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ÖNSÖZ 

 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Osmanlı Devleti’nin son, Cumhuriyet'in ise ilk 

dönemlerinde yaşamış, almış olduğu köklü klasik medrese eğitimini yeni dönemin 

fikirleri ile meczedebilmiş bir âlimdir. Medreselerin müfredâtında yer alan bütün 

dersleri okutabilecek yeterlilikte bir âlim olduğu için kendisine 1325/1908 yılında ders-i 

âmlık pâyesi verilmiştir. Son devir Osmanlı âlimlerinden ve asrımızın önde gelen 

müfessirlerinden biri olan Elmalılı, günümüzde meşhur tefsiri Hak Dini Kur’ân Dili 

müellifi olarak tanınmakta, onun dil, fıkıh, kelam, felsefe, mantık, hukuk, edebiyat ve 

sanat alanlarındaki önemli çalışmaları çok az bilinmektedir. Tezimizde, Elmalılı’nın çok 

az bilinen yönlerinden biri olan edebiyat alanındaki konumu, Divançe’sinde yer alan 

şiirleri üzerinden tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın birinci bölümünde 

Elmalılı’nın hayatı, edebî şahsiyeti, sanatkârlığı, tasavvufî yönü ve eserleri üzerinde 

durulmuştur. Bu bölümde Elmalılı’nın, Antalya’nın bir ilçesi olan Elmalı’da bulunduğu 

yıllarda başta babası olmak üzere, amcası Mehmed Emin Efendi’den ve aile 

çevresinden, gittiği okullardan ve İstanbul’daki tahsil hayatı zamanında devrin ileri 

gelen hocalarından çok iyi bir eğitim aldığı ve hıfzını daha küçük yaşlarda tamamladığı 

anlaşılmaktadır. Yine tahsil yıllarında hüsn-i hat sanatında Bakkal Arif Efendi ve Sami 

Efendi’den meşk edip icâzet alan Elmalılı’nın, kuvvetli bir hattat olduğu ve sayısız 

eserler yazdığı da metrukâtında tespit edilmiştir. Arapça ve Farsça dillerinde derin 

vukûfiyeti yanında, Fransızca’yı kırk gün gibi kısa bir zamanda öğrenerek, Fransızca 

felsefî metinleri tercüme etmesi keskin zekâsının delildir.  Geniş ilmî bilgisi ve 

mefkûresi ile farklı alanlarda eserler veren Elmalılı’nın, divan edebiyatında da bir 

divançe oluşturacak kadar şiirler kaleme aldığı görülmektedir. 

İkinci bölümde, Elmalılı’nın Divançe’sinin şekil özellikleri incelenmiştir. 

Divançe’de, Türkçe manzûmelerden 3 mesnevî, 1 tercîi bent, 52 gazel, 53 kıt’a, 15 

rubâî, 2 serbest müstezât, 4 şarkı, 3 müfred ve 1 mani olmak üzere toplam 134 şiir 

bulunmaktadır. Söz konusu nazım şekilleri tek tek incelenmiş, vezin ve kâfiye 

husûsiyetleri, dil ve üslûp özellikleri verilmeye çalışılmıştır.  

 

VII 

 



 
 

   Yine tespit edilebilen 10 adet Arapça şiirinin nazım şekilleri; 4 kasîde (üçü mersiye), 

1 kıt’a, 2’si tarih olmak üzere 5 gazeldir. Çalışmada Arapça şiirleri tarafımızdan hece 

vezninde Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Arapça şiirlerin, nazım şekilleri ve uslüpları 

üzerinde durulmamış, yalnızca Divançe’nin muhtevâ özellikleri bölümünde az da olsa 

ilgili konularla alâkalı örneklendirmede kullanılmışlardır. 

Üçüncü bölümde muhtevâ özellikleri,  

1. Dînî ve Tasavvufî Konular 

2. Toplum ve Kültür 

olmak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir. 

Elmalılı’nın şiirlerinde dînî ve tasavvufî konular ağır basmakta ve bu konulardaki 

terimlerin çokluğu dikkat çekmektedir. Elmalılı’nın yaşadığı dönemde ortaya çıkan 

harplerin Müslüman toplumları harap edici sonuçları şiirlerine yansımış, elem ve ızdırap 

yüklü beyitlerle olaylar anlatılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamızın dördüncü bölümünde Divançe’nin nüshası, metin oluşturulmasında 

izlenen yol açıklanmış ve Divançe’nin transkripsiyonlu metni verilmiştir. Metnin 

bugünkü harflere aktarılmasında trasnkripsiyon alfabesine uyulmuş, metnin 

oluşturulmasında münkün olduğu kadar XX. yüzyılın dil ve imlâ özellikleri esas 

alınmıştır.  

Elmalılı’nın Divançe metni oluşturulurken Elmalılı’nın kendisinin yaptığı sıralama 

muhafaza edilmiş ve bu şekliyle sıra numarası verilmiştir. Her nazım şekli ayrıca kendi 

içerisinde sıra numarasının yanında parantez içerisinde belirtilmiş, nazım şekillerinin 

her beyti de ayrı ayrı numaralandırılmıştır. Divançe’de yer alan 10 Arapça şiir Divançe 

metninin sonunda hece vezni ile tarafımızdan Türkçe’ye çevirilerek orjinalleriyle 

verilmiştir. 

Çalışmalarımız esnâsında maddî ve mânevî desteklerini esirgemeyen âileme, değerli 

hocalarıma ve çalışmamın tamamlanması için her türlü bilgi, yardım ve kıymetli 

vakitlerini bizimle paylaşan saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Prof. Dr. 

Ali Yılmaz, Prof. Dr. Zülfikar Güngör ve Prof. Dr. Abdülmecit İslamoğlu’na 

teşekkürlerimi bir borç bilirim. 
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             GİRİŞ 

XX. YÜZYIL OSMANLI SAHASININ SİYASAL, SOSYAL VE EDEBÎ 

GÖRÜNÜMÜNE GENEL BİR BAKIŞ 

Kuruluşu ardından her alanda çok büyük ilerlemeler kaydeden Osmanlı Devleti, üç 

asırlık bir zaman diliminde üç kıtaya yayılarak bir cihan devleti oldu. Osmanlı’nın bu 

yükselişi XVII. yüzyıl sonlarında yerini duraklama/gerileme devrine bıraktı. Osmanlı, 

XVI. yüzyıldan itibaren Avrupa Kıtası’nda meydana gelen coğrafi keşif hareketlerine, 

iktisâdî ve bilimsel gelişmelere uzak kalmıştı. XIX. yüzyıla girildiğinde Osmanlı 

Devleti birçok alanda batılı devletlerin çok gerisinde kalmış, bu durumdan 

kurtulabilmek için III. Selim (ö.1223/1808) döneminde reform hareketlerine başlamıştı. 

Nizâm-ı Cedîd reformu ile her kurumda bir yenileme hareketine geçilmiş. II. Mahmud 

(ö.1255/1839) bu reformları daha da geliştirmişti.1   

3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti yeni bir döneme 

girdi. Tanzimat Fermanı ile Abdülmecid döneminde her alanda yapılan geniş çaplı 

ıslahat çalışmalarına rağmen, Devlet-i Aliyye’nin gerilemesine engel olunamıyordu. 

Dil, din ve ırk ayrımı yapılmaksızın herkese eşit hak ve özgürlüklerin tanındığı 

Tanzimat Fermanı, Osmanlı’dan daha çok Avrupalı devletlerin çıkarlarına hizmet 

etmişti.2 Bu dönemde Osmanlı gâlip ayrıldığı Kırım Savaşı’nı masa başında neredeyse 

kaybetmiş, sonuçlarından istifade edememişti. Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez bu 

dönemde Fransa ve İngiltere’den borç almış, ayrıca antlaşma metnine Islahat Fermanı 

(1272/1856) sokulmuştu. Islahat Fermanı ile Osmanlı Devleti Hristiyan tebaaya her 

türlü hakkı tanımış, bu hak ve özgürlüklere yenileri eklenerek çok büyük bedeller 

ödenmişti.3 

Osmanlı’nın zafiyetini fırsat bilen iç ve dış mihraklar, Islahat Fermanı’nı da bahane 

ederek, Osmanlı Devleti’nin çeşitli bölgelerinde sürekli isyanlar çıkarmaya 

başlamışlardı. Bu isyanları organize ve finanse eden İngiltere, Fransa, Rusya, 

Avusturya-Macaristan gibi ülkeler, bu fırsatı değerlendirmiş ve Osmanlı Devleti’nin 

içişlerine karışarak, Osmanlı Devleti’ni ıslahatları arttırmaya zorlamışlardı. 

 
1 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Hzr. Ahmet Kuyaş, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2004, s. 91–
101; Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 2005, s. 35–37. 
2 N. Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 213–248; H. Z. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 
s.38–40. 
3 H. Z. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 41. 
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Balkanlardaki durum ve yapılacak ıslahatın konuşulacağı ortak toplantı günü olan 11 

Zilhicce 1293/23 Aralık 1876’da, Mithat Paşa (ö.1301/1884) tarafından hazırlanan 

Kanun-i Esâsî ilan edildi. Avrupa devletlerinin Hristiyan halka yeni ayrıcalıklar 

verilmesi isteklerini zorla kabul ettirmek isteyen Rusya 1293/1877 yılında Osmanlı 

Devleti’ne savaş ilan etti. Savaşta Osmanlı Devleti mağlup olunca, ekonomik, askerî ve 

sosyal açılardan çok büyük zararlara sebep olan Ayastefanos ve Berlin Antlaşması 

imzalandı. Osmanlı Devleti zayıf düşünce, 1298/1881’de Tunus, 1299/1882’de Mısır, 

1302/1885’te Doğu Rumeli elden çıktı.  1298/1881’de Duyûn-ı Umûmiye İdaresi 

kurulmasıyla, Osmanlı Devleti artık borçlarının faizini dahi ödeyemez duruma geldi.  

 Tanzimat’ın ilanı Osmanlı aydınının Avrupa kültürüyle geniş anlamda ilgilenmesine 

sebep oldu ve bu ilgi sadece askerî ve siyasî alanda değil; edebî, sosyal ve kültürel 

alanlarda da farklı fikirleri ortaya çıkardı.4 Osmanlı aydınları kötü gidişâtın nedenlerini 

araştırmaya, siyasetle daha fazla ilgilenmeye başlayarak, söz konusu problemlere çözüm 

yolları bulmaya çalıştılar. Bu dönemde, Takvîm-i Vekâyi’ (1246/1831), Cerîde-yi 

Havâdis (1255/1840), Tercümân-ı Ahvâl (1276/1860), Tasvîr-i Efkâr (1277/1861), 

Basîret, Muhbir, Bedir, Hürriyet, İbret başta olmak üzere birçok gazete yayımlandı.5 

Gazete ve mecmualarda, edebî alanda roman, hikâye6 gibi türlerde eserler verilmeye 

başlandı.7 

1280/1864’te Londra’da Rıfat Bey’in yönetimi altında ilk Genç Osmanlı gazetesi 

Hürriyet yayımlanmaya başlandı. Gazetede, Namık Kemal (ö.1305/1888) ve Ziya 

Paşa’nın (ö.1297/1880) yanı sıra, Mısır Hidivi İsmail’in kardeşi Mustafa Fazıl Paşa 

(ö.1291/1875), Nuri Bey (ö.1323/1906), Reşat Bey (ö.1340/1922) ve Ali Suâvî 

(ö.1294/1878) de yazılar yazmaktaydı.8 İlk dönemlerinde Genç Osmanlı hareketi edebî 

bir birliktelikti, lakin zamanla Avrupa kurum ve geleneklerinin etkisi altında 

siyâsî/politik bir nitelik kazandı ve  padişahların istibdadına son verilmesi ve Osmanlı 

Devleti’nin meşrutiyetle idare edilmesi gibi istekler öne sürmeye başladılar.  

