dört kÿşeye aà gererek 

Ùurmuş ecdÀd úalúan gibi 

Her yerlere ün vererek 

Kükremişler arslan gibi 

 

2 äanma úula úul olmuşlar 

At üstünden yel olmuşlar 

GÀh ùaşaraú sel olmuşlar 

Enginlerden èummÀn gibi 

 

3 Yigitligi ùutup elde 

İrkilmemiş yayla belde 

Söyleniyor óÀlÀ dilde 

Şöhretleri destÀn gibi 

 

                                                 
2392 Mısraın vezni bozuktur. 
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/555/ 

4 Türk maènÀsı, ùaà úaynaúdır 

äoyda Oàuz öz oymaúdır 

Úuvvet Türk’de, emir Óaú’dır 

Her dirlige dermÀn gibi 

 

5 Türk’üñ gücü Óaú gücünden 

äaúın onun tek öcünden 

Áteş çıúar úırbacından 

Óamlesi var úaplan gibi  

 

6 TÀríòlerden èAczí söyler 

ŞÀhid çünki şehir köyler 

Bunca maèbed beyÀn eyler 

El èÀlem hep óayrÀn gibi 

/556/ 

-418- 

Kendi Dilinde 

Úuşlar Öter  Úonya 

 

1 Úuşlar öter kendi, kendi dilinde 

BahÀr demi seóer yeli sÀzları 

Türk õevúidir coşar Türk’üñ ilinde 

Ne òoş naàme şírín şírín sözleri 

 

2 Úaràa sesi bülbül olmaz aãlında 

Nice Àhenk vardır Türk’üñ neslinde 

Biñ bir naàme erer rÿóa faãlında 

Neş´e ile gelir bahÀr yazları 
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3 Dürlü naàme hem maúÀmdır dilimiz 

CÀnlı vurur mıørab bizim elimiz 

èAşú cevlÀnı bülbül yeri gülümüz 

Şevúle geçer bahÀr ile güzleri  

 

4 èAczí der ki cihÀn sÀzı Türk sesi 

Her feøÀda her diyÀrda bestesi 

Atılır mı èÀşıúlarıñ güftesi 

Áhengi var geçmiş yüzde yüzleri   

/557/ 

-419- 

Vuràunculara 

Cemèiyetde  Úonya 

 

1 Cemèiyyetde óırã yolları açılmaz 

Şeref şöhret, dirlik için dirlikde 

Beşiklere fenÀ ãanı ãaçılmaz 

Dil birligi el birligi, birlikde 

 

2 FenÀ biçer fenÀ toòum ekenler 

Yer başını ayrıca baş çekenler 

Bu gidişle çokdur bundan göçenler 

Bilir iseñ òoş yaşamaú dirlikde 

 

3 Óırsız òÀ´in tenbel sefíh yersizler 

Bunlar nedir yurd èaúrebi èÀrsızlar 

Dirlik bozar gezindikçe nÿrsuzlar 

İnsÀnlıúda şeref vaúÀr erlikde 
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4 Yuva bozar pisler dÀ´im pislikle 

Belli bunlar gezer aàzı ıãlıúla 

Yoú bunlarıñ èalÀúası rÀstlıúla     

Almış ãatmış gözü yoúdur varlıúda 

 

5 èAczí der ki bunlar nerden nereye 

Söz diñlemez úulaú ùutmaz çÀreye 

Úonmaú ister bu sesiyle pÀreye 

èİbret almaz úalır nice zorluúda 

/558/ 

-420- 

Óırã ve Vuràuncu 

Egri Gözü  Úonya 

 

1 Egri gözü ãapúın yolu 

Meger óaríã afallamış 

Ùuymaz úulaú titrer eli 

İşi saúaù ùopallamış 

 

2 NamÀz úılar ãaà miórÀbda 

Faúaù göñlü bir gird-Àbda 

Yeri yoúdur híç KitÀb’da 

GünÀh yükün çuvallamış 

 

3 Óırã bürümüş tek gözünü 

ŞeyùÀn ùutmuş pek özünü 

Úasvet almış şol yüzünü 

Gelir bir gün zavallamış 

 

 

 



 

940 

4 èAczí söyler ãaúınalım 

Bu işlerden çekinelim 

İyi òÿylar ùaúınalım 

Desinler ki òayÀllamış2393 

/559/ 

-421- 

Maskeli Kişiler 

 

1 Uàursuzlar çıúmış yüze 

İz örtülmüş zamÀn geçmiş 

Úarışırlar şimdi söze 

èAyıb úalúmış ziyÀn geçmiş 

 

2 Yüksekler hep iniş oldu 

Şimdi èÀdet geniş oldu 

Úara günler güneş oldu 

Geçen günler nihÀn geçmiş 

 

3 Úartalmış oàlanlıúdan2394  

Dem vurur civÀnlıúdan 

Şimdi ses yoú nÀ-dÀnlıúdan 

Önce dile destÀn geçmiş 

 

4 Ámir olmuş büyük işe 

Bu işlere dünyÀ şaşa 

èAczí saña yeter kÿşe 

Eyle sükÿt zamÀn geçmiş 

 

                                                 
2393 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
2394 İlk iki mısraın vezni bozuktur. 
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/560/ 

-422- 

áarblılara 

äanma Köksüz  Úonya 

 

RubÀèí2395 

1 äanma köksüz ãanma cÀhil bizi sen 

Bunca dilde bunca yazı bizimdir 

Ey Batılı kimden aldıñ tezi sen 

Bunca Àhenk müzik sÀzı bizimdir 

 

2 Şarúdan àarba biz indirdik varlıàı 

Şimşek gibi úılıçları ãalaraú 

Yıúıp ôulmü úaldırmışız ùarlıàı 

ÙÿrÀn Ural Ùuna Alp’e ùalaraú  

 

3 Uyur iken ùalàınca àarb fırladıñ 

Görüp varlıú güneşini açıldıñ 

LÀkin onu nice yıllar òorladıñ 

Úuru benlik ùaúınaraú seçildiñ 

 

4 İnsÀnoàlu úanı birdir cÀnı bir 

Bu òorluàuñ adı nedir dillerde 

İnsÀnlıúda geçim gerek ãanı bir 

Medeniyyet işte budur illerde 

 

 

 

                                                 
2395 Rubâî olarak belirtilen adlandırma nazım şekline işaret etmeyip şiirin dört mısradan oluştuğunu 

belirtmek içindir. 
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/561/ 

-423- 

Frenk Taúlídcilerine2396 

 

1 Diñler iseñ söyleyeyim şöylece 

Òÿy şerefi şÀn şerefi bizdedir 

Bu ãanıyı Tañrı ãunmuş böylece 

Nere varsañ Türk milleti yüzdedir 

 

2 Adımız Türk ãaàlam şendir dilimiz 

Merdlik var egrilik yoú ãoydanız2397 

Her yerlerde açıú bizim yolumuz 

Türkçe söyler Türkçe yazar boydanız 

 

3 Her örnegi ögrenerek alırız 

Úanımızda bir óis var vermeyiz2398 

Nerelerden ne gelecek biliriz 

ÍcÀbında elden èaúıl ãormayız 

 

4 Türk adını yalçınlardan alaraú 

Bu adı biz ùaàa ùaşa yazmışız 

RüzgÀr gibi at başını ãalaraú 

SüleymÀn’la nice demler gezmişiz 

 

5 èAczí der ki Türk milleti óalímdir 

Òaøarlarda uãlu uyãal yaşarız 

Óür gezeriz bunuñ èaksi elímdir 

Úalúar isek ùaàlar ùaşlar aşarız 

                                                 
2396 Müellif tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiştir. 
2397 Mısraın vezni bozuktur. 
2398 Mısraın vezni bozuktur. 
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/562/   

-424- 

Kimyos Köy Yolunda 

BahÀr Gelmiş      Balkar Köyü            

 

1 BahÀr gelmiş úuşlar ãalmış ününü 

Dere tepe giymiş yeşil ùonunu 

Dönmüş güneş çiçeklere yönünü 

Bir hengÀmdır göñül seyret amÀn hey 

 

2 BahÀr demi hep demleriñ yücesi 

ÓayÀt verir gündüzü hem gecesi 

Degişmiş baú úuşlarıñ da hecesi 

èÁşıú olan buna ezel óayrÀn hey 

 

3 SÀóillerden úalúar gelir ùurnalar 

Úıra çıúar oymaú oymaú sunalar 

Ùombul elde al al olmuş úınalar 

Deli göñül bu seyrÀna dayan hey 

 

4 Ezel úudret neler ögmüş var etmiş 

Güle bülbül bülbüle de òÀr etmiş 

Güzelleri èÀşıúlara yÀr etmiş 

Cilvesi bol göñül sen de inan hey 

/563/ 

5 èAczí der ki yayla yayla gezerim 

Ezel Óaúú’ıñ úudretini yazarım 

Ùaàlardan ben nice óisler sezerim 

Bir úapaúdır kökeninde yatan hey 

 



 

944 

-425-2399 

Çıúıp Kürse 

Baàırma Òocam Úonya 

 

1 Kürse çıúıp ÀvÀzla 

Óased şiddet hem nÀzla 

Nice laènet niyÀzla 

Baàırma sen ÀmÀn òocam 

 

2 Gizli niyet ùutarsıñ 

Çürük ipler ãatarsıñ 

Varır ãola yatarsıñ 

Nefsiñe bu ziyÀn òocam 

 

3 Cennet seniñ eliñde mi 

NecÀt yolu diliñde mi 

Seniñ işiñ yolunda mı 

Bıraú bizi ãaran òocam 

 

4 Taòtaya el vurursuñ 

Kendiñ ãapıú yürürsüñ 

Yarın ãonu görürsüñ 

Bu sözüme inan òocam 

/564/ 

  5 Dere tepe söyleme 

    LÀf deryÀsı boylama 

   Òalúa yazıú eyleme 

   Sen derdiñe yan òocam 

 

                                                 
2399 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. DívÀn’ın 184. şiiri bu şiir ile benzerdir.  
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6  ÚafÀdan söz atma òocam 

Úaşlarıñı çatma òocam 

Çürük laflar ãatma òocam 

Óiddetlenme amÀn òocam 

 

7 Bil óikmeti öyle ùarıl 

Bulandırma kendiñ ùurul 

Óayúırma boş óarıl óarıl 

Sensiñ işiñ gümÀn òocam 

 

8 Úandırmaya èilim gerek 

Úuru lÀfa olmaz dirlik 

Söz bulanıú te´åír seyrek 

ÚafÀdan söz ãalan òocam 

/565/ 

-426- 

Beşik 

AúvírÀn 

AúvírÀn Bucaàı oúulunda başögretmen iken ùalebelerim için: 

 

1 Beşik, beşik al beşik 

Senden aldım ben ışıú 

MÀví gökler göründü 

Artıú beni ãal beşik 

 

2 Öz annemi göreyim 

Elmas varlıú vereyim 

Vaùanımdır öz annem 

Müjde saña al beşik 
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3 Şu yurdumuñ bucaàında 

Öz annemiñ úucaàında2400 

Memesiyle beslendim 

Emdigim hep bal beşik 

 

4 SÀkin sÀkin ãallandım 

Bu yuvada dillendim 

Ben oúudam isterim 

Sen burada úal beşik 

/566/ 

5 Úanadı mı açayım 

Yükseklere uçayım 

Vaùanımıñ üstünde 

Gel sen beni bul beşik 

 

6 Bu yuvada beslendim 

Al beşikde süslendim 

Ben yuvamı bozdurmam 

Sen de şÀhid ol beşik 

 

7 Ben òocamı diñledim 

Tenbelligi añladım 

Ben esÀret istemem 

İşte bunu bil beşik 

 

 

 

 

 

                                                 
2400 Mısraın vezni bozuktur. 
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/567/ 

-427- 

Óaú Vergisi 

İstiúlÀl äavÀşı 

 

1 Óaú vergisi cÀnımız var 

Temíz èırúdan úanımız var 

Óaúú’a ùoàru yolumuz var 

TÀríòlerde şÀnımız var 

Şimşeklerde ünümüz var 

 

2 Anaùolu evimizdir 

TÀ ezelden yerimizdir 

Düşman ezmek òÿyumuzdur 

TÀríòlerde şÀnımız var 

Şimşeklerde ünümüz var 

 

3 Úanımızla yoàurmuşuz 

Óaú’dan imdÀd çaàırmışız 

İstiúlÀli ùoàurmuşuz 

TÀríòlerde şÀnımız var 

Şimşeklerde ünümüz var 

 

4 Gelme düşman bu yanlara 

Boyanırsıñ al úanlara 

Yer vermeyiz düşmanlara 

TÀríòlerde şÀnımız var 

Şimşeklerde ünümüz var 
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/568/ 

   5  EsÀret ne bilmeyiz biz 

    èAzmimizden dönmeyiz biz 

      Bir úarış yer vermeyiz biz 

 TÀríòlerde şÀnımız var 

Şimşeklerde ünümüz var 

 

6 Nice yere pençe ãaldıú 

  èÁlemlere rehber olduú 

  Bu topraàa çoúdan geldik 

TÀríòlerde şÀnımız var 

Şimşeklerde ünümüz var 

 

7 SÀkin sÀkin yürürüz biz 

  Uzaú yaúın görürüz biz 

  Seferde dik ùururuz biz 

TÀríòlerde şÀnımız var 

Şimşeklerde ünümüz var 

/569/ 

-428- 

Unutma2401 

Salùanat Yıúılırken Úonya 

 

1  Geçirdigiñ úara günü unutma 

Baú ey köylü sen bir esírdiñ 

Úaúalanmış úırbaç yerdiñ unutma 

Eliñ avcuñ boşdu seniñ faúírdiñ 

 

 

                                                 
2401 Müellif tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiştir. 
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2 Güneşlerde úazandıàıñ pÀrañı 

 Salùanatçı çılàınlar hep yerlerdi 

Yaralıydıñ ãarmazlardı yarañı 

Óaúúıñ yoúdu saña hey Türk derlerdi 

 

3  O baãıú ev saña miónet olurdu 

Ölüm ecel vardı her bucaàında 

Yavrularıñ yaşamazdı ölürdü 

Kimse baúmaz ùaşırdıñ úucaàıñda 

 

4 PÀdişÀhlar seni bir gün ãordu mu 

Sen iñlerdiñ o õevúinde gülerken 

Çamurda sen didinirken gördü mü 

Yaşardı o sen gözden yaş silerken 

/570/ 

5 Ölürken o tek bir yavruñ ne derdi 

Yetiş ey Óaú ey imdÀd-ı óürriyet 

İşte yavruñ cÀnın böyle verirdi 

Der idi ki yıúıl sen ey salùanat 

 

6 O enínler geldi artıú kemÀle 

Óaúúıñı óaú etdi işte o güneş 

Maórÿm iken óÀkim olduñ baú óÀle 

O áÀzí ki yoúdur aãlÀ ona eş   

 

7 Uyan köylü bu istiúlÀl seniñdir 

Úapdırma híç zinhÀr bunu eliñden 

Uç yüksek artıú bu iúbÀl seniñdir 

Haydi çalış dönme aãlÀ yoluñdan 
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/571/ 

-429-2402 

Ùaşdan Balùa 

Milli Benlik Úonya 

 

1 Ùaşdan balùa, saùır yapan Türküz biz 

Arslan úaplan, ejder úıran èırúız biz 

 

2 Nice yollar ãarp geçidler yarmışız 

TÀríòlere ùaş devrini vermişiz 

 

3 Tunç demiri úayalardan eritdik 

İrÀdeyi ùaàdan ùaàa yürütdük 

 

4 Nice orman nice ejder ezdik biz 

Medeniyyet kitÀbını yazdıú biz 

 

5 Aşdıú nice çoşúun ãular nehirler 

Úurduú nice yüce maèbed şehirler 

 

6 İzler úoduú her yerlere biline 

ŞÀn verdik biz bu cihÀnıñ iline 

 

7 Deñizlere úaralara girdik biz 

TÀríòlere demir devri verdik biz 

 

8 Úay çoraúdan barut altın çıúardıú 

Nice Nemrÿd şatoların úopardıú 

 

                                                 
2402 Müellif tarafından beyitlerin numarası üstte verilmiştir. 
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/572/ 

9 Bunuñ için ÚayòÀn derler bizlere 

äoyda Úılınçarslan derler bizlere 

 

10 KervÀnsarÀy nice úalèa şehirler  

Bu èÀleme verdik şÀnlı devirler 

 

11 Úudüs Kaèbe Mıãr’a varan biziz hep 

Medeniyyet devri úuran biziz hep 

 

12 Güneş gibi şarúdan ùoàru ùoàmuşuz 

Şimşek gibi àarba ùoàru aàmışız     

 

13 Úılınç ile ôÀlimleri ezerek 

Úalem ile nice èilim yazaraú 

 

14 TÀríòlere ünümüzü vermişiz 

Türk oàlu Türk bu èÀleme girmişiz 

/573/ 

-430- 

Aúdıñ èIrúım 

Benligimiz Úonya 

DünyÀda insÀnlar èaynı nesildedir. èIrú yoú... Faúaù millí benlik vardır: Dín meõheb 

her milletiñ kendi telaúúísidir. Bu böyle iken araya ãoúulan kin ve iòtilÀflar, dín 

adamlarınıñ óikmete úÀrşı vuúÿfsuz ileri óareketleri ve yañlış telúínlerimizdir. 