 
4 Yusuf Akçura, Yeni Türk Devletinin Öncüleri (1928 Yılı Yazıları), Hzr. Nejat Sefercioğlu, Kültür   
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, s. 9 
5 Ramazan Korkmaz, “Yenileşmenin Tarihi, Sosyo-Kültürel ve Estetik Temelleri”, Türk Edebiyatı Tarihi  
III, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006, s. 29-30. 
6 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1942, 
s. 201-211. 
7 N. Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 260-261; H. Z. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 41. 
8 A. H. Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 169–171. 
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Sultan Abdülaziz (ö.1292/1876) dönemi, Genç Osmanlıların politik faaliyetlerinin 

hemen hepsi gazete yayımlamaktan ibaretti. Pek okuyucuları olmayan Namık Kemal ve 

Şinasi (ö.1287/1871), fikirlerini kendi edebî yazılarına aktarıyorlardı ve çalışmaları, az 

sayıdaki taraftarlarını etkilemekteydi.9  Çağdaş Türk edebiyatının doğuşunda büyük 

katkıları olan Namık Kemal’in yazdığı melodram “Vatan yahut Silistre” ilk defa 

1289/1873 yılında sahnelendi ve büyük ilgi gördü.10 Eser, II. Abdülhamid11 

(ö.1336/1918) tarafından yasaklanmasına rağmen askerî okul öğrencileri arasında 

olağanüstü bir ün kazandı.12  

Şinasi, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi kişilerin yanı sıra, gerek Türkiye sınırları 

içerisinde gerekse ülke dışında Ahmet Vefik Paşa (ö.1308/1891), Şemsettin Sami 

(ö.1321/1904), Mizancı Murad (ö.1335/1917), Ahmed Mithat (ö.1330/1912), İsmail 

Gaspıralı (ö.1332/1914), Mirza Feth Ali Ahunzade (ö.1294/1878), Mustafa Satı el-Husrî 

(ö.1968), Emrullah Efendi (ö.1332/1914), Hoca Tahsin (ö.1296/1880) gibi düşünür ve 

yazarlar da kültürel anlamda büyük çalışmalara imza attılar.  1281/1865’te resmî olarak 

faaliyet gösteren ve Genç Osmanlılar olarak adlandırılan bu aydınları, yüzyılın sonları 

ve XX. yüzyılın başlarında faaliyet gösteren Jön Türkler kendilerine örnek aldılar.13 

Tanzimat dönemi Osmanlı yazarları, batıdan yapılan şiir, roman ve tiyatro 

çevirilerinden oldukça etkilendiler ve batılılaşma, yanlış eğitim, esirlik gibi toplumsal 

kavram ve kurumları alaycı bir yaklaşımla işlemeye başladılar.14 Bu dönem yazarları, 

Namık Kemal, Ahmed Mithat Efendi, Şemsettin Sami’nin liderliğinde romantizmi, 

Recaizâde Mahmud Ekrem, Nâbizâde Nâzım, Samipaşazâde Sezâî’nin önderliğinde 

gerçekçilik akımlarına yönelmişlerdir.   

Türk tiyatrosunun da oluşmaya başladığı Tanzimat devri Türk edebiyatı, “sanat için 

sanat” görüşünü benimseyen sanatçılar vasıtasıyla, batı şiir, roman ve tiyatrosunu örnek 

almış ve sanatçılar tarafından, toplumun eğitilmesi ve bilinçlendirilmesinin batı tarzıyla 

 
9 H. Z. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 97-98. 
10 A. H. Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 198. 
11 II. Abdülhamid 1876-1909 yılları arasında Osmanlı Devleti tahtında bulunmuştur. 
12 Ernest Edmondson Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, çev. Nuran Ülken, Sander Yayınları, İstanbul  
1972, s. 20–21; Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, Hzr. Ömer Laçiner, İletişim Yayınları,  
İstanbul 2002, s. 17–19; Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, 
Yedigün Matbaası, İstanbul 1960, s. 64-65; Tevfik Çavdar, İttihat ve Terakki, İletişim Yayınları, İstanbul, 
1991, s. 15; Sina Akşin, 100 Soruda Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1981, s. 
14-15; Y. Akçura, Yeni Türk Devletinin Öncüleri (1928 Yılı Yazıları), s. 9-14. 
13 H. Z. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 97–112. 
14 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Türk Edebiyatında Cereyanlar”, Yeni Türkiye, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 
1959, s. 343-348. 
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mümkün olduğuna inanılmıştır.  Bu dönemde çıkan gazete ve dergilerdeki yazılardan ve 

özellikle Fransız edebiyatından etkilenen Osmanlı gençleri, Servet-i Fünûn dergisinin 

etrafında toplanmış ve yeni bir edebiyat dönemi olan Edebiyat-ı Cedîde’yi (Servet-i 

Fünûn Edebiyatı) başlatmışlardır. Servet-i Fünûn Edebiyatı 1313/1896 yılından 

1318/1901’e kadar etkisini sürdürmüş, 3 Recep 1319/16 Ekim 1901 tarihinde Hüseyin 

Cahit Yalçın’ın “Edebiyat ve Hukuk” başlıklı Fransızcadan çevirdiği makalenin 

yayınlanması ile dergi kapatılmıştır. Söz konusu Doğu-Batı mücadelesi olarak da anılan 

devir, Batı edebiyatının lehine bir gelişme olmuştur.15  

Servet-i Fünûn dergisinin kapanmasından bir müddet sonra, Yakup Kadri (ö.1974), 

Ahmed Haşim (ö.1933), Refik Halit Karay (ö.1965), Fuat Köprülü (ö.1966), Ali Canip 

Yöntem (ö.1967), Şehabettin Süleyman (ö.1921), Celâl Sahir Erozan (ö.1935), Tahsin 

Nahid (ö.1919), Emin Bülent Serdaroğlu (ö.1942) gibi yazarlar bir araya gelerek 1909 

yılında Fecr-i Âtî adını verdikleri yeni bir topluluk oluşturdular. Servet-i Fünûncuları 

tam anlamıyla batılı tarzda bir edebiyat yapamamakla suçlayan Fecr-i Âtî topluluğu, 

sanatın saygıdeğer ve şahsi olduğu vurgusunu dile getirdikleri bir bildiri ile 

faaliyetlerine başladılar. Aşk ve tabiat konularının işlendiği Fransız edebiyatını örnek 

alan bu topluluk, yazılarında süslü, sanatlı, ağdalı ve ağır bir dil kullandılar. Avrupa 

edebiyatı ile millî edebiyat arasında bir bağ oluşturmaya çalışan Fecr-i Âtîciler, 

sembolizm, empresyonizm (izlenimcilik) ve romantizm gibi akımları eserlerine 

taşıdılar. Topluluğun arasındaki fikir ayrılıklarından dolayı birlik ve bütünlüğü 

sağlayamayan Fecr-i Âtîcilerin ömrü kısa olmuş ve 1330/1912’de dağılarak, ferdî 

çalışmalara başlamışlardır.16 

Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî dönemi edebiyat çalışmalarından sonra, sâde Türkçe’nin 

bir dâvâ olarak ele alındığı ve 1328/1911 yılında Selanik’te yayımlanan “Genç 

Kalemler” dergisinde Ömer Seyfettin’in (ö.1338/1920) “Yeni Lisan” adlı makalesinde 

“Millî Edebiyat” terimini kullanmasıyla yeni bir dil hareketi başladı.17 Ferdî konular 

üzerinde yoğunlaşan bu dönem yazar ve şâirleri, 1335/1917 yılında bir toplantı yaparak 

şiirde hece ölçüsünü kullanma, nesirde günlük konuşma diliyle yazı yazma konusunda 

ortak karara vardılar. “Millî edebiyat” yazar ve şâirleri divan edebiyatını, doğu 
 

15 Nejat Birinci, “Ara Neslin Teşekkülü”, Türk Edebiyatı Tarihi III, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 
2006, s. 89–100.  
16 Cafer Gariper, “Fecr-i Âtî Topluluğu”, Türk Edebiyatı Tarihi III, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 
2006, s. 143–144. 
17 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Hzr. Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları İstanbul, 
2018, s. 105–106. 
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edebiyatının, sonrasını ise batı edebiyatının taklitçisi olmakla suçladılar. Aldıkları karar 

gereği günlük konuşma dili ile yazılar ve hece ölçüsüyle şiirler yazan bu dönem 

aydınları, şiirlerinde çoğunlukla bireysel konulara, roman ve öykülerde ise sosyal 

meselelere eğilerek, milliyetçiliği ve Millî Mücadeleyi işlediler.18 Bu dönem şâir ve 

yazarlarının pek çoğu memleketin geleceği için ümmetçiliğin terk edilmesine, 

milliyetçiliğin benimsenmesine inanıyor,  Türk dili, Türk vezni, Türk zevki ve kültürü 

ile millî konuları, millî ülküleri yazı ve şiirlerinde dile getiriyorlardı. 1911–1923 yılları 

arasında yapılan yoğun çalışmalar sonucu Millî edebiyat akımı Türk edebiyatına 

tamamen hâkim oldu. 