Bunuñ için diyorum ki: 
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1 Aúdıñ èırúım buralarda 

MÀví gökde hem yerlerde 

Nice yalçın derelerde 

NÀmıñ vardır törelerde 

Yedi iúlím kürelerde 

Deñizlerde úaralarda 

 

2 Çoşduñ èırúım seller gibi 

Ôulm etmediñ eller gibi 

EvzÀn diliñ güller gibi 

Esdin òızlı yeller gibi 

Yedi iúlím kürelerde 

Deñizlerde úaralarda 

 

3 Yigid aãlın híç ãaúlamaz 

Merd olur minnet beklemez 

Yad çiçegi úoúlamaz2403 

Ùoàruya yalan eklemez 

Yedi iúlím kürelerde 

Deñizlerde úaralarda 

/574/ 

4 Aãlıñ YÀfeå nesliñ Türk’dür 

èIrúıñ óaúla gezen èırúdır 

MÀyeñ ímÀn hem erlikdir 

èAzmiñ çünki òoş dirlikdir  

Yedi iúlím kürelerde 

Deñizlerde úaralarda 

 

 

                                                 
2403 Mısraın vezni bozuktur. 
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5 Obalarıñ yüce ùaàlar 

Şenligiñdir yeşil baàlar 

Úurduñ nice şÀnlı çaàlar 

Ùolu izin ãolu ãaàlar 

İzleriñ dar seferlerde 

Turan hem Óazarlarda2404 

 

6 Seni ùaàlar iller bilir 

Dört iúlímden ünüñ gelir 

Sesiñ gürler neler olur 

Özüñ gökden òaber alır 

Uyanıúsıñ seóerlerde 

Yigidlik var çünki serde 

 

7 Úılınç mızrÀú ãavaş şÀnıñ 

Beşigiñ at cevher úanıñ 

Yılàınlıú yoú ãaà ímÀnıñ 

äoyuñ begdir Tañrı ãÀnıñ 

Adıñ vardır tunç demirde 

Eåerleriñ her devirde  

/575/ 

8 Yüce ùaàlar òoş úonaàıñ 

ŞÀhín gibi ãarb ùuraàıñ 

MÀví gökler tek ãıànaàıñ 

Yigid çünki er oymaàıñ 

İzleriñ var bozúırlarda 

İsmiñ vardır her yerlerde 

 

 

                                                 
2404 Mısraın vezni bozuktur. 
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9 Güneş olduñ ışıú verdiñ 

Bu èÀlemde neler gördüñ 

Nemrÿdları ilden sürdüñ 

Nice devlet refÀh úurduñ 

Ünüñ vardır her yerlerde 

TÀríòlerde devirlerde 

 

10 èAskeroàlu bir èaskersiñ 

Arslan gibi esnersiñ2405 

Óaúla yürür óaú istersiñ 

Síneñde erlik beslersiñ 

Òÿyuñ uãlu óaøarlarda 

LÀkin arslan seferlerde 

/576/ 

-431- 

èÁlem Bir èAşúdır 

Vaódet Sırrı Úonya 

Bu sırrıñ içinde iken bunu bilmeyenlere... HeyhÀt 

 

Úıùèa 

1 èÁlem bir èaşúdır, èaşúla úurulmuş 

Rÿó-ı nÿrídir böyle derilmiş 

Rÿó-ı aúdes ki sırr-ı vaódetdir 

O sırr-ı vaódet bize verilmiş 

 

 

 

 

 

                                                 
2405 Mısraın vezni bozuktur. 
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/577/ 

-432- 

äarı Çiçek 

Çigdem 

 

1 äarı çiçek ilkbahÀrda bitersiñ 

NÀzlı yurduñ yaylasında ùaàında 

Göñüllere neş´e ãunar tütersiñ 

İlkbahÀrıñ nÀzlı ılıú çaàında 

 

2 Köy úızları başın süsler seniñle 

Şevúle ilhÀm alır, óisler seniñle 

èÁşıúlara gelir dersler seniñle 

Oymaúlarıñ nÀzlı dostuñ baàında 

 

3 Şírín yayla ùuraàındır ne muùlu 

Rengiñ laùíf úoúularıñ pek ùatlı 

èAczí der ki yeriñ ser-best hem úutlu 

Bölünürsüñ dil-ber zülfü ãaàında 

/578/ 

-433- 

ÓayÀt Nedir 

İnsÀnda Óırs Úonya 

 

1 ÓayÀt nedir bilir iseñ 

Bir ögüt var alır iseñ 

TÀm kendiñe gelir iseñ 

Óırãı boàup öldürmeli 
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2 Óırã bir ejder yudar ferdi 

Yurd içinde ãaçar derdi 

Óırãda refÀh kimler gördü 

Óırã ùuyàusun úaldırmalı 

 

3 Çoú temeller yıúmış o2406 

Arúasından baúmış o 

Aàızda diş sökmüş o 

Øararların bildirmeli 

 

4 Fırãat güder ùoplarsıñ sen 

Bir hendekden atlarsıñ sen 

Bir gün olur çatlarsıñ sen 

Bunu özden bildirmeli 

/579/ 

5 äoyàunculuú cemèiyyetde 

Hele, hele cinsiyyetde 

Çoú fenÀdır óamiyyetde 

Bunuñ óaddin bildirmeli 

 

6 èAczí der ki tek ùurmuşuz 

äorãañ ãoñun çoú görmüşüz 

ÚanÀèata ser vermişiz 

İnsÀnı Óaú güldürmeli 

 

 

 

 

 

                                                 
2406 Dörtlüğün ilk üç mısraın vezni bozuktur. 
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/580/ 

-434- 

Óasan Ùaàı 

Güzeller Obası Úonya 

 

1 Óasan Ùaàı etekleriñ bÀà bÿstÀn 

Yamaçlarıñ nÀzlı dil-ber yataàı 

Úayalarıñ tÀríò görmüş bir destÀn 

Oba yeri cevriñ yigid oymaàı  

 

2 Yüksegiñde ceylÀn şÀhín yayılır 

Hep ùaàlarla adıñ ãanıñ ãayılır 

Gören seni èÀşıúlarıñ bayılır 

Dil-beri pek cismí yayla úaymaàı 

 

3 Alparslanlar otaú úurmuş oùurmuş 

Bir vaúitler böyle arslan yaùırmış 

Şimdi nerde felek alıp götürmüş 

VírÀn olmuş yigidleriñ otaàı 

 

4 Gezer gezer èAczí böyle söylenir 

Óasan Ùaàı sen de dil-ber eglenir 

FÀní dünyÀ èaceb bunda neylenir 

Belli óÀlÀ güzelleriñ yataàı 
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/581/ 

-435- 

Ùoros Ùaàı 

Úaracaoàlan Peşinde 

 

RubÀèí2407 

1 Ùoros Ùaàı niçin ãuãmuş ùurursuñ 

Ne ôaferler ne şÀnları gördüñ hey 

Şu óÀliñle biñ bir ímÀ verirsiñ 

Gögüsüñü yigidlere gerdiñ hey 

 

2 èAczí söyler gördüm ecdÀd izini 

Ùoros Ùaàı yamacında başında 

Ufuúlarda diñledim ben ãazını 

O ses vardır óÀlÀ öter úuşunda 

/582/ 

-436- 

Úaràı äaçlı 

Türkmen Dil-beri       Barçın Yayla 

1 Úaràı ãaçlı úara gözlü 

Áhÿ ùuruş penbe yüzlü 

äoyda vefÀ temíz özlü 

Türkmen eli dil-berleri 

 

2 Yaylasınıñ òoş gülüdür 

Obasınıñ bülbülüdür 

Toòum temíz er dölüdür 

Türkmen eli dil-berleri 

                                                 
2407 Rubâî olarak belirtilen adlandırma nazım şekline işaret etmeyip şiirin dört mısradan oluştuğunu 

belirtmek içindir. 
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3 VefÀ ùolu damarında 

Mihenk tÀmdır èayÀrında 

Yaşar göñlüñ bahÀrında 

Türkmen eli dil-berleri 

 

4 äÀf sÀdedir ana dili 

Óalı ùoúur ùombul eli 

Dişi arslan seçer yolu 

Türkmen eli dil-berleri 

 

5 èAczí der ki bu èırú ezel 

Türk cinsinde bu èırú güzel 

èÁşıúlarca êarb-ı meåel 

Türkmen eli dil-berleri 

/583/ 

-437- 

äapıú Úızlar 

Kendin Bir Şey... Úonya 

 

1 Kendin bir şey ãanmış bozuú bir óisdir 

Hobba deli çürük úafÀ görmeli 

Öf ãıúıldım der de gezer tÀm pisdir  

Bir miúropdur aãlın iyi ãormalı 

 

2 Alnı ecel dilde belÀ ùolaşır 

Bir úaùrÀndır çıúmaz leke bulaşır 

SÀòte sevdÀ ölüm ile güleşir 

Ùudaú yılan gözler dönük sürmeli 
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3 Nere gitse ãıúılırmış rÿóları 

TÀm taúlídci çıt úırıldım, şÿóları 

Oynanılmaz pek yamÀndır defleri 

Bir timsÀódır naãıl göñül vermeli 

 

4 Bir maòlÿú ki óissi úırıú emelsiz 

Öf ãıúıldım der de gezer èamelsiz 

SÀòte sevdÀ saòte èaşúla temelsiz 

Böylesine naãıl iúrÀr vermeli 

/584/ 

5 èAczí der ki sözüm ùoàru alana 

Bir şey denmez temíz tetik olana 

Ne muùludur böylesini bulana 

Yedi baùın aãlın faãlın ãormalı 

 

-438-2408 

Vaùan èAşúı 

Tek Sevgidir Úonya 

 

1 Tek sevgidir vaùan sevmek baş gelir 

Vaùansız yÀr, cÀnla cÀnÀn olur mu 

Önce vaùan ãoñra cÀnÀn eş gelir 

Bundan iyi èaşúa meydÀn olur mu 

 

2 Yurddan òayÀl, dünyÀ deger úaynaúdır 

Ùurma ùoldır söyle èÀşıú Kevåer bu 

Dil-ber bundan, dil-berlik bu oymaúdır 

èAşúda ùuyàu bir olunca dil-ber bu 

 

                                                 
2408 Müellif tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiştir. 
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3 èAczí yersiz gülşen olmaz gül olmaz 

Bir olunca güller açar èaşú gelir 

èAşúa mecrÀ bundan başúa yol olmaz 

Yurd sevgisi her şey bundan şevú gelir 

/585/     

-439- 

YurdèAşúı 

èAzíz Yurdum                      Úonya 

 

1 èAzíz yurdum sensiñ bizim ilimiz 

CÀn sendedir cÀnÀn sende, şÀn sende 

Sen olmasañ naãıl söyler dilimiz 

Güç sende şeref sende kan sende2409 

 

2 Ùaş ùopraàıñ şenir beşik bizlere  

Dürlü ilhÀm senden gelir gözlere 

Şevú veren úudret sensiñ bizlere2410 

èAşú sendedir èÀşıú sende úÀn sende 

 

3 èAczí der ki Óaú iósÀnı bizimsiñ 

Işıú sende hem bahÀrım yazımsıñ 

İlhÀm sensiñ, úalem sensiñ yazımsıñ 

Nÿrlu ufuú óayÀt sende kÀn sende 

 

 

 

 

 

                                                 
2409 Mısraın vezni bozuktur. 
2410 Mısraın vezni bozuktur. 
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/586/ 

-440- 

Yazdıú Nice  

äoñ Söz Úonya 

 

1 Yazdıú nice destÀn kitÀb 

Úurduú nice nÿrlu miórÀb 

Kimdir bize cÀhil diyen 

Kendi óırsız göñlü òarÀb 

 

2 Şarúda ùoàan güneş biziz 

Her varlıàa örnek eşiz 

áarb uyurdu bize baúdı 

Gördüler ki ãaà baş biziz 

 

3 Deñizlerde ùolaşdıú2411 

Maàriblere ulaşdıú 

Açan biziz şu yolları 

Tilkilerle çoú ãavaşdıú 

 

4 Ùurduú àarba ãınır olduú 

Çünki Óaú’dan emir aldıú 

Her õerrede úanımız var 

Yurd pençesin yurda ãaldıú 

 

 

 

 

 

                                                 
2411 Dörtlüğün ilk iki mısraının vezni bozuktur. 
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/587/ 

-441-2412 

Derler Ki 

Herkes Òasta Mıyız Úonya 

 

1 Herkes der ki òasta mıyız 

Sersemlik var aràınlıú var 

Deste başı deste miyiz 

Göñüllerde yoràunluú var 

 

2 İşidirseñ söyleyeyim 

ÓayÀtından bir sisdir bu 

Açıú beyÀn eyleyeyim 

Yürür bizle bir óisdir bu 

 

3 HavÀ ùolmuş èufÿnetle 

Teneffüsde yutaú gerek 

Yürürüz hep òuşÿnetle 

Bu óÀli terk etseñ gerek 

 

4 èAczí der ki lÀyıú cezÀyız 

Bu miónete bizler sezÀyız 

Ùoàru yola gir ey insÀn 

Diñlese buna hep rıøÀyız 

 

 

 

 

 

                                                 
2412 Müellif tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiştir. 
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/588/2413   

-442- 

AmÀn DevrÀn 

Parti Emirleri 

14 NísÀn 1950 Úonya 

 

1 AmÀn devrÀn dürlü ùona girersiñ 

Parti, parti döner ùurur özüñ var 

Yaba ùırmıú bir òarmandır sürersiñ    

äavurdıúça boşa giden sözüñ var 

 

2 Boşdan boşa emek yazıú bir híçdir 

Bir ùalàa ki óırã deryÀsı köpürür 

äoñu gelmez dilin bozuú bir òınçdır 

Óased óırãı her emeli süpürür 

 

3 Bir aynadır emel insÀn elinde 

äÀóibiniñ ãÿretini göstermez 

Zehir gevher ùatlı ãanır dilinde 

Òaùíb2414 olur berÀtını göstermez 

 

4 Bu dünyÀ bir terÀzídir èayÀrsız 

KÀmili úor nÀúıãları tÀm ùarùar 

Bir küheylÀn gibi úoşar kayarsız     

Ansız düşer yuvarlanır yan yatar 

 

 

 

                                                 
2413 Müellif tarafından içindekiler kısmı bu sayfaya kadar oluşturulmuştur. 
2414 Kelime “Óaùíb” şeklinde yazılmıştır. 
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5 èAczí söyler inişlerle yoúuşdan 

İnsÀnlarıñ òÿylarından ders alır 

Her rÀyióa belli olur úoúuşdan 

Úoúlayanlar işte böyle óis alır 

/589/ 

-443- 

MurÀd Vermez 

Üçler MezÀrlıàı’nda 

13 NísÀn 1950 Úonya 

 

1 MurÀd vermez cihÀndır bu 

Baúıñ yatan mevtÀlara 

äoñu bir híç gümÀndır bu 

Girmiş nice óulyÀlara 

 

2 Çürümüşdür çoú bedenler 

Ùopraú olmuş nÀzik tenler 

Gelenler var hem gidenler 

Bir bir yatmış tenhÀlara 

 

3 ÚabristÀnlar èibret işi 

äıralanmış erkek dişi 

Hep úıbleye dönmüş başı 

Şimdi muótÀç duèÀlara 

/590/ 

-444- 

Rind-meşrebleriz 

SÀòte Muóiblere 

23 NísÀn 1950 Úonya 

äoñ devirlerde Óaøret-i MevlÀnÀ için öyle muóibler meydÀna geldi ki onuñ dünyÀyı 

ùolduran rÿóÀní varlıgınıñ gölgesine sinerek şöhret vÀdísine düşen bunlardan 
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baèøıları müsteånÀ dígerleriniñ bu muóiblik vÀdísinde gösterdikleri hevÀ´í fikirle o 

büyük úuùbu medóederken onu başúa başúa küçük mecrÀlara düşürüyorlar. Faúaù 

farúında degillerdir. 

Şunu bilmek gerekdir ki óaúíúat ùoàru yol ve ùoàru özdedir: DevrÀnıñ bu demine 

diyorum ki: 

 

1 Rind-meşrebleriz devrÀna minnet etmeyiz 

Biz bir cihÀnız, cihÀna minnet etmeyiz 

Nice èacÀ´ib seyrÀna mÀlik bünyemiz  

FÀní olan bu seyrÀna minnet etmeyiz 

 

2 Gerçi faúíriz òilúatda bÀb-ı àınÀyız 

İósÀn ne şeydir iósÀna minnet etmeyiz 

Şöhret şÀdísi dönükdür döner bu dehriñ 

Aãlı vírÀndır vírÀna minnet etmeyiz 

 

3 Cevr ü cefÀdır şöhret şekli bilinse2415 

Anıñ çün bizler şÀdÀna minnet etmeyiz 

Bütün degişmiş ùavrı cihÀnıñ èAcziyÀ 

Ne gelir elden imkÀna minnet etmeyiz 

/591/ 

-445- 

Ey Zemín 

MevlÀnÀ İótifÀli Úonya 

1 Ey zemín zinhÀr, ãanma bizi úíl ü úÀldeyiz 

Minneti sevmez, ÀzÀde yaşar bir óÀldeyiz 

Úalender-meşreb ne şehir ister ne mÀldayız 

Biz her dem bezm-i MevlÀnÀ’da iótifÀldeyiz 

ÓaúíúÀt rÀhı yolumuzdur bu minvÀldeyiz 

                                                 
2415 Mısraın vezni bozuktur. 
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2 Nerde ise arar gezeriz èahd ü vefÀ2416 

Bir bÀzíçe-i şöhret olmuşdur o da óayfÀ 

Bilseñ eger kimler kimdir ey dehr-i fenÀ 

Biz her dem bezm-i MevlÀnÀ’da iótifÀldeyiz 

ÓaúíúÀt rÀhı yolumuzdur bu minvÀldeyiz 

 

3 Nerede menzil nerededir o rÿó idrÀk nerde2417 

Er odur bile úandadır mekÀn eflÀk nerde 

O èÀlem nerde o muóib o síne-çÀk nerde 

Biz her dem bezm-i MevlÀnÀ’da iótifÀldeyiz 

ÓaúíúÀt rÀhı yolumuzdur bu minvÀldeyiz 

 

4 Dostlara dost ol ey èAczí çekil ùur uzaúda 

Şeb-i èarÿs’da semt-i dildÀra ùur ùuraúda 

ÁlÀyiş merdÿd işiñe baú olma merÀúda 

Biz her dem bezm-i MevlÀnÀ’da iótifÀldeyiz 

ÓaúíúÀt rÀhı yolumuzdur bu minvÀldeyiz 

/592/ 

-446-2418 

äun Ey SÀúí 

Dehriñ Gidişine Úonya 

 

1 äun ey sÀúí cÀm-ı èaşúı nebíz olsun 

 Ùoldur peşín isterse úımız olsun 

Bu èÀlem ki teşevvüşde2419  ümíd sende  

Meclisi rind úurulsun söz temíz olsun 

 

                                                 
2416 1. ve 3. mısraın vezni bozuktur. 
2417 Mısraın vezni bozuktur. 
2418 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
2419 Kelime “teşevvüs” şeklinde yazılmıştır. 
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2 Gelsin meh-tÀb yüzlü bezme ferÀó versin 

áam u úasvet pÿşídesin yırtıp dursun 

Bezm-i rindden olma böyle neş´e sürsün 

Yüzü güllü endÀmı hem semiz olsun       

 

3 Áh ey muùrib úaldır sisiñ eflÀk ùolsun 

Maòmÿr olup èÀşıú başın yere úoysun 

Bıraú nÀ-kes bu èÀlemi ãoysun 

Neyle úÀnÿnla vur naàmeñi vecíz olsun 

 

4 Gitmez èAczí bu daàdaàa bu cihÀndan2420 

Úurtulmaz híç göñül úuşu bu gümÀndır 

Söz kÀr etmez cevÀb gelmez nÀ-dÀndan 

/593/ 

-447- 

Bir ZamÀn Var 

Ortalıàa      Úonya 

 

1 Bir zamÀn var döne döne geliyor 

Ehl-i óÀller bu işleri biliyor 

O zamÀnda insÀn óayvÀn küçülür 

Nesil şimdi arı gibi oluyor 

 

2 Fitne belÀ serçe gibi uçaçaú 

Òalúa gibi ãuçsuz boyna geçecek 

Titreyip yer nice maèmÿr göçecek 

Míve çiçek şimdi tez tez ãoluyor 

 

                                                 
2420 DívÀn’da bu dörtlüğün son mısraı eksik yazılmıştır. 



 

969 

3 Derde dermÀn diye yapılan2421 

Hep bir derddir çÀrşılarda ãatılan  

Pek çoàaldı óarÀm óırãa úapılan 

Herkes bengí çehre símÀ ãoluyor 

 

4 Edep óayÀ gitdi dünyÀ tehí degil2422 

Artdı hey hey derler óÀlÀ hey hey degil 

Bir zehirdir içilen şey mey degil 

Aàzı ùolu mey-òÀneler ùoluyor 

/594/ 

-448-2423 

MevlÀnÀ’ya 

Yine İótifÀl       Ocak 1955 Úonya 

 

1 MevlÀnÀ’ya yapıldı tören ammÀ 

Úırıldı çoú göñül MevlÀnÀ da gücendi 

Boşa gitdi ümídler de oldu hebÀ 

Ùoàrusu bu işe Úonya da gücendi 

 

2 Zümrecilik yer aldı úapı mesdÿd 

Girmeyenler maózÿn oldu girenler maódÿd 

Vermedi Maèbÿd ne yapsın yazıú Maómÿd 

Giren aèlÀ úalan ednÀ da gücendi 

 

3 Bir óürmet ki òalúla ber-À-ber yapılır 

Bir òıdmet ki rÿz-ı cesbÀna ùapılır 

ÓissiyÀtda ferdí şöhret atılır 

CÀhil maèãÿm faúaù dÀnÀ da gücendi 

                                                 
2421 Mısraın vezni bozuktur. 
2422 Dörtlüğün ilk iki mısraının vezni bozuktur. 
2423 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
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4 Nÿş işler dÀ´im òoşça olur birlikde 

Şöhret sevmez, maèneví iş dirlikde 

Ferdí emel sönük úalır gerilikde 

Zedelendi cÀn hem cÀnÀ[n] da gücendi 

/595/ 

5 İş degildir bir kitleyi híçe ãaymaú 

Mesdÿd úapıda redle maórÿm úoymaú 

Bir iótifÀl ki maózÿn oldu bir oymaú 

Buna SulùÀn-ı èulemÀ da gücendi 

 

6 MevlÀnÀ’mız maènÀsından böyle beyÀn 

Añlayanlar añlar elbet bunu èayÀn 

Mesdÿd úapı degil yeriñ nÿruñ cihÀn 

Elbet rÿóuñ èarş-ı aèlÀda gücendi 

/596/ 

-449-2424 

Söz Nerede 

Yine Óaøret-i MevlÀnÀ İçin Úonya 

 

1 Söz nerede sen nerdesiñ ey MevlÀnÀ 

Yeriñ yüksek ey hümÀmız eùrÀf nerde 

Başúa söyler seniñ vaãfıñ çoú idrÀú 

Bir gevhersiñ kimse bilmez ãarrÀf nerde 

 

2 Bu devrÀnıñ devrÀnıdır MevlÀnÀ 

Bir ÀfitÀb èarş-ı aèlÀdır yeri 

èArş u kürsiñ seyrÀnıdır MevlÀnÀ 

O bir rÿó ki nezd-i ÒudÀ’dır yeri 

 

                                                 
2424 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. Ayrıca müellif tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiştir. 
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3 Her sözleriñ fevúindedir MevlÀnÀ 

O bir güneş maèneviyyÀt o günde 

MiórÀb-ı èaşú maúÀmıdır hüveydÀ 

CihÀn-ÀrÀ óikmet ùolu sözünde 

 

4 Ferídÿn’a nisbet etmiş bir şÀèir 

Ferídÿn kim, yoúdur sırr-ı vaódetde 

MevlÀnÀ ki sulùÀn-ı Óaú èayÀn ôÀhir 

O bir úuùub èilm ü èirfÀn, óikmetde 

/597/ 

5  lÀhÿt-i maènevídir òilúati 

Óaú tecellí etmiş ona her zamÀn 

ÓayÀt sırrı cihÀn sırrı óikmeti 

Bu menbaèdan ùaşıp oldu tek èayÀn 

 

6 Bütün ôannıñ bütün medóiñ ùışında 

İlÀhí’dir bütün rÿóu demi başúa 

Çoú idrÀk var sernigÿndur peşinde 

Sırrı Óaú’dır bütün sözü muòu başúa       

 

7 ÒayÀl èÀciz anıñ vaãf-ı beyÀnında 

Berídir ol èindí sözle åenÀlardan 

Maènevídir, maènevídir tek maèneví 

Óaô verir óaô alır cüdÀlardan 

 

8 İdrÀk èÀciz anıñ şÀnın beyÀnda 

Çünki bir nÿr dÀ´im feyø-i feyeøÀnda  

Özü óaúdır sözü óaúdır gör ey èAczí 

O bir nÿrdur öyle ùoàmuş bir zamÀnda 
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/598/ 

-450-2425 

ZamÀn Var Ki 

 

1 ZamÀn var ki göñülleri taòríb eder 

Añlayana sivrisinek sÀz olur 

Devir var ki fikirleri tehõíb eder 

Bu tehõíbe faúaù raàbet az olur 

 

2 KÀmil olan sessiz yaşar devrÀnda 

Heder alır maènÀ alır seyrÀnda 

Bir degildir bütün göñül cihÀnda 

Göñül var ki gÀhí bir úış yaz olur 

 

3 İdrÀk ister bu óÀleti sezmeye 

Ne lüzÿm var maènÀsız laf ezmeye 

èİrfÀn gerek bu deryÀda yüzmeye 

Bir devrÀn ki baèøı úuzàun-bÀz olur 

 

4 Her güzeliñ güzelligi belÀsıdır 

O belÀyı çeken gözüñ elÀsıdır 

Güzelleri derde ãalan óulyÀsıdır 

Òoş dil-berde temkín olur nÀz olur 

 

5 HercÀ´ilik àamdan àama yol açar 

Kendi eger eùrÀfına miónet ãaçar 

Beyinsiz úuş ùuzÀúlara ùoàru uçar 

Böylesiniñ èömrü èAczí az olur 

 

                                                 
2425 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
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/599/ 

-451- 

Bülbül Küsmüş 

Ùatsız Zemín 

 

1 Bülbül küsmüş sesin gülşen òarÀbdır 

Bunda bir iş vardır neden ötmez hey 

Güller maózÿn neş´e şimdi serÀbdır 

Sinsi bir àam èaceb neden gitmez hey 

 

2 Bir şeyler mi söyler bilmem rüzgÀrlar 

Aàaçlarda óazín ùurur nÀ-çÀrlar 

Óazín óazín geçdi gitdi bahÀrlar 

Ùabíèatsa úarÀr, neden ùutmaz hey 

 

3 Yerler ãuãmuş ùopraú uyur demi yoú 

Derdleri ne söylemezler femi yoú 

Gizli óüzün ùoldurur ki gemi yoú 

Bu ısrÀra úıãa èaúıl yetmez hey 

 

4 Dili dönmüş èÀşıúlarıñ ses vermez 

Verenlerde sönük mióver óis vermez 

Çayır çimen bütün çiçek ders vermez 

Neden èAczí nÀzlı çiçek bitmez hey 
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/600/ 

-452- 

Baèø-ı İúbÀl 

Yersiz İúbÀl     Úonya 

 

1 Baèø-ı iúbÀl ùulum gibi şişer kendi   

HavÀlanır bir Àn baùlar düşer kendi 

Felek çaròı şişkinleri böyle çarpar 

Miónet eker bir gün olur biçer kendi 

 

2 áurÿr gelir iõèÀn söner ôulmet olur 

Ne yaparsa döner gelir miónet olur 

Sönen iúbÀl èaynı böyle àaflet olur 

Neş´e deyü ùolu zehir içer kendi 

 

3 Bu devrÀnda kemÀl vardır zevÀl vardır 

İdbÀr vaúti göñüllerde òayÀl vardır 

Añlamayan başa bunda vebÀl vardır 

Òod-kÀm olan ansız böyle göçer kendi 

 

4 Felek yıúmış böyle böyle nice eyvÀn 

Bu uàurda bozulmuşdur nice èunvÀn 

áÀfil avlar bir degildir dönen devrÀn 

Bir gün onu úara ùopraàa çeker kendi2426 

 

 

 

 

 

                                                 
2426 Mısraın vezni bozuktur. 
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/601/ 

-453- 

Ah Ey Güzel 

MüsteånÀ Bir Güzel 

 

1 Áh ey güzel sen bir gülsüñ çaàında 

LÀkin bir dem yazıú eyvÀh ãolarsıñ 

Açılmışsıñ èazíz nesliñ bÀàında 

Bu güzellik úalmaz nÀ-gÀh ãolarsıñ 

 

2 Göñül bÀàı eyvÀnıñdır bilirim 

Şimdi àonca zamÀnıñdır bilirim 

FÀní demler ziyÀnıñdır bilirim 

Gelir zamÀn yazıú eyvÀh ãolarsıñ 

 

3 Nice güller bu zemíne serildi 

Yüce emir çünki böyle verildi 

èÁşıúlara hicrÀn bendi gerildi 

Bir gün gelir sen de tebÀh ãolarsıñ 

 

4 Güller gibi penbe yanaú şimdi sende2427 

èÁşıú göñle eyvÀn úonaú şimdi sende 

Ùolàun endÀm kiraz ùudaú şimdi sende 

Úalmaz bu ten bir gün eyvÀh ãolarsıñ 

/602/ 

5 Saña vermiş Óaú, cemÀliñ miórÀbın 

èÁşıúlara ãunmuş èaşúıñ niãÀbın 

Sende gördüm tekmíl èaşúıñ kitÀbın 

Öyle iken yine eyvÀh ãolarsıñ 

                                                 
2427 Bu dörtlüğün vezni bozuktur. 
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-454- 

Te´åír Yoúdur 

Şièr Óaúúında      Úonya 

 

1 Te´åír yoúdur şièri eyyÀm ùoàurur 

èİbÀrede iş yoú fikr-i maènÀda 

İlhÀmları dÀ´im hengÀm ùoàurur 

Ùatlı óisle gizli nükte ímÀda 

 

2 Söyler şÀèir zamÀnınıñ dersini 

Verir böyle zemíniniñ óissini 

YÀve güler açar yÀve baóåini   

Aranır farú elbet çulda kemhÀda 

 

3 İlhÀm sırrı ayrı başúa sözlerde 

MaènÀ fikir bir degildir izlerde 

Ùoúuma bir, desen başúa bezlerde 

èÁrif sözü kÀmil döner semÀda 

/603/ 

4 ŞÀèir vardır sözü gitmez ileri 

Çünkü taãvír maènÀ yoúdur hem geri 

KÀmil şièir şÀmil olur her devri 

èAczí ecir var òoş söze èuúbÀda 
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-455- 

Bir BÀàçe ki 

Ele Düşen Güzeller       Úonya 

 

1 Bir bÀàçe ki yad ellere düşerse 

ÒarÀb olur vírÀn olur söz hey 

Bir àonca ki elden ele geçerse 

İrin olur úan olur döner hey2428 

 

2 Çoú güzel var benligini bilemez 

Kendi düşer aàlar yaşın silemez 

äular ber-bÀd birine híç gelemez 

Yükseklerden ayaú altı iner hey 

 

3 Bir gülü ki bir úaç burun úoúlarsa 

Bir úaç arı çiçegi çoú yoúlarsa 

Hangi güzel bundan şeref beklerse 

èAceb bunuñ neresinde hüner hey 

/604/ 

4 İlhÀm alır èAczí ãolan güllerden 

Nefret ùutar böyle kirli ellerden 

Sezgi alır esip ùuran yellerden 

Diñleyen yoú nere gitdi heder hey 

 

 

 

 

 

                                                 
2428 Mısraın vezni bozuktur. 
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-456-2429 

Úaba Kisve 

Rind-meşreblik        Úonya 

 

1 Úaba kisve görünenler nerímdir 

Sözde óafíf ùanınanlar kerímdir 

èAyÀr için başda mízÀn aranır 

Bu bir èayÀr úÀlbde gizli óarímdir 

 

2 èÖmer ÓayyÀm ilk devirde demişdir 

Bu èayÀrı minehgine úomuşdur 

Baúıñ naãıl taãvír etmiş sezgisin 

Gül ãuyuyla bu baóåini yumuşdur  

 

3 Şöhretle bezseñ bir şehirde2430 

Seni şerrü’n-nÀs ãayarlar 

Çekilirseñ de bir kÿşeye 

Bir müfsid vesvÀs ãayarlar 

/605/ 

4 Óıøır İlyÀs da olsañ eger2431 

İnsÀn degil nesnÀs ãayarlar   

 

5 èÁriflere dÀim olur bu isnÀd 

NÀ-kes olan kendin ãanır bir üstÀd 

èÁlem böyle gider èAczí düşünme 

Belli olmaz mürşid kim nedir irşÀd 

 

 

                                                 
2429 Müellif tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiştir. 
2430 Dörtlüğün vezni bozuktur. 
2431 DívÀn’da bu dörtlük eksik yazılmıştır. Ayrıca beytin vezni bozuktur. 
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-457- 

Úıùèa 

1 Fikir olmaz ise èaúıl ne yapar 

Sivrisinek aàzı dertli sÀz olur 

NÀ-kes olan birbirine ùaş atar 

Òoroz degil onlar ancaú úaz olur 

/606/ 

-458-2432 

IãùılÀó Nedir 

Luàatçi ŞÀèir äoftalar 

14 ÓazírÀn 1958 Úonya 

 

1 IsùılÀó nedir bu luàatlar ne, dil nerede 

Bulanıú ãu aúıyor ammÀ sel nerede2433 

Ey ãoftÀ eger Türk iseñ gör ki pıñar sende 

Çimenlik nerde gezdigiñ o úum çöl nerede 

 

2 SipÀhí pÀzÀrına uàradı yolum bir Àn 

Eskiler yere serilmiş gördüm pek períşÀn 

Dedim ki göñle añla ey göñül, gör benligi 

Her şeyler eskir dönüyor çünki böyle devrÀn 

 

3 èÁlimseñ de şÀèirseñ de devrÀna baú2434 

Zemíni diñle naãıl döner çarò zamÀna baú 

Döndükçe devrÀn bozulur aókÀm degişir hep 

Ùur çevresinde dönerken felek seyrÀna baú 

 

 

                                                 
2432 Müellif tarafından dörtlüklerin numarası üstte verilmiştir. 
2433 Mısraın vezni bozuktur. 
2434 Mısraın vezni bozuktur. 
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4 Eski noúùada ãaplanıp úalmaú revÀ degil 

Eskiyen havÀ síneler ãıúar ãafÀ degil 

BahÀra bir baú, hem de bir úışa eyle naôar 

Dil üstü Àhenk nevÀmız deme nevÀ degil 

/607/ 

5 èİlm-i åÀbitdir fikir dönüyor cihÀn üzre 

IãùılÀó göçer luàat yaraşmaz èirfÀn üzre 

Áhengi Türk’üñ sÀde bir dildir oymaàında 

Benligin anlar bulunca kendin zamÀn üzre 

 

6 Bir devrÀndır ki gençlik üstü döner ise2435 

Bülbüller gelir gülşen üstü úonar ise 

Gençlik demi bahÀr olur çiçek açar 

Açılır fikir o muàlaú luàat söner ise 

 

-459-    

Díger 

1 DilÀ naôar úıl bir dem dehriñ òarÀbına 

Tefekkürle baú ezel èaşúıñ kitÀbına 

 

2 Aldanıp naúşa düşme ãaúın sen yÀbÀna 

Olmadı vÀãıl aldananlar serÀbına 

 

3 FÀnídir díger gün eşyÀ hep sernigÿndur 

Úaymasın göñül baú o işiñ ícÀbına 

 