Millî edebiyat akımı Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda meyvelerini vermeye 

başladı. Ziya Gökalp’in (ö.1924) çok etkili olduğu bu dönemde, millî edebiyat başta 

Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet’i kuran birinci neslin dünya görüşü hâline geldi. Bir 

kısmı daha sonra Cumhuriyet dönemi yazar ve şâirleri arasında da yer alan bu 

edebiyatın temsilcilerinin en önemlileri, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin (öncü), Refik 

Halit Karay, Mehmet Emin Yurdakul (ö.1944), Ali Canip, Yusuf Ziya Ortaç (ö.1967), 

Faruk Nafiz Çamlıbel (ö.1973), Enis Behiç Koryürek (ö.1949), Kemalettin Kamu 

(ö.1948), Aka Gündüz (ö.1958), Reşat Nuri Güntekin (ö.1956), Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar (ö.1964), Hamdullah Suphi Tanrıöver (ö.1966), 

Ahmet Hikmet Müftüoğlu (ö.1927), Necip Fazıl Kısakürek (ö.1983), Fuat Köprülü, 

Halide Nusret Zorlutuna (ö.1984), Şükûfe Nihal Başar (ö.1973), Peyami Safa (ö.1961) 

ve Ahmet Hamdi Tanpınar’dır (ö.1962).19 Başlangıçta Fecr-i Âtî roman ve hikâyecisi 

olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Refik Halit Karay, gerçek kişiliklerini millî 

edebiyat akımı içerisinde göstermişlerdir. Fecr-i Âtî topluluğu dışında kalan, İstiklâl 

Marşı şâiri Mehmet Âkif Ersoy (ö.1936) ve Yahya Kemal Beyatlı (ö.1958), kendi şiir 

anlayışlarına göre eserler veren ve daha sonra millî edebiyat akımına katılan dönemin 

önemli şâirleridir.20 

 

 

 

 
18 Ruşen Eşref Ünaydın, Diyorlar Ki, MEB Yayınları, İstanbul, 1972, s. 237-238. 
19 Şerif Aktaş, “Millî Edebiyat Dönemi (1911–1923)”, Türk Edebiyatı Tarihi III, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, İstanbul, 2006, s. 187–193. 
20 A. H. Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 109–111 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN HAYATI, ŞAHSİYETİ VE 

ESERLERİ 

1.1 . ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN HAYATI 

 Muhammed21 Hamdi Yazır, Cemâzilâhir 1295/Haziran-Temmuz 1878’de22 

Antalya’nın Elmalı ilçesinin Karyağdı mahallesinde 3 nolu hanede doğdu.23 Burdur’un 

Gölhisar kazasına bağlı Yazır köyünde doğan babası Numan Efendi24 (ö.1334/1916), 

Gölhisar’lı Bedreddin Efendi’nin oğlu Hasan Efendi’nin oğlu Hacı Bekir Efendi’nin25 

 
21 Bazıları tarafından iddia edildiği gibi Elmalılı’nın ismi Mehmed Hamdi değil, Muhammed Hamdi’dir. 
Bu konuda Divânçe’sinde yer alan bir gazelinin (G.33) sekizinci beytinde Elmalılı şöyle demektedir: 
 

Muḥammed’dir bir ismim intisâbım var bu dergâha 
Mededkârım penâhımsıñ şefâ'at yâ Rasûlallah (G.32/8) 
 

22 Elmalılı’nın, torunu Mehmet Hamdi Yazır’da bulunan metrûkâtında yaptığımız araştırma ve 
incelemelerde ortaya çıkan ve kendi el yazısı ile yazdığı özgeçmişinde Cemâziye’l-âhir 
1295/Haziran/Temmuz 1878 Elmalı’da doğduğu görülmektedir. Ayrıca tefsir çalışmalarına başladığı son 
dönemleri de içine alan özgeçmişindeki bilgiler çerçevesinde şu ana kadar Elmalılı’nın hayatı hakkında 
verilen bilgilerin bir kısmının eksik veya yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Bkz. Necmi Atik, Hattat Elmalılı 
Muhammed Hamdi Yazır, Kutlu&Avcı Matbaası, Antalya 2013, s. 11. 
23 Necmi Atik, Hattat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, s. 11; Fatma Paksüt, “Merhum Dayım Hamdi 
Yazır”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV Yay., Ankara ,1993, s. 2. 
24 Elmalılı, Dihlevî’nin Hüccetullâhi’l-Bâliga adlı eserini tercümeye başlamasına vesile olan babası 
Numan Efendi’yi, Divançe’nin bir müfredinde (Mfr.2) “Gölhisârî” ünvanıyla anmaktadır: 
 

Bil ki aṣıl sermâye Dihlevî’nindir 
Lâkin iḥżâr-ı mâide Gölḥiṣârî’nındır (Mfr.2) 
 

Elmalılı’nın metrûkâtında bulunan 15x22 cm ebatlarında, 200 sayfalık, çizgisiz, karton kapaklı babasına 
ait defterde, Numan Efendi’nin kendi el yazısı ile, kendisine ait aruz vezninde şiirleri mevcuttur. Numan 
Efendi’nin defterinin ilk sayfasındaki “Teessüfnâme” adlı şiiri şöyledir: 
 

 Teessüfnâme 
Gördü gözüm eṭvârı hep muḫtelif  Her birinden oldu mîzâc münḥarif 
Uymadı ṭab'ıma her şey ni’deyim  Tehî destim olamadım mukteṭıf 
Oldum saḳîm müstaḳîm ol dedikçe  Günden güne olmaḳdayım münkesif 
Kimdir o ki keremin etmez dirîġ  Her ḫastayı işfâ ile mütteṣıf 
Etse benim bu derdime bir devâ  Olsa ânıñ lüṭfu baña mün'aṭıf 
Bildimki ben oña çare bendedir  Oldum ânıñ ḳapısında mu'tekif 
Ben eylesem her emrine ittibâ'  Libâs-ı tâ'ate olsam mülteḥıf 
Gider seḳam gelir sıḥḥat yerine  Geldi bahar ezhâr olur münkeşif 
Derdiñ varsa Nu'mân ḳaçma ṭabîbten           Sedd-i sedîd firârıñdan ol münḥarif 

25 1831 yılında yapılan ilk nüfus sayımında, Gölhisar ilçesi Yazır Karyesi’nde kadınlar ve kız çocukları 
hariç 146 kişi olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu sayımda, Muhammed Hamdi Yazır’ın büyük dedesi 
Hasan oğlu Hacı Bekir Efendi listede 4. sırada yer almakta, 40 yaşında ve hatip olduğu kaydı 
görülmektedir. (Bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, HAT.541/26740-A)  
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oğlu Muhammed Efendi’nin oğludur.26 Numan Efendi, Aydın medreselerinde ve 

Burdur medreselerinde tahsil görüp icazet aldıktan27 sonra Elmalı’ya yerleşmiş28 ve 

Elmalı Şer‘iyye Mahkemesi’nde başkâtiplik ve Eytâm Müdürlüğü yapmıştır.29 Numan 

Efendi, İslam fıkhında üstâd30, ziraatle uğraşır, hat sanatı ile kitap istinsâhı yapar ve 

Kur’ân-ı Kerim’ler yazardı.31 Elmalılı’nın metrûkâtında babasına ait 15x22 cm 

ebatlarındaki karton kapaklı çizgili defterde, babasının akâid ve fıkhî konularda yazıları 

olduğu gibi farklı konularda şiirleri de mevcuttur.32 Numan Efendi, 1334/1916 yılında 

İstanbul’da, Elmalılı’nın evinde, sabah namazı sonrası vefat etmiştir.33 Annesi Fatma 

Hanım, Sarılarlı34 diye bilinen Elmalı ulemâsından Abdullah Efendi’nin oğlu 

Muhammed Efendi’nin35 (ö.1287/1870)  kızıdır.36 Elmalılı’nın  hem anne, hem de baba 

 
26 Necmi Atik, Hattat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, s. 11; İmam-ı Âzam’ın öğrencisi Ebû Yûsuf’a 
yazdığı “Âlim ve Müte’allim” adlı eserin istinsahını yapan Numan Efendi, kitabın ferağ kaydını “…el-
fakîru’l-hakîru Nu’mân bin Muhammed el-Gölhisârî mevliden ve Elmâlî mavtınen” diye bitirmiştir.  Yine 
Elmalılı, babasının vefâtı üzerine yazdığı Arapça mersiyenin giriş kısmına, “İşte bu mersiye, soyumun 
parladığı, 1334/1916 Rabbi’nin rahmetine kavuşan, babam, senedim, hocam Hasan Bedreddin oğlu Hacı 
Bekir oğlu Muhammed oğlu Numan’adır” şeklinde bir açıklama yazmıştır.  
27 Numan Efendi’inin, Ali Paşazâde diye mâruf Burdur’lu müderrislerden Mustafa bin Ali er-Rızâ’dan 
1296/1878 yılında Buhâri-yi Şerif ve Nakşibendi tarîkatının hatm-i hâcegânını yaptırmak için aldığı 
icâzetnâmeler Elmalılı’nın torunu M. Hamdi beyde bulunan metrûkâtında mevcuttur. 
28 Fatma Paksüt, “Merhum Dayım Hamdi Yazır”, s. 2. 
29 Elmalılı’nın metrûkâtında babasına ait bir evrakta, Elmalı Kaymakamlığı’na hitâben defter-i kassâm ile 
alakalı kendisinin kaleme aldığı bir notta şöyle yazmaktadır: “...Mahkeme-i Şer’iyye kitâbetiyle beraber 
Eytâm Müdiriyeti vazifesi uhdemde bulunduğundan…” ve ayrıca; “Trabzonî Mustafa Âsım Efendi tevkîl 
ile mahkem-i şer’iyye kitâbetinden ferâgatim târihidir. 12 Zilka’de 1310/5 Mayıs 1309” ifâdesinden de 28 
Mayıs 1893 tarihinde Şer’iyye Mahkemesi kâtipliğinden ayrıldığı anlaşılmaktadır. (Elmalılı’nın torunu 
M. Hamdi Yazır Özel Arşivi) 
30 Elmalılı, Divançe, Ar.4/14. 
31 Elmalılı, Divançe, Ar.4/18-20.  
32 Torunu Mehmet Hamdi Yazır Özel Arşivi. 
33 Elmalılı, Divançe, Ar.4 (Elmalılı, babası için yazdığı mersiyenin baş kısmındaki açıklamasında 
babasının vefat tarihini h.1334/1915 olarak kaydetmiştir). Elmalılı’nın, Divançe’sinin Arapça şiirinin 
(Ar.4) sonunda Türkçe olarak babasının vefatına ebced hesabıyla düşürdüğü tarih şöyledir: 

Târîḫ-i vefâtı 
Yârân göçtü başḳa diyâra gitti 
Ġam bir ḥaḳîḳat oldu ḫayâl bitti 
Târîḫi Ḥamdi ḫûn-i cigerle yazdım 
Eyvâh pederim irtiḥâl etti   
             1334/1915 

      رتحال ایتدیاایواه پدرم 
Elmalılı’nın tarih kıt’asının tarih mısraı olan “Eyvah pederim irtihâl etti” dizesini, kardeşi hattat Mahmud 
Bedreddin Yazır, Sahrâ-yı Cedîd Mezarlığı’ndaki kabir taşı kitabesine talik hattı ile yazmıştır. 
34 Sarılar, Antalya’nın Elmalı ilçesinin güneydoğu bölgesinde bir köyün adıdır. 
35 Süleyman Fikri Erten, Antalya Livası Tarihi adlı eserinde, “Elmalı’da Yetişen Zevât” başlığı altında 
Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın dedesi Muhammed Efendi hakkında şunları kaydetmiştir: “Sarılarlı 
Muhammed Efendi: ‘Asr-ı ahîr fuzelâsından bir zât olup Elmalı kazasının “Sarılar” karyesinde tevellüd 
etmiştir. Âsârı: “Şerh-i İsti’âre-i Cedîd”, ‘ulûm-i siyâsiyeden “Nâmûs-i A’zam” ismiyle metin ve şerh, 
‘ilm-i munâzaradan “Mazhar-ı Me’âlim ‘alâ Miftâhi Mekâlim” nâmıyla metin ve şerh, ‘ilm-i vazı’dan 
“Kâdî ‘Adud”  (Adudüddin el-Îcî [ö.756/1355]) risâlesine “Meşrebetü’l-‘uyûn” ismiyle bir şerh yazmıştır. 
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tarafından dedelerinin isimleri Muhammed Efendi’dir. Kendisine de dedelerinin ortak 

ismi olan Muhammed’in ilk isim olarak verildiği anlaşılmaktadır. 

1.1.1. Tahsil Hayatı 

Muhammed Hamdi Yazır, İbtidâî ve Rüşdiye okullarını (ilk ve orta tahsilini) 

memleketi olan Elmalı’da okudu. 1302/1884-1308/1890 yılları arası nahivden İzhar’a 

kadar Elmalı’da ders gördü. Kısa bir sürede Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetti.37 Dayısı Hakkı 

Efendi ve babasından nahiv ve bazı ilimlerin başlangıç kısımlarını tahsil etti. Meşhur 

âlim olan büyük amcası Muhammed Emin Efendi’den38 özel olarak ders aldı.39 Dayısı 

Mustafa Zekaî Sarılar, Muharrem 1312/Temmuz/Ağustos1894 tarihinde Muhammed 

Hamdi Yazır’ı, Finike’den Antalya’ya, Antalya’dan da deniz yoluyla İstanbul’a getirdi 

ve Küçük Ayasofya Medresesi’nde avlu kısmında bulunan odasına, kendi yanına 

yerleştirdi.40 Elmalılı, Küçük Ayasofya Medresesi’nde ilmiye icazetli Of’lu Hacı 

 
Bu zât 1287/1870’de Elmalı’da vefat etmiştir ki ‘ilm ü fazlı pek yüksek derecede olduğu te’lîf ettiği 
âsârından anlaşılır.” Bkz. Süleyman Fikri Erten, Antalya Livası Tarihi, İstanbul 1338/1919, s. 185. 
36 Ali Kozan, “Bir Türk-İslâm Mütefekkiri: M. Hamdi Yazır ve siyâset Felsefesi”, Akdeniz Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu 2-4 Kasım 2012, TDV Yayınları, Ankara 
Kasım 2015, s. 371-391.  
37 Elmalılı, hafızlığı ile alakalı Divançe’sinde yer alan bir gazelinin (G.35) onuncu beytinde şöyle der: 
 

İñleten ḳalbimi elḥânıñ mı endâmıñ mıdır 
  Ḥâfıẓım sen söyle artıḳ sırr-ı furḳânım nedir 
 

38 Muhammed Emin Efendi, âlim ve ilmiyle âmil, takvâ sahibi, ziraatle geçinen biriydi. 1325 senesinin 
Cemâziyelûlâ’nın sonlarında (Temmuz 1907), küçük oğlu Hâfız Mustafa’nın eşkiyâ tarafından feci bir 
şekilde katledilmesi üzerine kalp rahatsızlığı artmış ve 91 yaşında vefat etmiştir (Bkz. Elmalılı, Divançe, 
Ar.3). Kabri, Gölhisar ilçesi Yazır Köyü Kurucaova’dadır. Elmalılı, amcasının mezar taşına “Divançe 
Kerime’nin mahdûmu Muhammed Emin’in târîh-i tevellüdü 9 Recep 1231 (5 Haziran 1816) Tûle ‘umrehu 
hâdime’ş-Şerî’ati’n-Nebeviyyeti” notu ile şu şiiri yazmıştır: (Elmalılı, Divançe, Kt.43)    

   Ṣâhib-i 'ilm u kemâl ḫâdim-i dîn 
Eyvâh nihân oldu bir dürr-i s̱emîn 
Bunda medfûn Ḫâce Muḥammed Emîn 
İftiḫâr etse sezâdır bu zemîn 
Taḳdîm etsin ḥûriler mâ-yi ma'în 
Nâẓır ḳılsın oñu Rabbü’l-'âlemîn 

 
Fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün kalıbında yazılan şiirin son dizesinde yer alan (cemâline) kelimesi, mısranın 
altında Elmalılı tarafından not olarak yazılmıştır.   
Elmalılı, amcası Muhammed Emin Efendi’nin kendisine ait tecvid ve kıraat ilmine dâir “Tayfûr” isimli 
kitabının husûsî kütüphanesinde olduğunu zikretmektedir. (Elmalılı’nın kendi el yazısı ile husûsî 
kütüphanesindeki kitapları kaydettiği defteri, Torunu M. Hamdi Yazır Özel Arşivi) 
39 Necmi Atik, Hattat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, s. 11. 
40 Necmi Atik, Hattat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, s. 11; Fatma Paksüt, Merhum Dayım Hamdi 
Yazır -II- Nazırlık, Tutuklanma, Aklanma”, Altınoluk Dergisi, Mayıs 1992, S. 75, s. 21.20; Sadık 
Albayrak, Son Devir Osmanlı Ulemâsı, İstanbul, 1980, c. III, s. 246.  
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Mehmed Kâmil Efendi’ye de (ö.1330/1912) hizmet etti.41 Bâyezid dersiamlarından 

Kayserili Büyük Hamdi Efendi’nin42 dersine devam ederek, nahiv, mantık, meânî, fıkıh, 

fıkıh usulü, kelam, hikmet, hadis ve tefsir gibi âlet43 ve âlâ ilimleri44 tamamlayarak 

1320/1903 yılında icâzetini aldı.45  

Büyük Hamdi Efendi’den ders aldığı sıralarda, tabiat ilimleri ve matematik ile 

meşgul oldu. 1319 yılının Şevvâl ayında (Ocak 1902) Nüvvâb Mektebi’ne46 (Hukuk 

Fakültesi’ne) girdi ve birincilikle bitirerek, altın madalya ve beratla ödüllendirildi. 

Üçüncü sınıf hâkim diplomasını (Şevvâl 1323/1906) aldı. Hicrî 1324/1907’de resmî 

görev alabileceği müderrislik imtihanını yüksek derece ile kazandı.47 Medreselerin 

müfredâtında bulunan bütün dersleri okutabilecek yetkinlikte bir âlim olduğu için 

kendisine 1325/1908’de dersiâmlık pâyesi verildi. Bundan sonra “Küçük Hamdi” diye 

anılmaya başlanılan Muhammed Hamdi, Soyadı Kanunu (2 Temmuz 1934)’ndan önce 

“Elmalılı Hamdi” adı ile “Küçük Hamdi Efendi” adlarını kullandı. Çünkü hocası 

Kayserili Hamdi Efendi ile karıştırılmaması için, hocasına “Büyük Hamdi” kendisine de 

“Küçük Hamdi” denilmişti. Hocasının 1332/1914’de vefâtından sonra, Küçük Hamdi 

adı unutuldu. Yazır soyadını ise, Soyadı Kanunu’yla birlikte babasının köyünün ismine 

nisbetle aldı.48 

Tahsili sürecinde kendi kendine matematik, felsefe, edebiyat, mûsikî ile meşgul 

olmuş ve üç-dört ay gibi kısa bir zamanda Fransızca’yı öğrenmişti. Kendisinin zapt 

ettirdiğine göre ise, Kânûn-i Esasî ve Mehâkim-i Şer’iyye Kânûnu Esbâb-ı Mûcibe 

 
41 Mahmud Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, DİB Yayınları, Ankara, 1981, s. 64. 
42 Bayezid dersiamlarından olan Abdullah oğlu Muhammed Emin oğlu el-Hâc Mahmûd Hamdi Efendi 
Kayseri’de dünyaya geldi. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. Amcasından ve Hocazâde Ahmed 
Şâkir Efendi’den ders aldı. İstanbul’a gelerek Meşîhât-ı İslâmiye’de ders vekili Gümilcineli Ahmed Âsım 
Efendi’nin derslerine devam ederek ilmiye icâzetini aldı.  Şer’î Tedkîkât Meclisi’nde reis iken iltihaplı bir 
hastalığa tutulmuş ve 1332 senesinin Recep ayının başlarında (Haziran 1914) vefat etmiştir. Bkz. Necmi 
Atik, s. 14; Necmi Atik, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın İlmiye İcâzetnâmesi”, Fırat Üniversitesi 
İlahiyat Dergisi, Aralık 2021, c. 26, S.2 s, 227-266; Elmalılı, Divançe, Ar.2. 
43 Sarf, iştikak, nahv, kitâbet, iştikâk-ı kebir, lügat, metn-i lügat, beyan, meânî, bedi’, belâgat ve inşâ 
ilimleri gibi âlâ ilimleri anlamaya ve kavramaya vesile (âlet) olacak ilimler. 
44 Akâid, fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf gibi ilimler. 
45 Elmalılı’nın torunu Mehmet Hamdi Yazır’daki metrûkâtında bulunan kendi el yazması ilmiye 
icazetindeki tarih Zilkâde 1320/Ocak 1903’tür. Bkz. Necmi Atik, Hattat Elmalılı Muhammed Hamdi 
Yazır, s. 11; Necmi Atik, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın İlmiye İcâzetnâmesi”, Fırat Üniversitesi 
İlahiyat Dergisi, Aralık 2021, c. 26, S. 2 s, 227-266.   
46 Nüvvâb Mektepleri, kadı yetiştirmek üzere açılmış olan okullardır. Bkz. Mehmet Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1983, c. III, s. 454.  
47 Necmi Atik, Hattat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, s. 12; Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini 
Kur’an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979, c. I, s. XV. 
48 Fatma Paksüt, “Merhum Dayım Hamdi Yazır”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV 
Yayınları, Ankara, 1993, s. 16. 
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Mazbataları’nı yazarken, Fransızca’yı kendi kendine kırk günde öğrenmişti.49 Öğrendiği 

Fransızca ile batılı müelliflerce kaleme alınan felsefe ve mantık kitaplarını incelemiş, 

çeviriler yaparak mukâyese etmişti. Batının felsefe ve hukuk anlayışını daha iyi tanımak 

için Fransızca öğrenmesini kendisi şöyle anlatır: 