4 FÀnídir insÀn aãlı türÀb-ı òÀksÀrdır  

Düşenler beyhÿde úurtulamaz gird-Àbına2436 

                                                 
2435 1, 2 ve 4. mısraların vezni bozuktur. 
2436 Mısraın vezni bozuktur. 
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5 Güvenme èAczí bu cihÀnda híç óaşmete  

KemÀliñ feyøi gider kemÀl niãÀbına  

 

6 ÒarÀbÀt rÀhın ùut gidenler vardır anda  

Úulaàıñ verip diñle píriñ rebÀbına 

/608/ 

-460- 

Yeşil  

BahÀr Óasreti 1 Aralıú 1956 

 

1 Yeşil yeşil çayır çimen biterken 

Árzÿ çeker göñül yeşil ùaàlara 

Bülbül inip gülşenlerde öterken 

Úoşmaú ister deli göñül bÀàlara 

 

2 HavÀlarda yeşil ùurna ötünce 

èAşú úadeói ùolup èÀşıú içince 

Gelin úızlar yaylalara göçünce 

Óasret çeker göñül böyle çaàlara 

 

3 èAczí söyler göñül zoru dillerden 

ÓayÀt iner bahÀr vaúti yellerden 

Ùurna sesi gelir àaríb güllerden 

Bu dem şifÀ bütün òasta ãaàlara 

/609/2437 

/610/2438 

 

 

                                                 
2437 Bu sayfaya yapıştırılan “Huy Semaisi” şiiri, Yeni Meram Gazetesi’nde 7 Temmuz 1957 tarihinde 

yayımlanmış ve Aczí tarafından DívÀn’a yapıştırılmıştır. Bundan dolayı şiir DívÀn’a alınmamıştır. 
2438 Bu sayfa önceki sayfada yapıştırılan gazetenin arka kısmıdır.  
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/611/ 

-461- 

Gördüm Yine 

BahÀr Gelirken Aralıú 1956 

Bugün havÀ çoú laùíf zemín yeşeriyor. ÁfÀúí yeşil bir úırdayım. Faúaù ne de olsa 

aàaçlar çiçekler bu laùíf demden emín degillerdir: 

 

1 Gördüm yine úırlar óazín düşünür 

Bir şey diñler bir şey görür semÀdan 

Güneş àamlı fersiz ışıú veriyor 

Şevú gelmiyor güzel bÀd-ı ãabÀdan 

 

2 Ser-keş göñül ùurmaz neden seyrÀnda 

Gördüm ÀfÀú o da düşmüş óayrÀnda 

Bir şey mi var èaceb yine cihÀnda 

Bildim çünki nevÀ gelmez havÀdan 

 

3 Aàaçlardan neş´e gelmez ùuràundur 

Uzanmış ùaàlar belli yoràundur2439 

Bülbül me´yÿs güller ãolmuş ıràındır 

Añlayanlar yoú mu èAczí maènÀdan 

/612/ 

-462- 

Taúvím Devri 

èÁşıú Dertli 1 ÓazírÀn 1957 

èÁşıú Dertli’niñ óayÀt ve eåerleri üzerinde yapdıàım uzun incelemelerle yazdıàım 

eåer çıúan baèøı eåerlerde èindí ve yersiz yazılan beyÀnlarıñ yañlışlıgını yerinde 

teåbít edilerek folúlorik bir ùarzda idi. Folúlor Araştırmaları Dergisi ãÀóibi İósÀn 

                                                 
2439 Mısraın vezni bozuktur. 
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Òınçer vÀãıùasıyla İstÀnbÿl’da baãına verilmek üzere ona tevdíè edilmişdi. Aradan 

aylar geçdigi óÀlde henüz baãın işi netícelenmediginden ona yazdıàım şièr: 

 

1 Taúvím devri geçdi òaylí gün oldu 

Dertlí’den bir òaber gelmez amÀn hey 

Güz ayı úış ayı bahÀr ãon oldu 

Dertlí’den bir ses çıúmadı gümÀn hey 

 

2 DünyÀ şimdi efsÀneler peşinde 

èAceb neler vardır bilmem başında 

Belki úalmış Dertlí úadro ùışında 

Bildigini oúur şimdi zamÀn hey 

 

3 Óaúíúatde bÀkir idi bu eåer 

Bozulduysa yazıú bikri beş biter 

Ne yapalım başa gelen bir úader 

Óürmetle ãor İósÀn Beg’e amÀn hey 

/613/ 

4 èAczí der ki ùÀlièimi bilirim 

Yola baúar döner geri gelirim 

YÀve olãa baãılırdı gülerim 

Óaúíúate yan baúıyor cihÀn hey 
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-463- 

Çıúa Çıúa Göñül 

ÓayÀt-ı DünyÀ 10 NísÀn 1957 Úonya 

 

Úalenderí2440 

1 Çıúa çıúa göñül indiú inişe 

Geldi geçdi uzun yıllar yel oldu 

İmkÀn yoúdur tekrÀr geri dönüşe 

FidÀn-ı èömr yana yana kül oldu 

 

2 ÒayÀl oldu bütün demler eridi 

Gitdi úasvet, úudret demi çürüdü 

Her ùarafdan dermÀnsızlıú yürüdü 

Beden şimdi Àh öf çeken tel oldu 

 

3 Bir úalbÿrdur insÀn eler bu cihÀn 

MurÀd alır murÀd vermez bir devrÀn  

Kimi óÀcı kimi òoca hep yeksÀn 

Nice erkek nice dişi ùul oldu 

/614/ 

4 Nerde hani o neş´eler görülmez 

FÀní cihÀn bunda ãafÀ sürülmez 

Menzil yaúın èAczí bunda ùurulmaz 

O menzile ùoàru giden yol oldu 

 

 

 

 

                                                 
2440 Kalenderî olduğu belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
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-464- 

ÓayÀt Çiçek 

FÀní ÓayÀt 13 NísÀn 1957 Úonya 

 

SemÀèí2441 

1 ÓayÀt çiçek açar ãolar úurur gider 

Bu fÀníde nice güller ãoldu göñül 

Bir devrÀn ki alta üste yürür gider 

Bu èÀlemde nice èibret oldu göñül 

 

2 Nice maàrÿr şişkin tenler olmuş ùopraú 

Bir varlıú ki ãoñu yaúın degil ıraú 

ŞÀhlar gedÀ, sulùÀn olur nice çıraú 

Bir èÀlem ki úaç boşalıp ùoldu göñül 

 

3 İnsÀn olan varlıàını bulmaú gerek 

VicdÀnını óaúíúÀte ãalmaú gerek 

Bunuñ èaksi rezíletdir bilmek gerek 

Bu vÀdíden neler gidip geldi göñül 

/615/ 

4 VicdÀn şeref ucuz behÀ ãatılır mı 

O şeref ki çöplüklere atılır mı 

İnsÀn olan úof şöhrete úapılır mı 

Böylesinden ecel öcün aldı göñül 

 

5 Bir zirve ki şöhret çıúar düşer ondan 

èAúl-ı selím èibret alır bişer bundan 

èÁrif kÀmil olanlar hep şaşar bundan 

èAczí söyler böyle neler oldu göñül 

                                                 
2441 Semâî olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. 
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-465-2442 

Úıùèa 

1 Aúşam üstü yuvasını yitirmiş 

Bir àaríb úuş uçup gider 

Kim bilir ne hicrÀn var şaşırmış 

Úanadı var gökyüzünde geçip gider 

 

-466-2443 

 بندۀ موالنایم در راه او

 مقام دل گشای من درگاه او

 میستادم حظ ز خواب گاه او

 حیرانم همی در پیشگاه او

/615-1/2444 

-467- 

Úırdım Úalemi 

Zavallı DünyÀ   5 Ocaú 1958 Úonya 

İnsÀn dünyÀya ve içindeki insÀnlara baúaraú insÀnlarıñ dürlü ùolapda çevirdikleri 

entríúa ve fenÀ òÿy ve gidişleriñ öñünde nefret ediyor. Bunuñ için: 

 

1 Úırdım úalemi atdım ocaàa 

NÀ-kes içinden geri ùurmaú òoş 

äoúup başımı yatdım bucaàa 

BÀb-ı rıøÀya postu sermek òoş 

 

 

 

 

                                                 
2442 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
2443 Farsça verilen şiirin tercümesi DívÀn’da yer almamaktadır. Tercüme tarafımızca yapılmıştır: “Onun 

yolunda MevlÀnÀ’nın kölesiyim. Onun dergÀhı gönlümü açan makamdır. Onun kabrinde zevkle dururum. 

Onun yanında her zaman kendimden geçerim.” 
2444 Sayfa numarası 614 olarak yazılmıştır; ancak bu sayfanın sonradan eklendiği düşünüldüğünden sayfa 

numarası yukarıdaki şekilde verilmiştir. 
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2 DünyÀ mióveri, diller degişmiş 

ErkÀn göçmüşdür, yollar degişmiş 

èAceb fırùına, seller degişmiş 

Bunu uzaúda ùurup görmek òoş 

 

3 ‘Aczí yorulma cihÀn böyledir 

Bozuú şuèûrda èirfÀn böyledir 

Óükm-i ezel bu, zamÀn böyledir 

Girip vaódete, óayÀt sürmek òoş 

/615-2/2445 

     -468- 

1 Ey bí-çÀre yazıú çoúça şişdiñ sen 

Bir èÀcizken àurÿr òaùùın2446 geçdiñ sen 

Öñe degil ãoñuna baú gidişiñ 

Güneş görünce óased ãuyu içdiñ sen2447 

 

2 Fırãat bulup bir ãandalye bulunca 

EùrÀfıña bir úaç kişi gelince 

Oldum ãandıñ bu iş böyle olunca 

áurÿrlandıñ yazıú eyvÀh şaşdıñ sen 

 

3 Sen bu yolu düzdüz ãanma ùaşlıdır 

áurÿr ãoñu hemen elbet úuşluúdur 

Bu gidişiñ ardı yoú bir boşluúdur 

Pek de çabuú òod-kÀmlıàa úoşduñ sen 

 

 

                                                 
2445 Sayfa numarası 615 olarak yazılmıştır; ancak bu sayfanın sonradan eklendiği düşünüldüğünden sayfa 

numarası yukarıdaki şekilde verilmiştir. 
2446 Kelime “óaù” şeklinde yazılmıştır. 
2447 Mısraın vezni bozuktur. 
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4 Baúar baúar èAczí söyler yerinde 

Bu maènÀyı añlamaú çoú derinde 

İnsÀn bilmez neler uçar serinde 

Güvenilmez bu iúbÀle çoşduñ sen 

/616/ 

-469- 

MÀddeye Döndü 

 

1 MÀddeye döndü, maènÀ gidiyor 

Önüne geçmek, muóÀl imkÀn yoú 

Ezeldir óükm, Óaú emir ediyor 

Bu óükmü híç bir, sezen insÀn yoú 

 

2 Geçdikçe günler, başúa teôÀhür 

Birbirine sınar, yoúdur meôÀhir2448 

Her eşyÀ herkes, fikren muàÀyir 

Bilmeye bunu, kÀfí iõèÀn yoú 

 

3 Degişdi diller, èilim úarışdı 

EfsÀne ile, òurÀfe barışdı2449 

Kürsiye çıúıp, cehl ùuruşdu 

Birbirin nÀúıø, sözler èirfÀn yoú 

 

4 Seslenme yeter, sesiñ ùuyulur 

Söylense bir óaú, cürüm ãayılır 

Sersemdir başlar, naãıl ayılır 

Degişdi devir, eski zamÀn yoú 

 

                                                 
2448 Mısraın vezni bozuktur. 
2449 2. ve 3. mısraların vezni bozuktur. 
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5 Kirli bir úafÀ, derlerse sana 

Ùarılma ãoñra, gücenme bana 

Ey èAczí çekil, bir óaúdan yana 

Úarşıñda çünki èahdi emÀn yoú 

/617/ 

-470-  

Vaódet Sırrı 

1 NísÀn 1957 Úonya 

 

1 Vaódet sırrı seyrederseñ cihÀnı 

Ùaàlar ùaşlar tesbíó eder SübóÀn’ı 

Tecellísi her eşyÀda MevlÀ’nıñ 

Hÿ, demidir hep úuşlarıñ efàÀnı 

 

2 Çiçek açar Óaú cilvesi andadır 

Düşün insÀn nÿr-ı õÀt bundadır2450 

İdrÀk sende fikir daòi sendedir 

Hep bir èaşúıñ olmuş eşyÀ mekÀnı 

 

3 Çayır çimen neden yeşil bitiyor 

Nÿr-ı Óaú’dır úuşlar buna ötüyor 

Her çiçege ãıfÀt nÿrı tütüyor 

Düşün àÀfil sen bu sırr-ı YezdÀn’ı 

 

4 Nÿr-ı èaşúdır bunlar bütün ezelde 

Vaódet sırrı èayÀndır her güzelde 

Naúş-ı èÀlem hep èarş-ı lem-yezelde 

èÁrif olan görürler bu seyrÀnı 

 

                                                 
2450 Mısraın vezni bozuktur. 
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5 Çiynedigiñ úara ùopraú teniñdir 

èÖmr-i fÀní ãayılı gün günüñdür 

Aúşam ãabÀó o ùopraàa yönüñdür 

Kime úalmış èAczí dehriñ eyvÀnı 

/618/ 

-471- 

Úalenderí2451 

Her Yerde 

 

1 Her yerde birer taòt úurulmuş 

LÀkin peşinde zevÀl birlik 

Nice salùanat raòt sürülmüş     

LÀkin ardında vebÀl birlik 

 

2 Nice sulùÀnlar bu meydÀnda 

Atlar oynatmış bir zamÀnda 

Híç biri de yoú bu cihÀnda 

Ùırpan çalınmış úıtÀl birlik 

 

3 Gün yoú bunda bu bir òÀndır2452 

äoñu olmayan bir zamÀndır 

Úanla yoàrulmuş tek meydÀndır 

Bütün kitÀbda me’Àl birlik 

 

4 èAczí görür de söyler ùurmaz 

Nice göz var ki bunu görmez 

DünyÀ böyledir murÀd vermez 

Bunu görene kemÀl birlik 

                                                 
2451 Kalenderî olduğu belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
2452 Mısraın vezni bozuktur. 
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/619/ 

-472- 

Yine BahÀr 

Úoşma 

1 Yine bahÀr geldi geçdi cihÀndan 

Bülbül me´yÿs sesin kesdi fiàÀndan 

èAúlı eren èÀşıúlarda fikirde 

ŞikÀyetçi çabuú dönen devrÀndan 

 

2 Güller ãoldu lÀleler de buruşdu 

Çayır çimen birbirine úarışdı 

Ülker Zühre ile yine görüşdü 

BahÀr ãoñu úurtuldular hicrÀndan 

 

3 Nesi vardır bu èÀlemiñ úarÀrlı 

Döner devrÀn gÀh iyi gÀh øararlı  

Yoúdur göñle bunda bir şey iúrÀrlı 

Emín degil èAczí herkes gümÀndan 

 

-473- 

Úıùèa 

1 Óaú yolunda giden efkÀr yeşerir 

İyi döner devrÀn onuñ üstünde 

Óaú óaúíúat dÀ´im şeref başarır 

Òil‘at örten devrÀn onuñ üstüne 

/620/ 

-474- 

Ùalàın Gezerim 

25 Aralıú 1958 

Óaúíúatlere úarşı èilim üzerinde dürlü uydurma fikirler yañlış yollar açılmaúdadır 

ki Türk İslÀm èÀleminiñ tÀríòi paramparça vÀdílere sürüklenmekdedir. 
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Bu bir fikirdir ki İslÀmí aòlÀú ãalÀbet ve èan‘aneleri yıúmaú için àarbda yazılan ve 

yayılan sözler kendi ecdÀdımızıñ bıraúıp gitdikleri eåerleriñ üstüne çıúarılaraú onlar 

òorlanıyor. Yañlış deniliyor.  

İslÀm düşmanı Avusturyalı bir YÀhÿdí’niñ müsteşriú nÀmı altında Farsça yazdıàı 

ve uydurma bir isimle İbn-i Bíbí TÀríòi ismini verdigi Anaùolu Selçÿú óükümdÀrları 

èaleyhine yazdıàı bir heõeyÀn-nÀme çoú muèteber ùutuluyor. 

Bu heõeyÀn-nÀme yazıldıàı günden beri yapdıàım incelemede Selçÿú Devrinde İbn-

i Bíbí adında híç bir kimse olmadıàı ve böyle bir kişi bulunmadığı meydÀndadır. 

Bu kitÀbı Farsça yazan Yahÿdí bunu èArap óarfleriyle èaynı devr üslÿbunca 

yazdıúdan ãoñra birer nüsòa Fransa İlgiltere Danimarúa úitÀblıúlarına birer vÀsıùa 

ile gönderiyor. 