“…mekâtip ve medârisde itmâm-ı edvârı tahsil ettikten sonra sinîn-i adîde ulûm-i 

muhtelife-i İslâmiyye ve bilhassa on beş sene kadar bir müddet fıkh-ı şerîf tedrîsi ile 

tegavvül etmiş ve bu sırada garbın esâsât-ı hukûkiyyesini tanımak ve şerâit-i 

İslâmiyenin kıymet-i insâniyye ve ictimâiyyesiyle hukûk-i garbın mukâyese-i ilmiye ve 

mukâbele-i medeniyyesine dâir bir fikir edinebilmek için Fransızca lisânından da biraz 

bir şey bellemiş idim. Bu vâdi-i hukûkîde dolaşan mesâ’i-i âcizânem, hukûk-ı 

esâsiyyeden felsefe-i umûmiyyeye bir nazar imâle etmek ihtiyâcını gösterdi.”50 

Meşrutiyetin ilanından evvel Rüşdî mekteplerde talebeye hat yazısından sülüs, nesih 

ve rık’a öğretiliyordu. Muhammed Hamdi Yazır’ın babası Numan Efendi, altı adet 

Kur’ân-ı Kerim yazmış kuvvetli bir hattattı. Elmalılı’nın, hem ailesinde gördüğü hat 

sanatına olan ilgi hem de okulda aldığı hat dersleri kendisinde hat sanatının alt yapısını 

oluşturmaya yetmişti. Sülüs, nesih ve ta’lik hattıyla enfes bir şekilde yazdığı yirmi iki 

sayfalık ilmiye icâzetnâmesinin son sayfasında, ilk olarak babası Numan Efendi’den hat 

sanatını meşk ettiğini belirtmektedir.51 

Elmalılı’nın İstanbul’a geldiğinde ilk yaptığı şeylerden birisi de kendisine hat 

sanatında kaldığı yerden meşkini tamamlayacak bir üstat bulmaktı. Araştırmaları 

sonucu devrinin meşhur hattatlarından Filibeli Hacı Arif Efendi’den (ö.1326/1909) 

sülüs ve nesih meşk etmeye başladı. Kısa zamanda derslerini tamamlayarak, nesih ve 

sülüs hat sanatı dallarında Arif Efendi’den icâzetini aldı.52 

 
49 İbnülemin Mahmud İnal, Mu’addel Kânûn-i Esâsî ile Mehâkim-i Şer’iyye Kânûnu Esbâb-ı Mûcibe 
Mazbataları’nın Elmalılı’nın kaleminden çıktığını ifade ederken, bizzat Elmalılı’nın ağzından Fransızcayı 
kendi kendine kırk günde öğrendiğini işitince, biraz da buna inanmakta güçlük çektiğini hissettiren bir 
ifadeyle, hayretten ağzı açık kaldığını şöyle anlatır: “Bu mazbataları yazarken Fransızcayı kendi kendine 
kırk günde öğrendiğini -terceme-i hâlini takrir ettirip zapt ettiğim sırada- söyledi. Yabancı bir lisan, bâ-
husus kendi kendine kırk günde nasıl öğrenebileceğini düşünerek -eski tabirle- engüşt ber dehân-ı hayret 
olup kalmıştım” İbnülemin Mahmud İnal, Son Hattatlar, Maarif Basımevi, İstanbul 1955, s. 108; İsmet 
Ersöz, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Tefsirinin Özellikleri”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır 
Sempozyumu, TDV Yayınları, Ankara 1993, s. 170. 
50 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Metâlip ve Mezâhip, İstanbul, 1978, Dibâce, s. XXVIII. 
51 Necmi Atik, Hattat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, s. 12; bkz. Necmi Atik, “Elmalılı Muhammed 
Hamdi Yazır’ın İlmiye İcâzetnâmesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Aralık 2021, c. 26, 
S.2, s. 227-266. Makalenin web adresi: https://bit.ly/3N2toBY. 
52  Mahmud Bedreddin, Kalem Güzeli, s. 123-124. 

https://bit.ly/3N2toBY
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1.1.2. Hocalığı 

Elmalılı, Zilhicce 1324/Şubat 1907 tarihinde ruûs (devlet görevi) imtihanına girdi ve 

yüksek derecede başarı elde ederek Bâyezid Dersiâmı oldu. Bâyezid ve Şehzâde 

camilerinde ders vermeye başladı. 1325/1908 yılından itibaren Darülfünûn’a bağlanarak 

Hukuk Fakültesi adını alan Mekteb-i Nüvvab’da ahkâm-ı evkâf, Mekteb-i Kuzat’ta53 

(Hukuk Fakültesi’nde) on beş sene fıkıh, Medresetü’l-Mütehassisîn’de54 usûl-i fıkıh, 

Dâru’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi’nde felsefe, Süleymaniye Medresesi’nde mantık, 

Mülkiye Mektebi’nde (Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde) vakıf ve arâzi hukuku dersleri 

okuttu. 1332/1915’te Süleymaniye Medresesi müderrisliğine yükseltildi.55 

 1334/1917 yılında Sultan Reşad’ın huzur derslerine muhatap hoca olarak katılan 

Elmalılı56, Ağustos 1334/1918’de şeyhülislâmlık teşkilatı içinde kurulan Darü’l-

Hikmeti’l-İslâmiyye’ye 4 Ağustos 1334/1918 tarihinde önce üye, 2 Nisan 1335/1919 da 

başkan seçildi.57 Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiyye bir İslâm akademisi niteliğinde idi. 

Kuruluşunda güdülen amaç dinî sorunların çözümü, İslâm’a yapılan saldırıların dîni 

bakımdan karşılanmasıydı. 1335/1919 yılında, arzusu ve iradesi dışında gelişen olaylar 

yüzünden, bazı derslerini bırakmak zorunda kaldıysa da, uzman din adamı yetiştirmek 

için kurulmuş olan Medresetü’l-Mütehassisîn’deki mantık dersi ile Darü’l-Hikmeti’l-

İslâmiyye’deki görevini bir süre daha sürdürdü.58 

Elmalılı Divançe’sinde hocalık yaptığı dönemde yaşadığı hâdiselerle alakalı şöyle 

der: 

Bir zamân ḫâce deyip çıḳ dediler derse baña 

Bir zamân dediler haydi çekil yat odaña59 

 
53 Muallimhâne-i Nüvvâb adıyla 1269/1853’te açılan bu okul, 1301/1884’de Mekteb-i Nüvvâb, 
1328/1911 yılında ise Medresetü’l-Kuzât ismini almıştır. Bkz. M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, Ankara, 1983, c. II, s. 454-455. 
54 Medresetü’l-mütehassisîn: Medresede okuyanlar arasında mütehassıs yetiştirmek üzere kurulan 
müessesenin adı olup, üç bölümü vardı: 1-Tefsir ve Hadis, 2-Fıkıh ve Usûl-i fıkıh, 3-Kelâm, Tasavvuf ve   
Felsefe. Bkz. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. II, s. 441. 
55 Necmi Atik, Hattat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, s. 12. 
56 Necmi Atik, Hattat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, s. 12; Huzur Dersleri: Osmanlılarda 1759’dan 
1924 yılında hilâfetin kaldırılmasına kadar, Ramazan ayında padişahın huzurunda yapılan tefsir 
dersleridir. Ebü’l-‘ulâ Mardin, Huzur Dersleri isimli  eserinde (İstanbul 1951) 165 yıl süren bu derslere 
mukarrir ve muhatap olarak katılanlar hakkında bilgi  vermektedir. Bkz. Mehmet İpşirli, “Huzur 
Dersleri”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1998, c. XVIII, s. 441-444. 
57 Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Ulemâsı, c. III, s. 250, vesîka 31.  
58 İsmet Ersöz, Elmalılı Mehmed Hamdi Yazır ve Hak Dini Kuran Dili, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya, 1985, s.7-8. 
59 Elmalılı, Divançe, Kt.2 
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Elmalılı’nın metrûkâtında ortaya çıkan Elmalılı’ya âit, 15x10 cm ebatlarında, 14 

satırlık çizgili bir deftere, kendisinin ders verdiği yüz yirmi üç öğrencisinin isimlerini 

kaydettiği görülmüştür.60 Elmalılı söz konusu defterine, sıra numarası ile, talebesinin 

ismini, pederinin ismini, hangi medresede ders aldığını bildiren kayıtlar tutmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin farklı bölgelerinden öğrencilerin olduğu defter, farklı 

medreselerden Elmalılı’ya özel ders okumaya gelen öğrenciler olduğunu veya 

Elmalılı’nın farklı medreselerde ders verdiği kanaatini de vermektedir.  

1.1.3. Siyasi Hayatı 

Dehâ seviyesindeki zekâsı, tefsir, kelam, usûl, fıkıh, felsefe, edebiyat ve sanattaki 

kudreti ile geniş kitlelere etki eden Elmalılı, haftalık dînî, edebî, siyâsî ve fennî gazete 

olan Beyânü’l-Hak yayın organında güncel meselelere yönelik makaleler yazdı.61 

Ülkeyi ilim ve medeniyet seviyesine ulaştırmaya vesile olabileceği ümidi ile meşrûtiyet 

idâresini harâretle savunmaya başladı ve bu görüşü temsil eden meşrutiyet yönetimi 

taraftarı olarak İttihat ve Terakkî’nin ilmiye kısmına üye oldu.  

    1325/1908 yılında, babası Numan Efendi, annesi (Firdevs hanım), kız kardeşi (Şerife 

hanım) ve erkek kardeşi (Mahmud Bedreddin)62 İstanbul’a geldiler.63 1325/1908 yılının 

 
60 Elmalılı’nın metrûkâtındaki yazma eserlerde ve defterlerde herhangi bir sıra numarası olmadığı için, 
söz konusu yazmalar ve defterler şekil özellikleri itibâriyle tarif edilmiştir.  
61 Nesimi Yazıcı, “M. Hamdi Yazır’ın Basın Hayatı ve Yazarlığı”, 1991 Sempozyumu, TDV Yayınları, 
Ankara, 1995, s. 25-32. 
62 Mahmud Bedrettin Yazır (d.1895-ö.1952): Kalem Güzeli adlı eseriyle tanınan hattat. Antalya’nın 
Elmalı ilçesinde doğdu. Aslen Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Yazır köyünden Hoca Nûman Efendi’nin 
oğlu ve müfessir Elmalılı Muhammed Hamdi Efendi’nin kardeşidir. İlk tahsilini memleketinde 
tamamlayıp 1325/1908’de İstanbul’a gitti ve ağabeyinin terbiyesine girdi. Ayasofya, Erenköy ve Beyazıt 
rüşdiyelerinde okuyarak mezun oldu. Hususi şekilde ilim ve fen bilgileri kazandıktan sonra 
Nuruosmaniye Medresesi’ne girdi. Tahsilini sürdürürken askere çağrılınca I. Dünya Savaşı sırasında üç 
buçuk yıl yedek subaylık yaptı, dönüşünde tahsilini tamamlayıp ruûs imtihanını kazandı. Ağabeyinden 
İslâmî ilimlere dair eksiklerini tamamladıktan sonra Medresetü’l-Mütehassısîn Kelâm Şubesi’ne kaydoldu 
ve 1924’te buradan mezun oldu; kaydıhayat şartıyla devam eden dersiâmlık pâyesini kazandı. Elmalılı 
Hamdi Efendi’nin, “Biraderimin ilme kabiliyeti benden fazladır, lâkin hoca eline düşemedi” dediği 
nakledilir. Meşîhat-ı İslâmiyye Dairesi’nde ve Evkâf İdaresi’nde muhtelif memuriyetlerde bulunduktan 
sonra 1938’de Vakıflar Umum Müdürlüğü Kuyûd-ı Vakfiyye mümeyyizliğine, 1943’te de müdürlüğüne 
tayin edildi. Aynı yıllarda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Osmanlı 
Paleografyası dersini okuttu, bu hizmeti dokuz yıl sürdü. 1 Aralık 1952’de vefat etti ve Sahrayıcedid 
Kabristanı’nda, Elmalılı Hamdi Efendi’nin yanına defnedildi. Mahmud Bedrettin Yazır, Fevziye hanımla 
evlenmiş, bu evlilikten Mehmet Nûruhak, Fatma Sündüs, Muharrem Fevzihak, Şekûre Serra, Abdullah 
Lütfuhak ve Ahmet Avnihak isimlerinde altı çocukları olmuştur. Elmalılı Hamdi Efendi’nin Hak Dini 
Kur’an Dili isimli büyük tefsirinin mushaf metni de nesih hattıyla onun kaleminden 
çıkmıştır. Mahmut Yazır’ın asıl büyük hizmeti, İslâm-Türk Ansiklopedisi, İslâmın Nuru gibi yayınlardaki 
makaleleriyle Eski Yazıları Okuma Anahtarı (1942, 1974), Siyâkat Yazısı (İstanbul 1941) ve Kalem 
Güzeli (I-III, Ankara 1972-1989) isimli kitaplarıdır. Onun hat sanatına ilgi duyulmadığı yıllardaki 
neşriyat gayreti yeni nesillerin bu sanatı tanımasına ve sevmesine vesile olmuştur.  Bkz. Mahmud 
Bedreddin Yazır, s. XIX-XXIV; Fazilet Yavuz, Hatları ve Telifleriyle Mahmud Bedreddin Yazır, 
Marmara Ünv. Sosyal Bil. Enst., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013. 
63 Torunu Mehmet Hamdi Yazır Özel Arşivi. 



13 
 

yaz sonunda Muhammed Hamdi Yazır, daha önce arkadaşıyla kararlaştırdıkları üzere 

kız kardeşi Şerife hanımı arkadaşı Abdülfeyyaz Efendi64 ile evlendirdi ve altı ay sonra 

da kendisi, arkadaşı Abdülfeyyaz Efendi’nin ablası Hatice Samiye Şerbetçioğlu’nun kızı 

Firdevs Hanım (Şerbetçioğlu) ile evlendi (1326/1909).65 Bu evlilikten; Ahmed Muhtar 

(d. 1910/ ö. 1980)66, Numan (d. 1916 / ö. 1931), Hamdun (d. 1919 / ö. 1988)67 

isimlerinde üç oğlu ve Fâtma Fıtnat (d. 1911 / ö. 1946) 68 isminde bir kızı, yani dört 

evladı dünyaya geldi. Numan ismindeki oğlu 15 yaşında bir delikanlı iken menenjit 

hastalığından vefat etti. 

II. Meşrutiyet ilan edilince meclis açıldı ve 1325/1908 yılının Kasım-Aralık 

aylarında milletvekili seçimleri yapıldı. Elmalılı, 1325/1908 yılında 30 yaşında Antalya 

milletvekili seçilip, ilmiye sınıfından sarıklı bir siyâsetçi olarak Meclis-i Mebusân’a 

girdi.69 Beyânü’l-Hak, Elmalılı’nın mebus seçilme haberini 21 Şevval 1326/3 Teşrîn-i 

Sâni 1324 tarihli yayınında, “Mustafa Sabri ve Hamdi Efendiler” başlıklı yazısıyla şöyle 

verdi: “Gazetemiz ser muharriri Fâtih dersiâmlarından Tokat’lı Mustafa Sabri Efendi 

Tokat Sancağı’ndan; ve heyât-i tahrîriyemiz erkânından Bâyezid dersiâmlarından 

Elmalılı Muhammed Hamdi Efendi Antalya Sancağı’ndan meb’ûs intihâb 

edilmişlerdir.”70 

 Elmalılı milletvekili olduğunu, Antalya halkı onu mebus seçip mazbatası 

gönderildiğinde öğrenmişti.  Hiçbir zaman siyâsî akımlara kapılmayan ve ilim 
 

64 Abdülfeyyaz Efendi’nin bu evlilikten Mehmet Emin ve Fatıma isminde iki çocukları olmuştur. Soyadı 
kanunu çıktığında Abdülfeyyaz Efendi “Paksüt” soyismini almıştır. Oğlu Mehmet Emin Paksüt (ö.1995), 
İstiklâl Mahkemeleri hâkimlerinden Ali Çetinkaya’nın (Kel Ali, ö.1949) kızı Fatıma İstiklâl (ö.2013) 
hanımla evlenmiş, 1953 yılında doğan oğluna Osman Ali Feyyaz ismini vererek, hem babasının hem de 
kayınpederinin ismini koymuştur. Osman Ali Feyyaz Paksüt Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğinde 
bulunmuş, 2018 yılında emekliliğe ayrılmıştır.  
65 Elmalılı’nın bu dönemde, İskender Paşa Mahallesi, Ortaçeşme, Aile Sokak No:7 Fatih/İstanbul 
adresinde mukîm olduğu görülmektedir. (Torunu Mehmet Hamdi Yazır’ın Özel Arşivi) Elmalılı’nın 
kayınpederi Bekir Sami Şerbetçioğlu’dur. Kayınvalidesi Hatice Samiye Şerbetçioğlu 23 Kasım 1964 
yılında vefat etmiştir. (Milliyet, “Vefat”, 24.11.1964, s.7) 
66 Ahmet Muhtar Yazır, 1931 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. 1934 yılında Mülkiye’den 
mezuniyeti sonrası İktisat Vekâleti’nde devlet memuriyetine başladı. İngilizce, Fransızca ve Arapça 
konuşan Ahmet Muhtar Yazır, 1952 yılında Milliyetçi-Mukaddesatçı Türkiye Köylü Partisi’nin ve Adalet 
Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Yazır, Aliye hanımla evlenmiş, Şeyma ve Zekiye isminde iki 
kızları olmuştur.  (Milliyet Gazetesi, 12.02.1961, s.1.; http://www.oktayaras.com/ahmet-muhtar-
yazir/tr/28702.)  
67 Hamdun Yazır, Melike hanımla evlenmiş, Mehmet Hamdi isminde bir çocukları olmuştur. Hamdun 
Yazır, Adalet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve Fenerbahçe Kulübü Haysiyet Divanı 
üyeliğinde bulunmuştur. 
68 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, kızı Fâtıma Fıtnat hanımı dostu Ahmet Hamdi Topbaş’ın oğlu 
Hulûsi Topbaş ile evlendirmiş, bu evlilikten Ömer Faruk (ö.2013) ve Ali Eymen (ö.1991) adında iki 
torunu olmuştur. Ömer Faruk Topbaş, Samiha Şakir’in kızı Ghade Şakir ile, Ali Eymen Topbaş ise Füsun 
Verdi ile evlenmiştir. 
69 Necmi Atik, Hattat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, s. 12. 
70 Beyânü’l-Hak, S. 7, 21 Şevval 1326/3 Teşrîn-i Sâni 1324, s. 101. 

http://www.oktayaras.com/ahmet-muhtar-yazir/tr/28702
http://www.oktayaras.com/ahmet-muhtar-yazir/tr/28702
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sahasından uzaklaşmayan Elmalılı, Antalya mebusu olarak Meclis-i Mebusan’a 

girdiğinde “İlmiyye sınıfının nâsıye-i pâki, medâr-ı iftiharı” taltifiyle şereflendirilmişti. 

1326/1908- 1331/1912 yılları arası 3. Dönem Antalya mebusu olarak Meclis-i 

Mebûsan’da görev yapmıştı. 1293/1876 Kânûn-i Esâsîsi’nde yapılan değişikliklerde 

önemli rolü oldu. Bu konuda kaleme aldığı rapor, onun ilmî ve siyâsî kudretini gözler 

önüne sermektedir. Bu konuda İbnül Emin Mahmud Kemal Bey şöyle demektedir; 

"Mu’addel Kânûn-u Esâsî ile Mehâkim-i Şer'iyye Kânûnu Esbâbı Mazbataları’da onun 

eser-i kalemidir. Bu mazbataları yazarken Fransızcayı kırk günde kendi kendine 

öğrendiğini -terceme-i hâlini takrir ettirüp zabtettiğim sırada- söyledi."71 

Ömer Nasuhi Efendi de bu konuda şunları yazmaktadır: "Kânûn-i Esâsî'nin ta’dîli 

hakkında kaleme aldığı mazbata vesilesiyle de ilmî ve siyâsî kudretini ibrâza muvaffak 

olmuştur."72  

 1908’de II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra kaleme aldığı makalelerinden biri 

de “İslâmiyet, Hilâfet ve Meşîhat-ı İslâmiyye” başlıklı olanıdır.73 Sırât-ı Müstakîm, 

Sebîlü’r-Reşâd (1917-1924) ve Cerîde-i Milliye’de (1914-1922) makale yazmayı 

sürdürürken, müderrisliğine de muhtelif yerlerdeki dersleriyle devam ediyordu. 

II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi sırasında, Bâb-ı Meşîhât’ta (Şeyhulislamlık 

makâmı) Meşîhât Mektûbi Kalemi’nde görevli olması münasebetiyle, hal fetvasına rıza 

göstermeyen fetvâ emini Nûri Efendi’yi iknâ edip fetvâ müsvedddesini yazmak 

suretiyle bu konuda etkili oldu. Bu davranışının sebebini, padişahın katledilmesi,74 

 
71 İnal, Son Hattatlar, s. 108. 
72 Ömer Nasûhi Bilmen, Tefsir Tarihi, Ravza Yayınları, İstanbul, 2008, c. II, s. 786. 
73 Küçük Hamdi, “İslamiyet, Hilâfet ve Meşîhat-ı İslâmiye”, Beyânü’l-Hak, 8 Safer 1327/1Mart 1909, 
I/22, s. 511-514.  
74 Elmalılı’nın büyük oğlu Ahmet Muhtar Yazır babasının cumhuriyet devrinde evinden çıkmadığını, 
mahzun ve münzevi bir hayat yaşadığını söyledikten sonra, kendisine bağlanan emekli maaşından da beş 
kuruş almadığını belirtmiştir. Muhtar Yazır Bey, babasına bunun sebebini sorunca Merhum Hamdi Efendi 
şu cevabı vermiş: “Biz, Sultan Hamid’in hal’ edilmesine karar verdik. Bu para bana haramdır!” Oğlu, 
“Peki niçin böyle bir fetvâ verdiniz?”, diye sorunca da merhum müfessir işin aslını söylemiş: “Hal’ 
edilmeseydi, katledilecekti!” (Dursun Gürlek, Çınaraltı Kitap Sohbetleri, Timaş yayınları, İstanbul 2011, 
s. 152-153). Elmalılı, “Usûl-i Fıkıh” adlı yazma eserinin mukaddimesinde II. Abdülhamid için şu övgü 
dolu sözleri kaleme almıştır: “Hâdim-i dîn-i mübîn ‘amme-i şer-‘i metîn halîfe-i rûy-i zemîn zillüllâhi 
‘ale’l-‘âlemîn mazhar-i feyz-i akdes metbû-‘i mefham-i mukaddesimiz pâdişâhımız Efendimiz hazretleri 
cemî-‘i mekâtibin fevkinde olarak iş bu Dârü’l-fünûn-i Şâhâne’yi te’sîs ve bünyâd ve ayrıca ‘ulûm-i 
dîniyye şu’besi nâmıyla ‘ilm-i tefsir, hadis, kelâm, fıkıh, usûl-i fıkıh tahsil etmek üzere bir şu’be-i 
mahsûsa küşâd ve ‘ulûm-i şer’iyye tahsiline heveskâr olan tâlibîn-i zevi’l-‘urafânın kalplerini mesrûr ve 
dilşâd buyurmuşlardır ki bu dahi   الملوك مھمون  kaziyyesinin sıdkına ol delil ve şâhid bir ‘adildir.” Torunu 
Mehmet Hamdi Yazır Özel Arşivi. (Dâru’l-fünûn-i Şahâne II. Abdülhamid tarafından yaptırılmış ve 
Ulûm-ı Aliyye-i Diniyye; Ulûm-ı Riyâziyye ve Tabî’iyye ve Edebiyat bölümlerinden oluşan dört yıllık 
yüksek öğretim müessesesidir.  Bu müessesenin resmî açılışı, II. Abdülhamid’in 25. cülûs yıl dönümüne 
rastlayan 31 Ağustos 1900 tarihinde yapılmış, 1933 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.) 
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meclisin kapatılması ve ülkenin tamamen kargaşaya mâruz kalması endişelerinden 

kaynaklandığını söyleyenler de vardır.75 Fakat ilerleyen yıllarda bir sohbet meclisinde 