İşte işiñ aãlı buralardan böyle çıúıyor. Şimdi biz bunuñ sözlerini tÀm ve muèteber 

ùutaraú eski mü´elliflerimiziñ söz ve eåerlerine inanmıyoruz. Bu bir gidiş ki 

yürüyor. Bunuñ için diyorum ki: 

/621/ 

Ùalàın Gezerim 

1 Degişdi zamÀn ùalàın gezerim 

Bozuldu Àhenk ãolàun gezerim 

Úarışmış èilm şimdi yÀd dillerde 

Óayretde èaúıl ãalàın gezerim 

 

2 Bu èÀlem şimdi başúa èÀlemdir 

Etdikçe seyrÀn artan nÀlemdir 

Õihinler ãapmış mióver úalemdir 

Bu óÀlden şaşúın alàın gezerim 
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3 Her şeyler degişmiş degil yerinde2453 

Dönüyor havÀ insÀn serinde 

ÓaúíúÀt sinmiş dipde derinde 

Ümídsiz yürür úalàın gezerim 

 

4 Maèneví işler mÀddeye dönmüş 

ÒurÀfe tamÀm óaúíúÀt sönmüş 

Şu mízÀn burcu nÀúıãa inmiş 

Óayretde2454 göñül yılàın gezerim 

 

5 Aàızlar dönük úanÀèat ãapmış 

Diyorlar şimdi ecdÀd ne yapmış 

Göñüller bu dem zevÀle ùapmış 

Şaşırdı èilim ölgün gezerim 

 

6 Ey göñül çekil, minnet bu sevdÀ 

Üstüñe alma úasvet bu edÀ 

Ey èAczí etme èömrüñ sen fedÀ 

ZinhÀr ki deme bilgin gezerim 

/622/2455 

/623/2456 

 

 

 

 

 

                                                 
2453 Mısraın vezni bozuktur. 
2454 Kelime “òayret” şeklinde yazılmıştır. 
2455 Bu sayfaya yapıştırılan “Mevlana İhtifalinin Hitamında Kaside” şiiri, gazetede yayımlanmış ve Aczî 

tarafından DívÀn’a yapıştırılmıştır. Bundan dolayı şiir DívÀn’a alınmamıştır. 
2456 Bu sayfaya yapıştırılan” Köşeden: Hayat Semaisi” şiiri, Yeni Meram Gazetesi’nde 14 Temmuz 1957 

tarihinde yayımlanmış ve Aczí tarafından DívÀn’a yapıştırılmıştır. Bundan dolayı şiir DívÀn’a alınmamıştır. 

Ayrıca gazetenin arka sayfası numaralandırılmamıştır. 
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/624/ 

-475- 

SemÀèí2457 

Derdime 27 Ocaú 1959 

 

1 Derdime, derdim bile ÀgÀh degil 

ÓÀlime, óÀlim daòi hem-rÀh degil 

Bu fÀní yerde bir gölgeyim ben de 

Bir gün var ki yoú olur eyvÀh degil 

 

2 Bí-vefÀ insÀn içinde úalmışız 

DeryÀ-yı miónete müdhiş ùalmışız 

Maymÿndan bed-ter bir insÀn olmuşuz 

FelÀketler, neden intibÀh degil 

 

3 èAczi’mi bir bir beyÀn etsem füzÿn  

Çekdigim óüznü çekmemişdir Mecnÿn 

Görmedim bir kişi óÀlinden memnÿn 

Herkes ãanıyor beni àamgÀh degil 

 

-476-2458 

Úıùèa 

1 èİlim, bir deryÀ-yı ezeldir 

Hüneriñ, çirk-Àb èÀlemden bir hezeldir        

 

 

 

 

                                                 
2457 Semâî olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. 
2458 Kıta olarak belirtilen şiir beyittir. Ayrıca şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
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/625/ 

-477- 

1 Ey göñül çekil, gir gayrı bucaàa 

Bu demde söze iètibÀr úalmadı 

Úalemi úırıp at àayrı ocaàa 

Meyilde şimdi istiúrÀr úalmadı 

 

2 Göñüller başúa mióverde dönüyor 

FeøÀdan dürlü elemler iniyor 

Geçdikçe günler óamiyyet sönüyor 

İnsÀnda şimdi bir èayÀr úalmadı 

 

3 Artmışdır nifÀú, ãaçıldı riyÀlar 

Çoàaldı şimdi sersemce óulyÀlar 

Yaldızlı bir çoú hem mediò åenÀlar 

Faøílet çökdü keremkÀr úalmadı 

 

4 Dönekdir felek meşrebde bilinmez 

Güvenip ona, bir murÀd alınmaz 

Degişmiş èÀlem devÀsı bulunmaz 

Sözlerde çünki tÀm úarÀr úalmadı 

 

5 Bir úuru benlik boş fikir kemÀlde 

Ehl-i óaú mehcÿr, bí-çÀre zevÀlde 

Şaşırdı èAczí, iş bu miåÀlde2459 

Dertleşecek bir òoş imdÀd úalmadı 

 

 

                                                 
2459 Mısraın vezni bozuktur. 
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/626/2460  

/627/2461     

/628/2462   

/629/  

-478-2463 

MevlÀnÀ Uàrunda 

Óaøret-i MevlÀnÀ’nıñ Meåneví’si sırlarına ve onuñ rÿóÀní óarímine ùalmış óÀliã ve 

olàun bir fikriñ maóãÿlü olan Meşkÿre äaràÿt’uñ (Óaú ve Óalú Yolunda 

MevlÀnÀ)2464 isimli eåerini oúuduàum zamÀn fikrim lÀhÿtí óaúíúat deryÀsınıñ 

yemyeşil úıyısında degil tÀ ortasına ùaldı. 

Vuúÿf ve óulÿãlu bir añlayışla yazılan bu eåer óaúíúat sever herkesiñ èaúl-ı selímine 

bir Àb-ı óayÀt ve Óaøret-i MevlÀnÀ’yı bi-óaúúın ùanıyan muóibleriñ ùolayında 

bulunacaú degerli bir hediyedir. 

Bu óaúíúati yazmamla óaú ve óaúíúÀtden uzaú herhangi bir çevrede belki bize 

riyÀkÀr diyenler olur. Faúaù biz èilim ve óaúíúatin bir kölesiyiz. Bunuñ için deriz 

ki: 

 

1 RiyÀ ãandım yoúdur benim şuèÿrumda 

RiyÀ diyen varsa degil aãlÀ umurumda 

ÓaúíúÀtdir dÀ´im bizim yolumuz 

O yolda kim ne derse degil fütÿrumda 

 

22 Şubaù 1959 İbrÀhím èAczí Kendi 

 

 

 

                                                 
2460 DívÀn’da bu sayfa boştur. 
2461 Bu sayfaya yapıştırılan “Mersiye” şiiri, Yeni Konya Gazetesi’nde 7 Aralık 1958 tarihinde yayımlanmış 

ve Aczí tarafından DívÀn’a yapıştırılmıştır. Bundan dolayı şiir DívÀn’a alınmamıştır. 
2462 DívÀn’da bu sayfa boştur. 
2463 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
2464 Söz konusu eserin künye bilgisi şu şekildedir: Meşkure Sargut, Hak ve Halk Yolunda Mevlana, Azim 

Yayınları, Konya, 1958. 
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/630/ 

-479- 

Úızma Òocam 

1 Úızma òocam yazıú boşdur nefesiñ 

Şimdi burçlar başúa mióver dönüyor 

Kimse girmez çünki eski úafesiñ  

Baú göklerden gör ki neler iniyor  

 

2 ZamÀn döner óükümler hep degişir 

èAúıl şaşar insÀnlar hep boàuşur 

Óuøÿr gider dirlikler hep úarışır 

Bayat söze şimdi heves sönüyor 

 

3 èAczí söyler gider peşínden cihÀnıñ2465 

Añlamazsıñ nedir óÀlÀ zamÀnıñ 

PÀra etmez bıraú sen o beyÀnıñ  

Úazıúdadır ãarıàıñ baú ùuruyor 

/631/2466 

/632/ 

-480- 

Maèhÿd Köpege 

2 Şubaù 1959 

 

1 Yıàlış köpek ùÀm üstünde ürür ùurur 

Akşam ãabÀó her ùarafa hav hav ãaçar 

Tilki gibi kümesleri üner ùurur 

Óuøÿr bozar denÀ´eti ùav ùav ãaçar 

 

                                                 
2465 Mısraın vezni bozuktur. 
2466 625. sayfada yer alan 480. şiir, bu sayfada tekrar yazıldığı için şiire burada yer verilmemiştir. 
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2 Ùaş atdıúça artar sesi fırãat úollar 

Biraz ekmek atar iseñ úuyruú ãallar 

Köpek çünki bilmez nedir erkÀn yollar 

Cibilliyet onda böyle ÀlÀy ãaçar 

 

3 İnsÀn olan laùíf olur bülbül gibi 

EùrÀfına zínet verir bir gül gibi 

Herkes ùaúar sínesíne sünbül gibi 

Iãıràana el sürülmez vay vay ãaçar 

 

4 Köpeklere uyan elbet köpek olur 

İpeklere uyan elbet ipek olur 

Köpege yal hemen ancaú kepek olur 

Geç ey èAczí onlar öyle hay hay ãaçar 

/633/ 

-481- 

Beklemem...? 

24/1/[1]959 

Úalenderí2467 

1 Kimseden aãlÀ, ben bir óürmet beklemem 

KÀfídir kendi óÀlim, şöhret beklemem 

èİzzetim varsa, kendi bilir kendini 

äÿrí iúbÀl ile èizzet beklemem2468 

 

2 èAllÀme degil, belki nÀ-dÀn cÀhilim 

Gülşen-i èaşúda óayrÀn gezen mÀ´ilim 

äÿretÀ bilgin, maènÀda bir sÀ´ilim 

DünyÀda aãlÀ díger raàbet beklemem 

                                                 
2467 Kalenderî olduğu belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
2468 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 Yer altı aúan hücrÀ çeşme lülesiyim2469  

ÒÀùrım ãayan varsa eger kölesiyim 

äaóne-i èaşúda àaríb bir úuş sillesiyim 

Bu óaãlet yeter başúa óaãlet beklemem 

 

4 Ezelde èAczí denmiş bize memnÿnuz 

Gördükce ãÿrí, rebÀbı biz dil-òÿnuz 

èÁlemde Óaúú’a, dÀ´im èilme meftÿnuz 

O yolda başúa gÿnÀ rifèat beklemem 

/634/ 

-482- 

èAczí’niñ [...] 

Yeñi Úonya áazetesi’niñ 26/1/956 ve 2313. ãayısındaki, “CevÀb-ı Dendon Şiken” 

başlıúlı yazıya cevÀbdır. 

Başda yeñi bir terím ve àramer dersini diñledik. Ne yapalım...? Bize ders verenler 

yañlış vermiş!!! Biz de yañlış oúutmuşuz...? EyvÀh... Bundan ãoñra cümle ve 

kelimeler üzerinde muèallim taólílleri de añladıú...? Buna da eyva’llÀh. 

İştihÀ ve ictihÀd taúdímin de çoú òoş..? Gelelim öñ sözüñ ãaóífe 3 bend 3’de 

MevlÀnÀ’dan baóå edilirken (Babası melÀmet erlerindendir) diyorsuñuz. Bu SulùÀn-

ı èUlemÀ için yersiz degil mi? Gerçi melÀmet ve melÀmílik bir kelime bir isim bir 

söz, faúaù bir úaç úısımdır. Ayırt ve mesned lÀzımdır. Díger ùaraflar ùursun...? 

Cehil cehÀlet kelimeleriniñ ifÀdesine gelince, onu der-be-der insÀnları dünyÀya 

ãalıveren èilmiñ ãÀóibi bilir. 

DeryÀya bir ùaş atıldıàı zamÀn bir dÀ´ire óÀãıl olur. Genişlemeye başlar, genişlerken 

eùrÀfındaki küçük büyük bir çoú úabarcıúları içine alır. Bu, èirfÀn èÀleminiñ bir 

èirfÀn ölçüsüdür. Bu óuãÿãda ãayàı ve óürmetlerimiz ber-À-ber olsun. 

 

 

 

                                                 
2469 Dörtlüğün 1. ve 3. mısralarının vezni bozuktur. 
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Úıùèa 

1 Çeñede degil èilim yürekde 

èÁrifler yazıú ãuãmuş kürekde 

CÀn-bÀzlar, dürlü oyun üstünde 

Oynarlar ipde gÀhí direkde 

/635/2470 

/636/2471 

/637/ 

-483- 

äonbahÀr HavÀsı 

1 HavÀlanmış yine telli ùurnalar 

Güz ayları göç demidir àurbet var 

Yaylalardan aşıp gelir ãunalar 

Geçdi bahÀr úışlaúlara hicret var 

 

2 Seslerinde hicret dersi oúunur 

Bu mevsimde göñle óisler ùoúunur 

Úızlar şimdi nev-rÿz çiçek ãoúulur 

Ay yüzlere her dem böyle óasret var 

 

3 áaríb àaríb èÀşıú çalar sÀzını 

èAczí süzer dehriñ bahÀr yazını 

Göñül ùurmaz añar Türkmen úızını 

Çünki èaşúda arı ùuru èiffet var 

 

 

 

 

                                                 
2470 DívÀn’da bu sayfa boştur. 
2471 Bu sayfaya yapıştırılan “Semai” şiiri, Anadolu Gazetesi’nde 29 Aralık 1964 tarihinde yayımlanmış ve 

Aczí tarafından DívÀn’a yapıştırılmıştır. Bundan dolayı şiir DívÀn’a alınmamıştır. 
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/638/ 

-484- 

9 Mayıs 1959 Sille 

Bu tÀríòde Sille’yi geziyorum.  

 

1 AmÀn Sille pek àamlısıñ neyiñ var 

BahÀr geldi yine yüzüñ gülmüyor 

Óazín óazín àaríb aúan ãuyuñ var 

Faúaù neden bilmem yüzüñ gülmüyor 

 

2 Dereleriñ yoràun aràın kösülmüş  

Neş´eñ nerde dermÀnıñ mı kesilmiş 

Úuşlar ötmez sesleri de úıãılmış  

Gelin me´yÿs neden úızıñ gülmüyor 

 

3 Bir firúat var ùuruşuñdan èayÀndır 

HicrÀnıñ var bu óÀliñden beyÀndır 

Bülbül ötmez gülşenleriñ vírÀndır 

èÁşıúlarıñ nerde sÀzıñ gülmüyor 

 

4 Hani nerde Àhÿlarıñ ùaàılmış 

Üstüñe bir sÀmyelidir ãaàılmış 

Beliñ bükük àaríb boynun egilmiş 

Úumrular uçmamış yazıñ gülmüyor 

 

5 Yıúıúlardan dürlü sesler geliyor 

Her kÿşeden nice òayÀl gülüyor 

Manôar giden göñle úasvet ùoluyor 

èAczí der ki bahÀr böyle yazıñ gülmüyor2472 

                                                 
2472 Mısraın vezni bozuktur. 
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/639/ 

-485- 

Úalenderí2473 

12 Úasım 1959 

1 Bu èÀlemde nice dürlü peymÀne 

Ùolar ùaşar coşar gider bilinmez 

ÓaúíúÀt peşinde úoşan dívÀne 

Sözü yazıú başa gider bilinmez 

 

2 HavÀlanmış efkÀr şimdi küçülmüş 

ÓaúíúÀtden èilim şimdi seçilmiş 

Úapı birken biñ bir úapı açılmış 

Bir ceryÀn ki ùışa gider bilinmez 

 

3 ZamÀn, yalan hem de riyÀ arıyor 

Kÿşe bucaú fenÀ sevdÀ arıyor 

Óaú óaúíúat buna devÀ arıyor 

Yaz ararken úışa gider bilinmez 

 

4 èİlm-i fende, óaúíúÀtiñ başında 

Neden gezer insÀn bunuñ ùışında 

Bí-çÀredir dönen óaú iş peşinde 

Ùoàru sözler boşa gider bilinmez 

 

5 Ùoàruluàu arayan yoú pÀzÀrda 

Heõel sözler, maúbÿl şimdi naôarda 

Bu óÀl hangi işe gider bilinmez 

Kimi gezer kimi yatar mezÀrda 

                                                 
2473 Kalenderî olduğu belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmekte olup şiir, koşmadır. 
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/640/ 

6 Şaşúın èAczí bu işlere şaşırmış 

Yönün àaríb enginlere düşürmüş 

Verip baàrın nÀr-ı èaşúa pişirmiş 

Gezdigi yer hangi kÿşe bilinmez 

 

-486-  

DívÀn2474 

1 YÀ Rab, nedir bu daàdaàa-i èÀlemiñ 

Günden güne artıyor miónet-i dünyÀ 

 

2 Herkesde bir meyil her úafÀda bir söz 

Birbirin ùutmaz her göñülde bir óulyÀ 

 

3 Óırã óased artdı óayÀ düşünce yoú2475 

Bir òırlaşma gidiyor ãoñu nedir ayÀ 

 

4 Bozuldu aókÀm hem èan‘ane yıúıldı 

Erkek dişi düşdü soúaàa bí-pervÀ 

 

5 ÓayÀ perdesi çÀk çÀk olup yırtılmış 

Çoçuúlar nemne şekil hem de bí-óayÀ 

 

6 Nedir yÀ Rab bundaki sırrı óikmetiñ 

äÀlióler zebÿn şimdi yüzde süfehÀ 

 

7 Bir gidiş gidiyor bilmeyiz nereye 

EfkÀr düşmüş ortada úuru bir daèvÀ 

                                                 
2474 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, kıtadır. 
2475 Beytin vezni bozuktur. 
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8 ÓarÀm óelÀl úarışdı her Àn birbirine2476 

äardı ortalıàı elfÀô-ı riyÀ 

/641/ 

9 Şerírler aldı yürüdü ser-bÀz2477 

AèlÀlar ednÀ, şimdi ednÀlar aèlÀ 

 

10 YÀ Rab eger senden olmazsa imdÀd èinÀyet2478 

Bu keş-me-keş nere varır ey ÒudÀ 

 

11 Kes sesiñi eyle sükÿt ey èAczí 

Bereket gitdi miónet esiyor şimdi hevÀ2479 

 

-487-   

İnsÀnlıú arası öyle insÀnlar türemişdir ki köpek gibi boş yere òırlaşmaú yoú yere 

dürlü reõÀlet2480 çıúarmaú almış yürümüşdür.  

Böyleleriñ şerrinden ãaúınmaú için onlarıñ dürlü sesle ürmelerine úulaú vermemek 

onlara uymamaú lÀzımdır. Bunuñ için diyorum ki: 10 Mayıs 1954 

DívÀn2481 

1 èAvèavem yoú aãlÀ ki ben üremem 

Çaúallarla kelb içine giremem 

 

2 Álÿde-i cehlim dÀnÀ degilim 

Bozuú õihne çataraú ders veremem 

 

3 Yoldan ãapmış bir zümredir gidiyor 

Gitsin Buraú ardından at süremem 

                                                 
2476 Beytin vezni bozuktur. 
2477 Beytin vezni bozuktur. 
2478 Beytin vezni bozuktur. 
2479 Mısraın vezni bozuktur. 
2480 Kelime “rezÀlet” şeklinde yazılmıştır. 
2481 Şiirin divan olduğu belirtilmiş; fakat şiir, divan nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Şekil 

itibariyle şiir, gazeldir. 
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4 èÁrif olan çirk-Àba ùaş atmaz híç 

Òır òır etmek için ayaú diremem 

 

5 èAczí diye nÀm vermişdir bu felek 

Selím èaúlı èavèaveyle yoramam 

/642/ 

-488- 

èİlim òod-kÀmlıàa dönerse o èilim, èilm-i nÀfiè degildir. Çünki èilimle enÀniyyet 

birleşirse o cisim İlÀhí ãafóada degil, yalın ayaú dikenli bir tarlada ùolaşan bí-çÀre 

bir işci gibi bed-baòt olur. 

O işci naãıl õelíl ise, èilimle enÀniyeti bir araya getirenler de göñül èÀleminde 

maèneviyÀtıñ dikenli tarlasında tevÀøuèsuzluàunuñ farúında olmayaraú maènen 

cezÀsını çeker... 

 

SemÀèí2482 

1 Sönüp gitmekde èahd-i vefÀ 

Uçdu havÀya neş’e ãafÀ 

İnsÀn arası dirlik úaçdı 

áıdÀ bozuldu yoúdur şifÀ 

 

2 Girdi araya óırãla óíle 

èİlim düşmüşdür úÀl u úíle 

Oldu ser-mÀye, yalan dile 

Òÿylar degişdi bozuú símÀ 

 

3 ÇÀre ararsıñ òocam ammÀ 

Ters dönüyor aàzında maènÀ 

Yoúdur fÀ´ide úızma baña 

Donuk úafÀlar sÀòte edÀ 

                                                 
2482 Semâî olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. 
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4 èAczí söylüyor kimse ùuymaz 

 Şimdi èakıllar sersem uymaz 

Bu óÀl insÀnda dirlik úoymaz 

Ôulmet ileri yoúdur fÀyda 

/643/ 

-489- 

Úıùèa 

1 Yarama yara úatan şifÀ verir 

Õemm-i óasÿd göñlüme ãafÀ verir 

DeryÀ diliz hem úalender-meşrebiz 

Sitem-i aàyÀr bize àıdÀ verir 

 

-490- 

Úalenderí2483 

1 RiyÀdan hem fitneden uzaúlaşdıú 

Bu óulyÀdan çekip el ùuzaúlaşdıú  

Bu devrÀnıñ görüp óükmün çekildik 

Úalenderlik bÀbına biz yaúlaşdıú 

 

2 Bu èÀlemde nice demler aşırdıú 

GÀhí ùoàru gÀh egri yol şaşırdıú 

Ocaàında bu dehriñ cÀn pişirdik 

RıøÀ-yı Óaú bÀbında òoş ùuraúlaşdıú2484 

 

 

 

 

                                                 
2483 Kalenderî olduğu belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
2484 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 Bütün demler döner fırfır bilenlerce2485 

Òaber gelmez bu demlerde ölenlerce 

Degişmekde cihÀn şimdi gelenlerce 

Alıp bir rÿó onuñla biz úoúlaşdıú 

 

4 èAczí söyler görüp óükmüñ dünyÀnıñ 

FÀní geçer bütün kÀrı cihÀnıñ 

Biñ bir miónet nesi vardır zamÀnıñ 

Ne çÀre bu kervÀna biz ùaúlaşdıú 

/644/ 

-491- 

Úalenderí2486 

1 Degişmiş çarò-ı dünyÀ başúa mióverde  

Dönmüşdür insÀn başı aóbÀb bozulmuş 

Bir yerde degil bu óÀl cÀrí her yerde 

MÀddeye dönmüş meyil, esbÀb bozulmuş 

 

2 İnsÀnda vefÀ èacíb şekle dönmüşdür 

Gösteriş başúa, vefÀ óissi sönmüşdür 

äÿrí bir edÀ başla meyle úonmuşdur 

Degişmiş kelÀm nezíh cevÀb bozulmuş 

 

3 TevÀøuèla vefÀ, birlik yürür insÀnda2487 

İnsÀn ne ise ciddi gerek cihÀnda 

NezÀket budur vaède vefÀ beyÀnda 

HaùÀlar èÀdet, şimdi ãavÀb bozulmuş 

 

                                                 
2485 İlk üç mısraın vezni bozuktur. 
2486 Kalenderî olduğu belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
2487 Mısraın vezni bozuktur. 
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4 Göñüller üstü gezer èAczí vefÀ arar2488 

Bu köhnelikde óüsn-i síret edÀ arar 

Bí-çÀre, her dem òoş naàmeyle ãafÀ arar 

Degişmiş èÀlem sesde rebÀb bozulmuş 

/645/  

      -492- 

1 FÀní dünyÀ ùurmaz fır fır dönüyor 

Acı ùaùlı nice zamÀn gördük biz 

Güller ãolar yer ùopraàa iniyor  

Nice dil-ber nice cÀnÀn gördük biz  

 

2 Çoú bülbüller yuva úurdu göçdüler 

Nice seóer bunda naàme ãaçdılar 

Felek çarpdı ecel cÀmın içdiler 

Nice şenlik nice fiàÀn gördük biz 

 

3 áÀfil insÀn bunda mekÀn ùutmadı 

äoñu vírÀn dünyÀ vefÀ etmedi 

Kim var bunda geri úalan gitmedi 

Nice maàrÿr èÀciz nÀ-dÀn gördük biz 

 

4 Kimi óÀcı kimi òoca göçdüler 

Kimi èÀrif kimi óasÿd geçdiler 

Bir gün geldi ecel ãuyun içdiler 

Bu meşrebde nice insÀn gördük biz 

 

 

 

 

                                                 
2488 İlk mısraın vezni bozuktur. 
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/646/ 

5 İúbÀl ãanıp şişme ãaúın ey insÀn 

FÀní demler bir òayÀldir2489 bu cihÀn 

Dönek dünyÀ çarpar seni bir zamÀn 

Bu àurÿrda nice insÀn gördük biz 

 

6 Nice evler nice sarÀy yıúıldı 

Nice èÀşıú bunda yandı yaúıldı 

Yerlerine baàla bÿstÀn ekildi 

Eñ ãoñ mezÀr nice bÿstÀn gördük biz 

 

7 Neler geldi neler geçdi bu yoldan 

Kimi ãaàdan kimi gitdi hem ãoldan 

Kimi faúír kimi ùaşúın çoú mÀldan 

Geçdi gitdi nice kervÀn gördük biz 

 

8 Óaúúı úoyup óırã peşinde úoşanlar 

Óased ile endíşeye düşenler 

áaflet ile àam úuyusu eşenler 

Böyle şaşúın nice óayvÀn gördük biz 

 

9 Göñül kimler úalmış bunda yerinde 

Bir sır var döner gizli derinde2490 

Ecel úuşu uçar insÀn serinde 

Sönüp giden nice eyvÀn gördük biz 

 

 

                                                 
2489 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
2490 Mısraın vezni bozuktur. 
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/647/2491  

10 Göçer sarÀy úalmaz burçlar yıúılır 

Yerlerine orman aàaç dikilir 

Bir dem gelir onlar da hep sökülür 

Böyle nice acı devrÀn gördük biz 

 

11 Kimi aèlÀ kimi ednÀ bu yerde 

Ara yerde ùurur úalın bir perde 

Kimi sÀlim kimi ùonuú bir derde 

Bu işleri dÀ´im yaman gördük biz 

 

12 GÀh şÀdí gÀh miónet-i cihÀn bu2492 

Bunun õevúi bir gölgedir yaman bu 

Emel ardı gezenlere ziyÀn bu 

Bunda nice gedÀ sulùÀn gördük biz 

 

13 æervet bunda imtióÀndır bilene 

èAşú olsun ùoàru yolu bulana2493 

Baúmaz mısıñ gelenlerle gidene 

èİbret dersi böyle èirfÀn gördük biz 

 

14 Nice óÀkim, óükÿmetler úurulmuş 

Çoú geçmeden serÀb yere serilmiş 

İyilikden murÀd alan görülmüş 

èAczí der ki böyle erkÀn gördük biz 

 

 

                                                 
2491 DívÀn’da sayfa numarası bu kısma kadar yapılmıştır. Bu kısımdan itibaren sayfa numarası tarafımızca 

verilmiştir. 
2492 Mısraın vezni bozuktur. 
2493 Mısraın vezni bozuktur. 
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/648/ 

-493- 

1 Bunlar èibret göñül neler çaúıyor 

Yer altında úalan şehir evler var 

Nice insÀn ùopraú altı yatıyor 

Daha neler, yer altı köyler var2494 

 

2 Çoú iòtiyÀr dünyÀ neler görmüşdür 

İnsÀnları òarman gibi sürmüşdür 

Birbiriyle bir araya sermişdir 

Daha nice yer altında ãoylar var 

 

3 Devriñ bunlar ãaúladıàı èibretdir 

Bu fÀníde çekilen hep miónetdir 

ÓayÀt ãoñu işte böyle hicretdir 

Bu óikmeti ne añlar ne söyler var 

 

4 Bu èÀleme sönmüş nice şenlikler 

Yoú olmuşdur úafÀ ùutan beylikler 

Düşün insÀn èibret bu ünlükler2495 

Ùopraú altı yatan nice begler var 

 

5 Bu èÀlemiñ nesi var ki ãolmamış 

Nice kervÀn geçmiş murÀd almamış 

Çoú kimseler kendini híç bilmemiş 

Döner felek bu işleri eyler var 

 

 

                                                 
2494 Mısraın vezni bozuktur. 
2495 Mısraın vezni bozuktur. 
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6 Nice óayÀt nice varlıú sönmüşdür 

èİbret dersi yer altına úonmuşdur 

Bilinmez úaç felek böyle dönmüşdür 

èAczí der ki böyle daha çoú şeyler var2496 

/649/ 

-494- 

Atom Devri 

1 HavÀlarda àaríb úuşlar uçmaz oldu 

BahÀrlarda gögüsleriñ açmaz oldu 

Bilmem nedir bu dünyÀya neler oldu 

İnsÀnlarda bir birlerin seçmez oldu 

 

2 áaríb dünyÀ bir óÀliñ var bilen bilir 

Gidenler çoú bu acıyı gelen bilir 

Ùanıyan yoú èaúlı üste alan bilir 

äular bozuú insÀnlar ãu içmez oldu 

 

3 İnsÀnoàlu èAczí böyle giderlerse 

Birbirine böyle óíle ederlerse 

Ùavuú gibi çöplükleri diderlerse 

Gelin úızlar yaylalara göçmez oldu 

/650/ 

-495- 

1 áaríb bahÀr yine óazín geçdi gitdi 

ÒayÀl gibi bilmem naãıl uçdu gitdi 

Kimse bilmez bu gidişiñ óikmetini 

Böyle geldi işte böyle úaçdı gitdi 

 

 

                                                 
2496 Mısraın vezni bozuktur. 
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2 HavÀ àamlı úuşlar àamlı güller ãoldu 

AmÀn yÀ Rab bu cihÀna neler oldu 

Neş´e yoúdur ãafÀ gitdi heder ùoldu 

èAczí yine bahÀr óüzün ãaçdı gitdi 

/651/ 

-496-2497 

Úalenderí2498 

1 Çekdiñ çekildiñ semtin dünyÀnıñ 

Sürdüñ hem gördüñ õevúin cihÀnıñ 

Her dem her devír bir degilmiş Àh meger 

Esíri oldum her dem ben bu devrÀnıñ 

 

2 SeyrÀn-gÀhım hep bir seyr-i èÀlemdir 

Baúıp eùrÀfa artan tek nÀlemdir 

Úalan elimde nÀçiz bir úalemdir 

èUzletde buldum ùadını seyrÀnıñ 

 

3 Gün-be-gün vefÀ uçmuş yoúdur insÀnda 

ÓayÀ silinmiş eyvÀh, eyvÀh vicdÀnda 

İşte her óÀl çıúdı açıú meydÀnda 

èİrfÀn ehli hep altında óayrÀnıñ 

 

4 Çekil ey èAczí varsa şuèÿruñ 

Bıraú èÀlemi nedir seniñ umÿruñ 

Yoúdur maènÀsı emel hem de àurÿruñ 

Yorma kendiñi terk eyle gümÀnıñ 

 

 

                                                 
2497 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
2498 Kalenderî olduğu belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
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/652/ 

-497- 

Úoşma 

1 Özü ùatlı dÀ´im söyler ùatlı söz 

Özü bozuú acı söyler kem eyler 

Eli egri dili egri fenÀ öz 

Bulandırır ùatlı aşı sem eyler  

  

2 Òilúatleri bozuú gelen temelden 

Leõõet alır onlar acı emelden 

Böyleleri heder almaz melelden 

Yıúar göñül ãanır iyi dem eyler  

 

3 èAczí ùanır òÿysuzları süzerek 

ÓÀllerini bir bir söyler yazaraú 

Geçinirler nice yuva bozaraú 

İş güçleri insÀn gözü nem eyler 

/653/ 

-498- 

Úalenderí2499 

Baú Ey DünyÀ  

 

1 Baú ey dünyÀ sen iyice şaşırdıñ 

İnsÀnları birbirine pek düşürdüñ2500 

Dört bucaàıñ fitne fesÀd ùolmuşdur 

İyi demler gitdi elden úaçırdıñ 

 

                                                 
2499 Kalenderî olduğu belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmekte olup şiir, koşmadır. 
2500 Mısraın vezni bozuktur. 



 

1015 

2 Ne oàlanda ne úızda óayÀ yoú2501 

Úırlar óazín bÀàlar òasta nemÀ yoú 

Bütün başlar sersem şimdi devÀ yoú 

Bu vÀdíden nice bülbül uçurduñ 

 

3 ŞeyùÀn güler zıplar oynar bu işe 

Bilmem eller ne söyler bu teşvíşe 

Daha neler gelir èaceb bu başa 

Böyle böyle nice fitne aşırdıñ 

 

4 Görür dÀ´im èÁczí söyler ùurmaz híç 

Bu óal ile bu iş yola girmez híç 

Bu gidişde òayır yoú el vermez híç 

AmÀn dünyÀ yeter àayrı ùaşırdıñ 

/654/ 

-499- 

1 Ne vefÀsız óürmet ne vefÀsız meróabÀ lÀzım2502 

Óüsn-i ülfet ãamími dil nevÀ lÀzım 

Yılıú ãÿrí saòte dilden göñül bıúmış 

İmtizÀcda ùatlı ciddi vefÀ lÀzım 

 

2 Yüzü yaldız içi zehir görüşmek ne 

İnsÀn olan kÀmil olur sürüşmek ne 

İnsÀnlıúda köpek gibi ürüşmek ne 

Bu èÀlemde èirfÀn kemÀl ãafÀ lÀzım 

 

 

 

                                                 
2501 Mısraın vezni bozuktur. 
2502 Mısraın vezni bozuktur. 



 

1016 

3 Óırã-ı óased göñülleri bürümüşdür 

İnsÀnları belÀlara sürümüşdür 

İşler ber-bÀd güzel óisler çürümüşdür 

FelÀket bu buna ãaàlÀm devÀ lÀzım 

 

4 Çat pat sözler egri vicdÀn işidir2503 

Óırã u óased èÀdiligiñ başıdır 

Böyle olan gÿyÀ müfriù kişidir 

Bir gösteriş ona böyle daèvÀ lÀzım 

 

5 Her cepheye baúar èAczí içden aàlar 

Bu işlerden görseñ titrer yüce ùaàlar 

AmÀn yÀ Rab n’oldu böyle àaríb çaàlar 

Yaúlaşdı mı buna yevm-i cezÀ lÀzım 

/655/ 

-500-2504    

Úıùèa 

1 Áh ey güzel sen bir gülsüñ dalıñda ùur  

Düşme ãaúın egri yola yoluñda ùur 

Bir çoú arı ignelemek ister seni 

Tez ãolarsıñ aldanma híç óÀliñde ùur 

 

2 Laùíf bir gül úoparmaya úıyılmaz   

Úoparanlar dÀ´im ehil ãayılmaz 

Çoú òırsız var böyle güller peşinde 

Çoú güller var böylelere egilmez 

/656/2505 

                                                 
2503 İlk üç mısraın vezni bozuktur. 
2504 Şiir 11’li ve 12’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. 
2505 Bu sayfaya yapıştırılan “Dünyaya” şiiri, Yeni Meram Gazetesi’nde 16 Ocak 1957 tarihinde 

yayımlanmış ve Aczí tarfından DívÀn’a yapıştırılmıştır. Bundan dolayı şiir DívÀn’a alınmamıştır. 
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/657/ 

-501- 

Ùoros Daàları’nıñ eñ ãarp yerinde Úaramanoàullarınıñ barıngÀhları olan Günay 

Yayla şato òarÀbeleri ardında diyorum ki: 

 

Meråiye 

1 Diñle yurdum bayúuş sesi, bir zÀrdır 

Baúıyorum her yer cesed mezÀrdır 

Bilmem naãıl èÀlem için bu devrÀn 

Gösterişi fÀní hem bí-úarÀrdır 

 

2 Dilsiz ùurur yüce ùaàlar yaylalar 

Gelmiş geçmiş bundan nice LeylÀlar 

Ùolaşmış her yerde ãonsuz óulyÀlar 

Añladım ki bunda her şey bí-mirÀrdır2506    

 