üzüntüsünü şöyle dile getirmişti: “Ömrümde bu kadar ağır bir vicdan azabı çekmedim. 

Başıma ne geldiyse bunun mânevî sillesidir. Gençlik sâikasıyla bir iştir işledim. Allah 

beni affetsin!”76  

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın kendisinin tasarlayıp yazdığı kartviziti 

 
75Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim adlı eserinde Elmalılı'nın hal‘ fetvâsının müsveddesini yazmasını  
şöyle açıklar: “Sadrazam ve Şeyhülislâm, A'yân ve Meb'usân reisleri ile meb'usândan Mustafa Âsım ve 
Küçük Hamdi Efendiler de hazır oldukları halde Meclis-i Meb'usan reisinin odasında Fetvâ Emini Nuri 
Efendi'ye fetvâ i’tâsı teklif olundukda: “Fetvâ i’tâsı bana âit değil, Şeyhülislâm’a âittir. Fetvâ emini yalnız 
müsveddesini yazar. Şeyhülislâm imza eder. Ben fetvâ emanetinden istifâ etmiştim. İstifâyı, sizin Kânûn-i 
Esâsîniz de kabul ediyor” demiştir. Hamdi Efendi ise: “Bir ferd-i müslim, size fetvâ emîni sıfatıyla değil 
memleketin ulemâ-yı meşhûresinden bir zât sıfatıyla müraca’at edip de bunun câiz olup olmadığını 
sorarsa, cevap vermeye şer'an mecbursunuz” demesi üzerine, “Sen akıllı bir adama benziyorsun. Hal'de 
şeâmet (uğursuzluk) vardır. Bunu yapmayın. Rusya muhârebesi esnasında (Sultan Abdülaziz'in hal'inden 
sonra) ben, muhâcirîn-i İslâmiye çocuklarını omuzlarımda taşıdım, omuzlarım çürüdü. Ferâgat teklif edin. 
Belki nefsini ‘azleder” demiştir. Mustafa Âsım Efendi: “O halde fetvâ, ferâgat teklifi veya hal'i suretiyle 
iki şık üzerine yazılsa ne dersiniz?” deyince, “Bu olur” diye mukâbele etmiştir. Bunun üzerine fetvânın 
müsveddesini Hamdi Efendi yazmıştır. Fetvâ müsveddesi “Erbâb-ı hall ü ‘akd tarafından ferâgat teklifi 
veya hal'i” sûretinde yazılmasıyla: “Buna evliyâ-yı umûr tâbirini de ilâve ediniz” demiştir" Bkz. Elmalılı 
M. Hamdi Yazır (Hzr. A. Cüneyd Köksal-Murat Kaya), Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler, Klasik 
Yayınları, İstanbul, 2011, s.14.  
Yeşilköy’de toplanan ve II. Abdülhamid’in hal‘ine karar veren Meclis-i Millî âzaları, âsâyiş sağlandıktan 
sonra 26 Nisan 1909 günü İstanbul’a dönerek, ertesi gün Ayasofya civârındaki binasında tekrar Meclis-i 
Umûmî-i Millî adı altında toplandılar. Meclis, 240 mebus, otuz dört âyân olmak üzere toplam 274 kişiden 
oluşmakta idi. Hal fetvâsının ilk müsveddesini sarıklı mebuslardan Elmalılı Hamdi Efendi yazdı. Fetvâda 
Abdülhamid’e, icraatı ile bağdaşmayan asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunuluyordu. Nitekim fetvâyı 
imzalamak üzere meclise dâvet edilen Fetvâ Emini Hacı Nûri Efendi bu fetvâyı okuduktan sonra 
imzalamaktan çekindi. Sebebi kendisine sorulduğunda da fetvâda padişaha isnat edilen üç önemli suçu 
Abdülhamid’in işlediği kanaatinde olmadığını söyledi. Bunlar, Otuz bir Mart Vak‘ası’na sebep olmak, 
dinî kitapları tahrif ettirmek ve yakmak, devlet hazinesini israf etmekti. Son derece dürüst ve metin bir 
kimse olan Nûri Efendi, Abdülhamid’e saltanattan ferâgat etmesi teklifinde bulunulmasının daha doğru 
olacağını ileri sürdü. Bunun üzerine fetvânın son kısmı değiştirilerek hal veya ferâgat şıklarından birinin 
tercihi meclise bırakıldı. Hacı Nûri Efendi buna rağmen padişaha isnat edilen suçlamalardan dolayı 
fetvâyı imzalamamakta diretti. Hatta istifâ ettiğini dahi söyledi. Nihayet, sarıklı mebuslardan Mustafa 
Âsım Efendi, Hacı Nûri Efendi’yi iknâ etti. Şeyhülislâm Mehmed Ziyâeddin Efendi tarafından 
imzalanarak hukukîleşen fetvâ mecliste okununca, mebusların bir kısmı derhal hal‘ine karar verilmesi 
yönünde bağırmaya başladılar.          
Meclis başkanı Said Paşa, mâbeyn kâtipliğinden başlayarak çeşitli hizmetlerinde ve yedi defa 
sadrazamlığında bulunduğu II. Abdülhamid’in otuz üç yıllık icraatından onun kadar sorumlu olduğunu 
unutarak, pek çok iyiliğini gördüğü padişaha karşı cephe almış bulunuyordu. Mecliste padişaha tahttan 
çekilme teklifinde bulunulması kararını oylamadan, ayağa kalkarak II. Abdülhamid’in hilâfet ve 
saltanattan hal‘i kararını oya sundu. Mebuslar ellerini kaldırarak hal kararına katıldıklarını belirttiler. 
Oylamaya itiraz eden bazı mebuslar da baskı yapılarak susturuldu. Sonunda ittifakla II. Abdülhamid’in 
hal‘ine karar verilmiş oldu. Bkz. Cevdet Küçük, “Abdülhamid”, TDV İslam Ans., İstanbul 1988, c. I, s. 
222-223. 
76 A. Ragıp Akyavaş, Tarih Mahşeri, TDV Yayınları, İstanbul, 2003, c. I, s. 287. 
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Muhammed Hamdi, Konya vilâyetinin Teke sancağı meb’ûsu, Bâyezid dersi’âmlarından ve Mekteb-i 

Kuzât fıkıh mu’allimlerinden 

Antalya mebusu Elmalılı’nın, meşrûtiyet meclisindeki önemi, II. Meşrutiyet’in ilk 

meclis çalışmalarında, özellikle 1292/1876 Anayasası/Kânûn-i Esâsî üzerinde yapılan 

değişiklikteki etkisinden ileri gelmektedir77 ve Osmanlı tarihinde ilk defa 6 Zilhicce 

1293/23 Aralık 1876’da ilan edilen Kânûn-ı Esâsî’nin 1326/1909’daki ta’dil 

komisyonunda yer almıştır. 

Elmalılı, İttihat ve Terakkî yöneticileri idâreyi terkedinceye kadar yüklendiği 

sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalıştı. Sürgündeki îtilafçılar İstanbul’a 

döndüler ve I. Damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu. Elmalılı’ya, Sultan Vahdettin’in 

kabinesinde Evkâf Nâzırlığı (Vakıflar Bakanlığı) teklif edildi. O, bu teklifi reddetse de, 

2 Mayıs 1335/1919 yılında padişahın yazılı emri ile nâzırlığı kabul etmek zorunda kaldı. 

Damat Ferit Paşa’nın ikinci ve üçüncü hükümetlerinde 20 Eylül 1335/20 Eylül 1919 

tarihine kadar toplam 4 ay 18 gün Evkâf-i Hümâyun Nâzırı (Vakıflardan Sorumlu 

Devlet Bakanı) olarak görev yaptı. Evkâf Nâzırı iken kendisine, 24 Zilhicce 1337/29 

Ağustos 1919’da ikinci rütbe Osmânî nişanı verildi.78 Bu görevi esnasında ilgililerin 

yararlanması düşüncesi ile, “İrşadü’l-Ahlâf fî Ahkâmi’l-evkâf” (Vakıf Hükümlerini 

 
77 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979, c. I, s.15. 
78 İnal, Son Hattatlar, s. 108. 
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Aydınlatıcı Bilgiler) adını taşıyan ve geniş ölçüde Mülkiye Mektebi’nde okuttuğu 

derslerden oluşan eserini bastırdı.79  

Elmalılı’nın, evkâf nâzırlığı ile alakalı yazdığı kendisine âit bir kıt’a şöyledir: 

Tâli'i vaḳf eyledim iḫvânımıñ iḳbâline 

Şarṭ ettim ḳalmasın dehriñ ġubâr-ı ḫâtırı 

Ḥamdi tebrîk eylerim târîḫ-i cevher-dârıñı 

   Baḳ vücûh-ı berre vaṣfı 'aṣrıñ evḳâf nâẓırı 80 

 باق وجوه بره وصفی عصرك أوقاف ناظری  

Siyasetten elini çekip, ilmi hizmetlerle uğraşan Elmalılı M. Hamdi Efendi, 1915-17 

seneleri arasında, saraydaki huzur derslerine81  muhatap hocaefendi olarak davet edildi. 