3 Düşün èAczí bu naãıl bir cedelgÀh 

Bir óayÀt ki ãoñu yoúdur hep eyvÀh 

Şu ùopraàıñ altı mesken menzilgÀh  

Her yer maúber altı ùolu nigÀrdır 

/658/ 

-502- 

1 Ùopraàa n’oldu àıdÀlar òasta 

Bozuldu ãıóóat şifÀlar òasta 

Ne olduñ böyle Àh ey èÀlem2507 

FenÀlar ber-bÀd óüsnÀlar òasta 

 

 

                                                 
2506 Mısraın evzni bozuktur. 
2507 Mısraın vezni bozuktur. 
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2 İyiler sinmiş pek àaríb ùurur 

MünÀfıú şeh-bÀz eñ başda yürür 

RiyÀkÀr yüzde müfsid iş görür 

EdnÀlar maèlÿm aèlÀlar òasta 

 

3 Úadınlar azàın erkekler zebÿn 

Şerírler ser-best uãlular dil-òÿn 

EşúiyÀ şimdi ãoyàunda memnÿn 

èAúıllar sersem daèvÀlar òasta 

 

4 Bir óikmet var ki bilen yoú aãlÀ 

Bu óÀlden heder alan yoú aãlÀ 

Hep gözler yaşlı silen yoú aãlÀ 

CÀhiller maèlÿm dÀnÀlar òasta 

 

5 èİlimle idrÀk nerede gezer 

Bilginim diyen kem sözler yazar 

ÓıyÀnet óíle ùolmuşdur pÀzÀr 

Geçilmez öne devÀlar òasta 

/659/ 

6 Her gün bir güneş ùoàuyor ammÀ 

Ùanırsañ maàmÿm yer ile semÀ   

Her şey´i cÀõib boş gider ãanma 

Úasvetler iner ãafÀlar òasta 

 

7 Nerede oàlan nerede úızlar 

Bozuú dil öter neden bu sÀzlar 

Birbirini híç ùutmuyor sözler 

Çeñeler yügrük àavàÀlar òasta 
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8 Her günde nice acılar iner 

RiyÀ ile çoú óÀcılar iner 

PiyÀsa açıú bacılar iner 

Utanmaú yoúdur óayÀlar òasta 

 

9 Ne oldu dünyÀ böylece ezgin2508 

Çıúmışdır başdan insÀnlar azàın  

Bulamaz çÀre çünki yoú şirkin  

Herkesler tañrı úafÀlar òasta 

 

10 Düşünür èAczí eùrÀfa baúar 

Maózÿndur her gün eãnÀfa baúar 

Var mıdır şimdi inãÀfa baúar 

Úıãadır diller maènÀlar òasta 

/660/ 

-503- 

Úalenderí SemÀèí2509 

1 Nice úışlar nice bahÀr yazlar gördük 

Çoú bezm-i cem nice èişve sÀzlar gördük 

Gölge gibi hep gitdiler òayÀl2510 oldu 

Çoú vÀdíde acı ùatlı sözler gördük 

 

2 GÀhí düşdük gÀh ayaúda ùolaşdıú biz 

Vara vara seksen yıla ulaşdıú biz 

Göñül ile nice demler ãavaşdıú biz 

Bu hengÀmda nice eski izler gördük 

 

                                                 
2508 DívÀn’da bu dörtlük mahlasın yer aldığı dörtlükten sonra yazılmış olup tarafımızca bu kısma alınmıştır. 
2509 Kalenderî ve semâî olduğu belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Kalenderî 

adlandırmasının şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
2510 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
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3 Hey budÀlÀ sen de ben de híçiz hep híç 

Dehrí olsañ böyle demde híçiz hep híç 

èAúlıñ nerde hangi tende híçiz hep híç 

Seniñ gibi nice sersem úazlar gördük 

 

4 Nice bezm-i cem ãafÀsın úurup geçdik 

BÀde diye nice zehir yudup içdik 

Bir dem geldi aú úarayı görüp seçdik 

Nice gelin nice dil-ber úızlar gördük 

 

5 İsmim èAczí bu fÀníde gezdim sersem 

Bilemiyorum nerde o gün hem o dem 

Õevú ãandım meger kemmiş hep de kem2511 

Nice endÀm nice Àhÿ gözler gördük 

/661/ 

-504- 

ÚumÀr 

DünyÀnıñ ãoñ devri insÀnlar yine CenÀb-ı Óaúú’ıñ yasaú ve óarÀm úıldıàı şu úumÀrı 

şeref ve õevú ãanıp o baùaúlıàa düşenler hele şu ãoñ devírde öyle bir óÀl aldı ki 

büyüklerden küçüklere aèlÀlardan sefíllere úadar2512 düşdü. CÀnlar yanıyor. Ocaúlar 

sönüyor. Ey genç èaúlıñ varsa úumÀr-òÀneye degil kitÀb-òÀneye gir ki ãıóóatiñ 

óayÀtıñ şerefiñ yerinde mesèÿd olasıñ. 

 

1 ÚumÀr oynar ãabÀólara uyúusuz 

Ne èÀ´ile ne evlÀddan úayàusuz2513 

Bu hevesle úanar beyni bir demde 

Fikir òarÀb başı sersem ùuyàusuz 

 

                                                 
2511 Mısraın vezni bozuktur. 
2512 Kelime “úÀdÀr” şeklinde yazılmıştır. 
2513 Mısraın vezni bozuktur. 
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2 Úomaz òÀne gülşen ulaú gözüne 

Ne òayrı var oàluna hem úızına 

ŞeyùÀn ile aóbÀb olmuş úonuşur 

Bel baàlamış úaramaça úozuna  

 

3 Ùoàru gezen mesèÿd olur nÀm alır 

Saèíd olur faøíletle kÀm alır 

ÚumÀr-òÀne nice insÀn kemirdi 

O yollarda her èilleti tÀm alır 

 

4 Çoú budala kendisini şÀh ãanır 

İyi sözü úabÿl etmez Àh ãanır 

Gece oyun gündüzleri sersemdir 

Yañlış yolu ùoàru giden rÀh ãanır 

/662/          

  5 Bu èÀleme diúúatle baú ey insÀn 

Seniñ èaúlıñ gibi degil bu cihÀn 

SefÀletler felÀketler eliñde 

èAczí der ki èazíz cismi òoş úullan 

 

-505- 

Úuşlar Ötmüyor 

1 Úuşlar sesin kesdi ötmüyor2514 

Bir úasvet var dünyÀ sende gitmiyor 

Esen rüzgÀr başúa başúa esmede 

Her şey òasta èilÀç faydÀ etmiyor  

 

 

 

                                                 
2514 Mısraın vezni bozuktur. 
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2 Yaàmur yaàar øarar verir ekine 

İnsÀnoàlu óÀlÀ gider dikine 

äoóbet şimdi beñzer çaúır dikene 

Bu gidişe èaúıl Àciz yetmiyor 

 

3 èAczí der ki insÀnoàlu ãapınca 

Birbirinden fenÀ òÿylar úapınca 

Çoú görülmez Óaú böyle yapınca2515 

Çünki óÀller Óaú rıøÀya gitmiyor 

/663/ 

-506- 

25 Ocaúda alçaú Rÿmlarıñ Türklere úarşı úabirler açdıúları cÀnÀvarca Türk úanına 

girmeleri üzerine: 

 

ÁgÀh Degil 

1 Derdime derd bile ÀgÀh degil2516 

ÓÀlime óÀl daòi şaşmış hem-rÀh degil 

Bu fÀníde bir gölgeyim nedir bu óÀl 

Bu fitneye naãıl denmez eyvÀh degil 

 

2 CihÀn şimdi şer işlerle ùolmuşdur Àh 

Fısú u fesÀd her yerlere ùalmışdır Àh 

İşimiz hep ezel Óaúú’a úalmışdır Àh 

äanmayalım bunuñ ãoñu tebÀh degil 

 

 

 

 

                                                 
2515 Mısraın vezni bozuktur. 
2516 Mısraın vezni bozuktur. 
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3 Baú ey èAczí ufuúlarda mÀtem eser 

Her bir burcda nice melek emir bekler 

DeryÀlarda rÀóat degil hep semekler  

Bu fesÀdla gidiş elbet refÀh degil 

/664/ 

-507- 

DünyÀ Gidişatına Baúaraú 

1 YÀ Rab neden biz de böyle efkÀr bozuú 

Vaùan óissi silinmişdir iúrÀr bozuú 

Bir hayhuy ki ters dönüyor mióver egri 

Bitkin óÀlde bir òastalıú iømÀr bozuú 

 

2 Günden güne pes-pÀyedir şuèÿr şimdi 

NÀ-ehiller elindedir umÿr şimdi 

Ùat úalmadı bilmem nerde óuøÿr şimdi 

Arslan èÀciz tilki òÀ´in ãanãar bozuú 

 

3 Yeter èAczí añladıñsa bu hengÀmı 

Òoş göremem Àh ey vaùan bu encÀmı 

äuãmaú buna bilmem böyle revÀ mı2517 

áayret yolu baàlatmışdır ıãrÀr bozuú 

/665/ 

-508- 

Bí-vefÀ 

1 Beklemem bir şey bí-vefÀlardan 

Uãandım ãÿrí meróabÀlardan 

İnsÀnlıú neden bu óÀle indi 

Degişmiş efkÀr óarÀm àıdÀlardan2518 

                                                 
2517 Mısraın vezni bozuktur. 
2518 Mısraın vezni bozuktur. 



 

1024 

2 Ehl-i óÀl olan sezÀ-yı óürmet 

FenÀlar artdı şÀyÀn-ı óayret 

Bildim ki bu bir ferdÀ-yı fetret 

DünyÀ da bıúmış böyle fenÀlardan2519 

 

3 Bozuldu vefÀ hem èahd ü peymÀn2520 

Keş-me-keş óÀle düşmüşdür zamÀn 

Bozulmuş efkÀr her işler ziyÀn 

ÚanÀèat gitmiş hem gedÀlardan 

 

4 Bí-çÀre èAczí der ki ne bu óÀl 

Şu insÀnlıúda úalmadı mecÀl 

Bütün iylikler òayÀldir òayÀl2521 

FenÀlıú gelmiş bí-óayÀlardan 

/666/ 

-509- 

Úonya Selçÿú Devrinden Úalma Òorozlu ÒÀn Öñünde 

20 NísÀn 1946 

 

Ùaà Başları 

1 Ùaà başları neler görmüş geçirmiş 

Neler var ki şÀhid olmuş tan yeri 

DünyÀ böyle nice bülbül uçurmuş 

Her yanları oba yeri òÀn yeri 

 

 

 

                                                 
2519 Mısraın vezni bozuktur. 
2520 Kelime grubu  “èahdi peymÀn” şeklinde yazılmış olup tarafımızca anlam itibariyle “èahd ü peymÀn” 

şeklinde düzeltilmiştir. 
2521 Kelime “óayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
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2 Nice gelin nice dil-ber gezmişler 

Kim bilir ki neler görüp sezmişler 

Ezel úalem bunu böyle yazmışlar 

FÀní demler vefÀsız bir Àn yeri 

 

3 Nice aylar nice günler ùoàmuşdur 

Nice fiàÀn nice şimşek ãaàmışdır 

Nice úarlar nice yaàmur yaàmışdır 

Her yer mezÀr her kÿşesi úan yeri 

 

4 İnsÀn izi ulu ùaàlar yaylalar 

äalınmışdır bunda nice LeylÀlar 

Geri úalmış yerde èAczí óulyÀlar 

HicrÀn yeri firúat yeri yan yeri 

/667/ 

-510- 

èİlim Bir DeryÀ 

1 èİlim bir deryÀ onda óudÿd hem kenÀr yoú 

Onuñ içinde aãlÀ àurÿr iştihÀr yoú 

CehÀlet artar ùolaşdıúça derÿnunda 

èÁlimim deyü baş ùutanda bir medÀr yoú 

 

2 ÓÀlÀ cÀhilim cehlim füzÿn bí-nevÀyım 

èİlmiñ öñünde şöhretsiz ben bir gedÀyım 

Öyle bí-behre óayrÀnım ki yel hevÀyım 

Söyleyemem sırrı èilmi bir anlar yoú2522 

 

 

                                                 
2522 Mısraın vezni bozuktur. 



 

1026 

3 äuã ey èAczí yükün ùutmuş cihÀndır bu2523 

Mechÿl bir semte gidiyor bir zamÀndır bu 

İyi èÀlimler çekilmiş hep èayÀndır bu 

Sırrı ifşÀya sersem demde híç úarÀr yoú 

/668/2524 

/669/ 

-511- 

Nerden Gelir 

1 Nerden gelir yine òazÀn esiyor 

Göñlü yine siyÀh úasvet baãıyor 

Hani nerde eski óuøÿr yoú şimdi 

Tekin degil bu óÀl ùÀúat kesiyor 

 

2 Bizler daòi zamÀndan mı ne óÀldir 

Bu gösteri kemÀl degil zevÀldir 

Naãıl dirlik olmaz böyle muóÀldir 

ÚÀtil pozda şerír úuãmuú úuãuyor 

 

3 ÓayÀt dirlik bozuú uçdu illerden 

ÍmÀn vefÀ úalúıp gitdi dillerden 

äapdı efkÀr şimdi ùoàru yollardan 

Her yerleri derd-i miónet baãıyor 

 

4 äuã ey èAczí bunlar böyle olacaú 

Bu gidişle daha neler gelecek 

Miónet elem böyle böyle ùolacaú 

Óaú söyleyen maúhÿr şimdi ãuãuyor 

 

                                                 
2523 Mısraın vezni bozuktur. 
2524 DívÀn’da bu sayfa boştur. 
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/670/ 

-512-2525 

Günden güne artan insÀn aòlÀúsızlıàına baúaraú: 

 

1 Dipsiz emel boşdur boş 

áayret rıøÀ òoşdur òoş 

Yeşil aàaç arar gezer 

O ùÀliè bir úuşdur úuş 

 

2 VírÀneye bülbül gelmez 

FenÀ yerde refÀh olmaz 

Bu fÀníde kimse úalmaz 

Bunu bilen başdır baş 

 

3 Ùurur, ùurur èAczí söyler 

DünyÀ àamın beyÀn eyler 

èAúıl varken fikir neyler 

FenÀ meyil loşdur loş 

 

-513-2526 

Úıùèa 

1 Dünya fır fır başúa mióver dönüyor 

İnsÀnlıú óayvÀnlıàa iniyor 

Bu nice artan fısú u fücÿrdan 

Bu yüzden hep dirlik óuøÿr sönüyor 

 

 

 

                                                 
2525 Şiirin hece ölçüsü karışıktır. 
2526 Dörtlüğün hece ölçüsü karışıktır. 
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/671/ 

-514- 

Úalenderí2527  

1 EfsÀneye döndü èilim seslenme göñül 

CÀhil görün dÀnÀlıàa yaãlanma göñül 

 

2 İşte cihÀn işte feøÀ işte insÀnlar 

Ùut çeneni aómaú başa óislenme göñül 

 

3 ÓaúíúÀtler nÀ-kes elde óaúír olsa da 

Óaúú’a güven pis şöhretle beslenme göñül 

 

4 Bir Àn var ki o emeller ber-bÀd olacaú 

èAcziñi bil o çirk-Àbla ıãlanma göñül 

 

-515- 

SemÀèí2528 

1 VefÀ arardım insÀnda vefÀ 

Áhenk bozulmuş úalmamış óayÀ 

Gezer baúıyor ararım bir şey 

EyvÀh yoú bilmem nerde o ãafÀ 

 

2 Bütün herkesde nÀ-kÀm bir èillet 

Her yer bir ôulmet her sÀóa õillet 

MÀddí degildir maèneví úıllet 

Günler geçer yoú iylige ímÀ 

 

/672/ 

                                                 
2527 Kalenderî olduğu belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. Bu adlandırmanın 

şiirin rindâne bir üslupla ele alınmasından kaynaklı olduğu düşünülmekte olup şiir, gazeldir. 
2528 Semâî olarak belirtilen şiir ilgili nazım şeklinin özelliklerini taşımamaktadır. 
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-516-2529 

Şarúı      

1 Kim çözecek bilmiyorum 

Şu úÀlbimiñ şifresini  

Leş başında görüyorum 

Úaràa úuzàun ãofrasını 

 Çünki herkes şaşúın èÀciz 

Çeker cihÀn ùafrasını 

/673/2530  

/674/2531 

/675/2532 

/676/2533 

/677/2534 

/678/ 

-517- 

Úoşma 

1 DeryÀ diliz saúím daèvÀ gütmeyiz 

Göñül ehli saúaù óulyÀ gütmeyiz 

Òoşluú dÀ´im, emel bizde síret bu 

Şöhret için àam-ı dünyÀ gütmeyiz 

 

2 Úaràa gibi her lÀşeye inmeyiz 

Úulaú verip fenÀ söze úanmayız 

İúrÀr ùoàru, ondan geri dönmeyiz 

VÀhí sözle fikir hebÀ gütmeyiz 

 

                                                 
2529 Bu şiirin tamamı yazılmamıştır. 
2530 DívÀn’da bu sayfa boştur. 
2531 DívÀn’da bu sayfa boştur. 
2532 DívÀn’da bu sayfa boştur. 
2533 Bu sayfaya yapıştırılan “Semai” şiiri, Anadolu Gazetesi’nde 29 Aralık 1964 tarihinde yayımlanmış ve 

Aczí tarafından DívÀn’a yapıştırılmıştır. Bundan dolayı şiir DívÀn’a alınmamıştır. 
2534 Bu sayfa yapıştırılan gazetenin arka kısmıdır. 
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3 Sükÿt ile sÀkin gezer gölgeyiz 

èAşúa köle, Óaúú’a rıøÀ bölgeyiz  

Ne cÀhiliz ne müştÀú-ı zelleyiz 

Çünki riyÀ, yılıú maènÀ gütmeyiz   

 

4 İsmimize èAczí denmiş ezelden 

Úoúu alır rÿóum her bir güzelden 

İlkbahÀrla ãoñbahÀrda àazelden 

Óisler alır úuru sevdÀ gütmeyiz 

/679/ 

-518- 

Ùurnalar 

1 Yükseklerden uçup giden ùurnalar 

Ùuruñ biraz derdim vardır alıñ hey 

áaríb àaríb ötüp geçen ùurnalar 

èAşúım çoşdu sevdÀm yegin geliñ hey     

 

2 Sesizinden yayla sesi geliyor 

Güzellerden göñül úoúu alıyor 

Ne olursa bize èaşúdan oluyor 

Bu óÀlime ineñ çÀre buluñ hey  

 

3 Yüce ùaàlar aşıp gelen ùurnalar 

İndiler mi yaylalardan ãunalar 

Gözler sürme ellerinde úınalar 

èAczí alır bundan ilhÀm biliñ hey2535 

 

 

                                                 
2535 Bu mısradan önce “Gelin úız al cebkenli analar” mısraı yazılmış ancak şiirin bütünü göz önünde 

bulundurularak bu kısım çıkartılmıştır. 
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/680/ 

-519- 

Denir Mi 

1 Úutlu olmaz ãanma her şey aãlında 

Her görünen ùaàa bu Ùÿr denir mi 

ŞerÀfeti ãanma ãaúın nesilde 

Kisvesi òor olana òor denir mi 

 

2 Kimde ne var kimse bilmez bilinmez 

ÓÀliã cevher her pÀzÀrda bulunmaz 

Uàursuzuñ óaúúından híç gelinmez   

Dilden dile aãlın bir ãor denir mi 

 

3 Çatar iseñ nice aàır başlara 

Vurur seni nice ùaşdan ùaşlara 

Óızın alıp giden òayır işlere 

Ters baúaraú bu iş pek zor denir mi 

 

4 Aómaú ãanır her kişiniñ fendi var 

Úarıncanıñ bile gücü kendi var 

Yanan ışıú aúar ãuyuñ bendi var 

Çaàlayana aúma az ùur denir mi 

 

5 Kişi hendeş emåÀlinden ãorulur 

Maàrÿr olan úılıàından görülür 

Úuru èinÀd döne döne yorulur 

Özü geçmiş kömüre úor denir mi 
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6 èAczí söyler iyi sözü alana 

Sütü temíz kendisini bilene 

Biz gelmişiz yazıú daha gelene 

Faúaù nedir gelme sen dur denir mi 

/681/ 

-520- 

Er Oàluyuz 

1 Er oàluyuz cinsde Oàuz ezelden 

Eski devir tÀríòlere baú yürü 

Ey Türk genci vazgeç artıú hezelden 

ÚahramÀnlıú ışıàını yaú yürü 

 

2 Úorúaúlarıñ yeri, àayrı yer degil 

Iãlıú çalan ãoúaklarda er degil 

Úuru sevdÀ ùaşıyan baş, ser degil 

Şanlı şeref meydÀnında óaú yürü 

 

3 äÀdıú gerek insÀn olan aãlına 

èAczí söyler ùuyàusunu nesline 

Girmek şeref, úahramÀnlıú faãlına 

Sefíh degil alnıñ açıú aú yürü 

/682/ 

-521- 

Ey Göñül 

1 Bu miónete yaãlan göñül 

Deli iseñ uãlan göñül 

Bir óikmet var ùur baúalım 

Pek parlama paãlan gönül 
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2 İşler fÀní dünyÀ fÀní 

ÕekÀ söner óulyÀ fÀní 

Úuru şöhret daèvÀ fÀní 

Baú èÀleme óislen göñül 

 

3 Dere tepe inip çıúma 

äaúın her dem göñül yıúma 

Ne derlerse tersce baúma 

Ùatlı ùatlı seslen göñül 

 

4 Yüze çıúma yaùırırlar 

Düşme dile baùırırlar 

Bir gün olur götürürler 

Olma güm-rÀh eslen göñül 

 

5 İsmiñ èAczí èÀciz görün 

Eg başıñı nÀ-çíz görün 

Çek kendini èazíz görün 

Bu libÀsla süslen göñül 

/683/2536 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2536 Bu sayfadan sonra DívÀn’da aralıklı olarak 21 sayfa boştur. Boş sayfaların arasında 21 sayfaya ek olarak 

5 sayfada çeşitli isimlerin görev bilgilerini içeren bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca sayfa arasında DívÀn’dan 

bağımsız not hâlinde iki şiir bulunmaktadır. Bu şiirler değerlendirmeye alınmamış olup DívÀn’da yer 

verilmemiştir. 
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-522- 

10 Temmuz [1]964 

Bolu ve İstÀnbÿl Yolunda 

1 Yeşil ùaàlar óazín óazín ùuruşur 

Sükÿtdadır bilmem neler görüşür 

Úuşlar kesmiş seslerini ötmüyor 

áaríb àaríb göñle óisler erişir 

 

2 Bu dünyÀda bir şeyler var esiyor 

Günden güne insÀn óissin kesiyor 

Ayrı ayrı her dem úasvet baãıyor 

Her yerlere fitne fesÀd úarışır 

 

3 Sersemdir hep erkek dişi insÀnlar 

Õevú óÀline gelmiş bütün fiàÀnlar 

Bunlar ile ùolmuş bütün meydÀnlar 

Fısú ü fücÿr birbiriyle yarışır 

 

4 Ormanlar hep bükmüş ùurur belini 

Ùurmaz felek esdirir sÀmyelini 

Ötmez kesmiş úumrular da dilini 

èAczí neden dünyÀ böyle buruşur 

/708/2537 

   İbrÀhím èAczí Kendi 

1882’de Úonya’da ùoàmuş, babası Maómÿd Efendi dede İstÀnbÿl’uñ yerli 

èÀ´ilesinden sarÀy Úurşuncubaşısı Edhem Efendi Úonya’ya menfÀ olaraú Úonya’ya 

gelmişdir. İbrÀhím èAczí ilk taóãílini Úonya’da yapmış 1895’de Úonya İèdÀdí’sine 

                                                 
2537 Boş sayfalar ve çeşitli isimlerin yer aldığı sayfalar DívÀn’ın sayfa numarasına eklenmiş ve sayfa 

numarası ilgili sayfalardan itibaren devam ettirilmiştir. 
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girerek ikmÀl ile bu miyÀnda óuãÿsi òocalardan èArapça ve Farsça’yı tÀm taóãíl 

etmiş... ÁvusturyÀlı Mösyö Şilezinger’den resm dersleri almışdır. 

1900’de Mülkiye Oúulu’na girmiş ise de 1901’de òafiye jurnaliyle oúulda 

yapılan aramada yataàın altında bulunan Midóat PÀşÀ’nın meşhÿr nuùúundan ùolayı 

memleketi Úonya’ya sürülmüş... Úonya’da menfí Ebu’ø-øiyÀ Tevfíú ve ØiyÀ 

Gökalp’le görüşmege başladıàından ÓÀtÿnsarÀy NÀóiye KÀtibligi ile Úonya’dan 

uzaúlaşdılmışdır. 1907’de Úaraman’da MÀliye KÀtibligi ve Nüfÿs me´mÿrluàunda 

ve Rüşdiye Mektebi’nde edebiyÀù ve Farsça tedrísÀtını der-uhde etmiş..., (1909)’da 

nÀhiye müdírligine intisÀb ederk 1919’da nÀóiye müdírligini terkle kültür 

/709/ 

óayÀtına geçip ilk oúul muèallim ve baş muèallimliginde bulunmuş 17 yıl bu  

meslekde 18 yıl díger mesleklerde 35 sene òıdmetden ãoñra 1936’da emekliye 

ayrılmışdır. 

 

Baãılmamış Eåerleri 

Cengiz ve ÒarizmşÀh: 1915’de yazılmışdır Yeni MerÀm’da tefríka olundu 

Ravøatü’l-UşşÀú: èArapça’dan tercüme edilmiş edebí ictimÀèí 1917’de yazılmışdır 

Óazíne-i EşèÀr: : èArapça’dan tercüme edilmiş edebí ictimÀèí 1917’de  

Óaøret-i Óüseyn’in ŞehÀdeti: 1930’da yazılmışdır 

Óaøret-i èAli’nin ŞehÀdeti: 1932’de yazılmışdır 

ÓÀùırÀtım ve ÒayÀl2538 BÀàçesi: Bütün şièr ve óÀùırÀtım beş cild 

DünyÀ Güzelleri: 1940 yazılmış MerÀm áazetesi’nde tefriúa olunmuşdur 

Erenler MeydÀnı: 1941 yazılmış MevlÀnÀ’nıñ yaúınları ve yaúın devriniñ óaúíúí 

sırları 

èÖmer ÒayyÀm: 1942’de ÒayyÀm’ıñ óaúíúí rubÀèíleri ve şerói 

Ebu’l-èAlÀ: Meşhÿr şÀèir Ebu’l-èAlÀ’nıñ èArapça şièrleriniñ tercümesi ve şerói. 

Yeni Úonya áazetesi’nde tefriúa olunmuşdur. 

Zavallı ÒayyÀm: ÒayyÀm’ıñ rubÀèílerini meşreblerince tercüme edenlere úarşı 

1955’de yazılmışdır 

                                                 
2538 Kelime “ÓayÀl” şeklinde yazılmıştır. 
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Yüz Bir Óadíå: 1956 tercüme ve şeró 

èÁşıú Dertli: èÁşıúıñ óaúíúí óayÀt ve şièrleri 1956’da 

Bir Tavşanıñ Ser-güzeşti: Óikmet vÀdí 1933’de yazılmış 

DünyÀ ve İnsÀnlar/DünyÀya Baúaraú: Farsça söylenmiş úıùèalar 

/710/ 

   Olaàan Şeyler: Edebí ictimÀèí óikÀyelerim 

   äaàlıú Bilgisi: èArapça Tıbb-ı Nebeví’den tercüme 

Úonya Eski Eåerler ve KitÀbeleri: 60 sene önce ùoplanmış kitÀbeler ve íøÀóları 

(Baãılmışdır) 

ÁyÀşlı ŞÀkir Beg: Bütün eåer ve óayÀtı 1940’da yazılmış ve Yeni MerÀm 

áazetesi’nde tefriúa edilmişdir. 

Türk ŞÀèir ve èÁşıúları: Bütün Türk şÀèir ve èÀşıúları antolojisi 

Folúlor èÁlemi: Öz Demokraù áazetesi’nde tefriúa edilmekdedir. 

DívÀn-ı èAczí: Ùatlı ùatsız bütün şièrlerim bir arada 

 

Baãılan Eåerleri: 

èÁşıú Şemèí Úonuşuyor: èÁşıúıñ bütün şièr ve óayÀtı 

MevlÀnÀ ve Rÿó-ı Meåneví: En mevåÿú eåerlerden tercüme [...] ve şerói 

Tercümeler ve Fikirler: MevlÀnÀ ve ÒayyÀm’ıñ Meåneví ve rubÀèíleri üzerinde 

çıúan yañlış fikirleri íøÀó 

ÒayÀl BÀàçesi: Kendi úıùèalarımdan aólÀú ve óayÀta parçalar 

Rÿó-ı Meåneví: İkinci kitÀb baãılıdır 

Úonya MezÀr Folúloru 

/711/2539 

/712/2540 

                                                 
 2539 Bu sayfaya yapıştırılan “Mevlana İhtifalinin Sonunda Kaside” şiiri, Yeni Konya Gazetesi’nde 31 

Aralık1958/7 Ocak 1959 tarihlerinde yayımlanmış ve Aczí tarafından DívÀn’a yapıştırılmıştır. Bundan 

dolayı şiir DívÀn’a alınmamıştır. 
2540 Bu sayfaya yapıştırılan “Mevlana Destanı” şiiri, gazetede yayımlanmış ve Aczí tarafından DívÀn’a 

yapıştırılmıştır. Bundan dolayı şiir DívÀn’a alınmamıştır. Ayrıca bu sayfadan sonra DívÀn’da 29 boş sayfa 

bulunmaktadır. DívÀn’ın en sonunda ise Áşık Kemterí’nin mezar kitabesi olduğu belirtilen bir fotograf yer 

almaktadır. 
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ÖZET 

Tiyek, Muhammet Akif, İbrahim Aczî Kendi’nin Hayatı, Eserleri ve Dîvân’ı (İnceleme-

Metin), Doktora Tezi, Tez Danışman: Prof. Dr. Zülfikar Güngör, Ankara, 2022. 

İbrahim Aczî Kendi, 1882-1965 yılları arasında yaşamış; iyi bir eğitim alarak kendisini 

çeşitli alanlarda geliştirmiştir. Konya ve çevresinde kâtiplik, memurluk, müdürlük ve 

öğretmenlik olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur.  Aczî, 1936 yılında emekliye ayrılmış 

ve kendisini halkiyat çalışmalarına adamıştır.  

Türk kültür ve değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına büyük önem veren Aczî, 

çeşitli alanlarda birçok eser telif etmiştir. Aczî’nin vefatıyla birlikte eserleri, çoçukları 

tarafından Konya Yusuf Ağa Kütüphanesine bağışlanmıştır. Eserlerinde genellikle halk 

şairlerini, kendi yaşamını ve içinde bulunduğu coğrafyayı ele almıştır. Bunun yanı sıra 

emeklilikle birlikte gazete yazılarına daha çok yoğunlaşmış ve birçok makale neşretmiştir.   

Aczî’nin çeşitli muhitlerde ve genellikle belli bir olay ya da duygu durumuna ilişkin 

olarak kaleme aldığı şiirleri bulunmaktadır. Aczî, bu şiirleri kaybolma endişesinden dolayı 

Dîvân-ı ‘Aczî adlı eserinde toplamıştır. Dîvân-ı ‘Aczî, İbrahim Aczî’nin hayatı üzerine kurulu 

olan bir eserdir. Eserde genellikle hece ölçüsü ile ve sade bir üslupla kaleme alınan 521 şiir 

bulunmaktadır. Çeşitli nazım şekilleri kullanılan eserde; genel olarak sevgili, tabiat, toplumun 

içinde bulunduğu durum ve bunlara yönelik eleştiriler, vatan sevgisi ve Türklük duygusu 

önemli bir yer tutmaktadır.  

İbrahim Aczî’nin hayatı ve eserleri içinde bulunduğu topluma ilişkin önemli bilgiler 

ihtiva etmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Aczî, toplumun kültürel değerlerini, 

problemlerini ve dönemin çeşitli özelliklerini yansıtmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk İslâm Edebiyatı, Halk Edebiyatı, İbrahim Aczî Kendi, Dîvân-ı ‘Aczî. 
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ABSTRACT 

Tiyek, Muhammet Akif, Ibrahim Aczî Kendi’s Life, Works and Diwan (Examination-

Text), Ph. D. Dissertation, Thesis Advisor: Prof. Dr. Zülfikar Güngör, Ankara, 2022. 

Ibrahim Aczî Kendi lived between 1882-1965; he has improved himself in various fields 

by getting a good education. He worked as a clerk, officer, manager and teacher in Konya and 

its surroundings. Aczî retired in 1936 and devoted himself to folk literature. 

Attaching great importance to the transfer of Turkish culture and values to future 

generations, Aczî has written many works in various fields. After Aczî's death, his works were 

donated to Konya Yusuf Ağa Library by his children. In his works, he generally dealt with folk 

poets, his own life and the geography he lived in. In addition, after his retirement, he 

concentrated on writing newspaper articles and published many articles. 

Aczî has poems that he wrote in various neighborhoods and generally about a certain 

event or emotional state. Aczî collected these poems in his work called Diwan-ı Aczî because 

of the concern of being lost. Diwan-ı Aczî is a work based on the life of Ibrahim Aczî. There 

are 521 poems in Diwan-ı Aczî, which are generally written in syllabic meter and in a simple 

style. Various verse forms are used in Diwan-ı Aczî; in general, the beloved, nature, the situation 

in the society and criticism of them, patriotism and the feeling of Turkishness have an 

significant place. 

Ibrahim Aczî's life and works contain essential information about the society he lived 

in. From this perspective, Aczî reflects the cultural values of the society, its problems and 

various features of the period. 

Keywords: Turkish Islamic Literature, Folk Literature, Ibrahim Aczî Kendi,  Diwan-ı Aczî. 
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EKLER 

EK-1: Mezar Taşı Kitabesi557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
557 Mezar taşı kitabesinin fotoğrafı Konya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi Mevta Arama kısmından 

alınmıştır. Erişim adresi: https://konmeb.konya.bel.tr/#!/app/mevta (23/06/2021) 

https://konmeb.konya.bel.tr/#!/app/mevta
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EK-2: Öğretmen Maaş Cüzdanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Öğretmen maaş cüzdanı, Merhaba Gazetesi Akademik Sayfalar Vefatının 50. Yılında İbrahim 

Aczi Kendi (1883-1965) Özel Sayısı’ndan alınmıştır.) 
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EK-3: Barla’ya Ait Bir Manzara Resmi 

 

EK-4: Altınoluk Pınarı 
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EK-5: Ata Yaylası 

 

EK-6: Civlese Yaylası 



 

1043 

EK-7: Eserlerinden Örnekler 

(Dîvân-ı ‘Aczî) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mevlânâ ‘Aşk ve Rubâîleri) 
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(‘Âşık Dertli Konya’da) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(‘İlim ve ‘Âlim) 
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EK-8: İncelenen Gazetelerden Örnekler 
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EK-9: Resim Defterinden Örnekler 
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EK-10: İbrahim Aczî Kendi’nin Fotoğrafları 

 

(Fotograflar, Merhaba Gazetesi Akademik Sayfalar Vefatının 50. Yılında İbrahim Aczi Kendi 

(1883-1965) Özel Sayısı’ndan alınmıştır.) 
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EK-11: Konya Haritaları 

 

(Konya haritası, T. C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi’nden alınmıştır.) 
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(Konya haritası, T. C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi’nden alınmıştır.) 
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