Kurtuluş Savaşı sürecinin başlarında gâlip devletlerin doğudaki hareketlere son 

verilmesi ve Mustafa Kemal’in yakalanıp cezalandırılması yolundaki baskıları 

sonucunda, Sadrazam Ferid Paşa ve hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Bu istifa ile 

nâzırlığı noktalanmış olan Elmalılı, çok geçmeden Osmanlı Âyan Meclisine (Senato) 

üye seçildi. Âyan meclisine kayd-ı hayat şartı ile (ölünceye kadar) üye olunuyorsa da, 

onun bu görevde kaldığı süre üç senedir. Osmanlı Devleti fiilen sona erdikten sonra, 

Âyan âzâlığı da sona ermiş oldu ve Kurtuluş Savaşı’nın ardından cumhuriyetin ilanı 

üzerine memuriyet yaptığı kurumlarda lağvedilince Elmalılı açıkta kaldı.82 

1919 ile 1922 sonbaharları arasında hükümetler geldi ve gitti. 10 Ağustos 1920’de 

Sevr Anlaşması imzalandı, fakat 23 Ağustos 1920’de Ankara’da toplanan Meclis’in 

kurduğu hükümet bu anlaşmayı tanımadı. 9 Eylül 1922 günü Türk ordusu İzmir’e 
 

79 Fatma Paksüt, “Merhum Dayım Hamdi Yazır -II- Nazırlık, Tutuklanma, Aklanma”, Altınoluk Dergisi, 
Mayıs, 1992, S. 75, s. 21. 
80 Elmalılı, Divançe, Kt.42/1. Elmalılı’nın söz konusu tarih kıt’asında, ebced hesabının noktalı harfler 
üzerinden yapılan mu’cem tarihi kullandığı görülmektedir. Elmalılı, tarih kıt’asında Evkaf Nâzırı olduğu 
yılı 1337 olarak tarihlemektedir.  
81 Huzur dersleri, Ramazan ayında başlayan, sarayda padişahın huzurunda ay boyunca devam edip, sekiz 
derste bitirilen ilmi sohbetlerdi. Bu derslere "Huzûr-i Hümâyun Dersleri" denirdi. Huzur 
derslerine mukarrır denen ve dersleri veren bir hocaefendi ile ona çeşitli sorular sorarak dersin daha 
verimli geçmesine vesile olan ulemâ -ki, bunlara muhatap denirdi- ve saray erkânı katılırdı. Bkz. Mehmet 
İpşirli, “Huzur Dersleri”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1998, c. 18, s. 441-444. 
82 Ömer Nasuhi Bilmen, c. II, s. 786; Yusuf Şevki Yavuz, “Elmalılı Muhammed Hamdi”, TDV İslam 
Ansiklopedisi, İstanbul, 1995, c. XI, s. 57; Elmalılı M. Hamdi Yazır, (Hzr. A. Cüneyd Köksal-Murat 
Kaya), Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler, Klasik Yayınları, İstanbul, 2011 s. 240; Fatma Paksüt, 
“Merhum Dayım Hamdi Yazır” , Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV yay., Ankara, 
1993, s. 2, 22; İsmet Ersöz, Elmalılı Mehmed Hamdi Yazır ve Hak Dini Kuran Dili, Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya, 1985, s.7-8; İbrahim Çalışkan, “Muhammed Hamdi 
Yazır’ın Hukukçuluğu”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV Yay., Ankara, 1993, s. 
187; Nazif Öztürk, “M. Hamdi Yazır’ın Vakıfçılık Anlayışı”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır 
Sempozyumu, TDV Yay., Ankara, 1993, s. 199. 
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girdi.83 Bu dönemi müteâkip Elmalılı tutuklandı. Milli Mücadele sırasında İstanbul 

hükümetlerinde görev yaptığı için İstiklal Mahkemesi’nce gıyâbında idama mahkûm 

edilmesi üzerine, Fatih’teki evinden alınarak Ankara’ya, daha sonra yeğeni Mehmet 

Emin Paksüt’ün kayınpederi olan Ali Çetinkaya’nın (Kel Ali) başkanlık ettiği Ankara 

İstiklâl Mahkemesi’ne götürüldü ve kırk gün Ankara’da tutuklu kaldı. Mahkeme 

sonunda muhtemelen bir dönem “istibdat” aleyhtarı olarak İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’ne üye olması ve II. Abdulhamid’in hal’inde yer alması sebebiyle suçsuz 

bulunarak serbest bırakılınca İstanbul’a döndü ve bu olaydan sonra camiye gitme 

dışında evinden hiç çıkmadı.84 

Elmalılı, Arapça yazdığı şiirlerinden birinde Cuma namazlarına dahi gidemeyip 

evinde oturduğu sıkıntı dolu günlerini şöyle ifâde etmektedir: 

Yıktı daralttı beni ve sanki ben oldum 

Her nereye baktıysam uğursuzluğu buldum 

  Menzilimde oturdum terkettim cumaları 

Çıka geldi engeller acıttı vicdanları 

  Sürat ederek koştu o felâket atları 

   Halkı tahliye etti boşalttı ufukları85 

1.1.4. Vefâtı 

Tefsir çalışmalarına başladığı dönemlerde (1926) sadece cuma namazı için evinin 

dışına çıkan Elmalılı, 1935 yılından sonra hiç dışarı çıkmadı. Yalnız kızının ricâlarını 

reddedemez ve üç dört ayda bir, bir iki hafta için ona misafir olurdu. Trafiğin rahat 

olduğu akşam saatlerinde damadı Hulûsi Topbaş, onu Fatih’teki (İskender Paşa 

Mahallesi Aile Sokağı No: 7 Fatih/İstanbul)86 evinden alır, arabasıyla Erenköy’e 

evlerine geçirirdi.  

 
83 Bkz. Yasin Coşkun, “Sevr Antlaşması’nın Ardından İzmir’de Ortaya Çıkan Bir Kriz: ABD ile 
Yunanistan Arasında Vergi Anlaşmazlığı”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XIX/Özel 
Sayı:İzmir’in İşgali (2019), s. 271-290. 
84 Bkz. İsmail Kara, “Üç Devir, Üç Elmalılı Hamdi, Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu Antalya 
2012”, TDV Yayınları, Ankara, 2015, s. 19-35. 
85 Elmalılı, Divançe, Ar.2/32-33-34. 

 قد ضاق بى عطنى و صرت كأننى             ماذا نظرت وجدت لى شنآنا         
                فتركت جمعى واحتسبت بمنزلى            أتت الزواجر تزعج الوجدانا         

             قد أسرعت خیل النوازل بعدھا             و قد أرسلت قئة لھن عنانا               
 
86 Elmalılı’nın torunundaki metrûkâtında kendisine gelen mektup zarflarının ve kartpostalların üzerindeki 
adres.  
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1942 baharında mektupla kız kardeşine biraz iyileştiğini haber veren Elmalılı, aynı 

yılın 27 Mayıs günü dâr-ı bekâya irtihâl eyledi.87 Vefat ettiğinde 64 yaşında olan 

Elmalılı (1878-1942), vasiyetinde çok sevdiği ve ölümlerine şahit olduğu oğlu ve 

babasının yanını işaret ederek; “İstanbul'da ölürsem oğlumun yanını, Erenköy’de 

ölürsem babamın yanını isterim” dediği için, babasının Sahrayıcedit mezarlığındaki 

kabrinin yanına defnedildi.  

Mezar taşına, Mevlevî Tahir Olgun’a (ö.1926) ait aşağıdaki tarih kıt’ası, kardeşi 

merhum hattat Mahmud Bedreddin Yazır tarafından yazılarak h.1361 tarihi düşüldü: 

Ḥamdi-i fâżıl beḳâya gitti âh 
Raḥmet etsin rûḥuna Allah hû 
Müjde ġufrânını bildirmede 
Rıḥlet târîḫi maġfûrun leh (1361 h) 

        مغفور لھخی ی رحلت تار

Yine vefâtı üzerine Mevlevî şeyhi Ahmet Remzi Akyürek şu tarihi düşürmüştür: 

'Allâme-i mudeḳḳıḳ Elmalılı muhaḳḳıḳ 

Esmâr-ı 'ilmi aldı eksiltti gitti Ḥamdi 

Nefsinde yoḳtu noḳsan tefsîri elde burhân 

'Abdü’s-semiyyi el-ḥaḳ berḳitti gitti Ḥamdi 

Ḫulḳ-ı Muḥammedî’de bir mert idi güzîde 

Mûr-ı za'îfi sanma incitti gitti Ḥamdi 

Enmûzec-i selefdiñ sen mefḫar-i ḫalefdiñ 

Sermâye-i fażâ’il hep bitti gitti Ḥamdi 

Ser-satr-ı sûre-i ḥamd ile yazdıḳ târîḫin 

Zîr-i livâ-yı ḥamde 'aẓm etti gitti Ḥamdi (1361)88 

   حمده عظم ایتدی كیتدی حمدی  یلوایر ز

  
Eşref Edip, Elmalılı’nın vefatının ardından, 15 Haziran 1942 tarihli İslam-Türk 

Ansiklopedisi (İTA) mecmuasında onun hakkında kısa bir yazı kaleme aldı. Bu yazı 

sayesinde Eşref Edib’in, Elmalılı hakkında –tıpkı Mehmet Akif’e dair yazdığı gibi- 

 
87 Ömer Rıza Doğrul, “Müessif Bir İrtihal”, Cumhuriyet Gazetesi, 28 Mayıs 1942. 
88 Fatma Paksüt, “Merhum Dayım Hamdi Yazır”, M. Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV Yayınları, Ankara, 
1993, s. 16.   Mef’ûlü / fâ’ilâtün / mef’ûlü /fâ’ilâtün kalıbıyla yazılan şiirde, ebced hesabı ile harflerin 
toplamı h.1361 tarihini göstermemektedir. Şiirin aslına ulaşılamadığı için karşılaştırma yapılamamıştır. 
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geniş bir monografi kaleme almak niyetinde olduğunu, fakat bunu bilemediğimiz 

sebeplerle gerçekleştiremediğini öğreniyoruz.  

1.2. ŞAHSİYETİ 

Elmalılı Hamdi Yazır, soyu ve öğrenimi hakkında tefsirinin mukaddimesinde şunları 

yazmaktadır: “Ben hâlis Anadolu, öz Oğuz Yazır Türküyüm. On beş yaşında İstanbul’a 

geldim. Ne Arabistan’a gittim ne de Türkistan’a. Ne İran gördüm ne de Frenkistan’ı. 

Öğrendiğimi bu vatanda öğrendim. Yazır’ın Kayı, Kınık, Bayındır, Eymir, Avşar gibi 

büyük Oğuz kabîlelerinden biri olduğunu da Arapça’dan, Dîvân-ı Lügât-ı Türk’ten 

öğrendim.”89 Milliyetçilik hareketlerinin gündemde olduğu XX. yüzyılın başlarında 

onun bu ifadelerinde, Türk millî kimliğini ortaya koyduğu görülmektedir. 

Batılıların emperyalist emellerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Batı'nın kültür ve 

bilimine yönelik farklı bakış açıları, XIX. yüzyılın sonlarından itibaren İslam 

dünyasındaki aydınlar arasında yavaş yavaş fikir ayrılıkları ve gruplaşmalar meydana 

getirdi. Bu dönemde iki önemli kesim oluştu; bunlardan birincisi Batı’daki maddi güç 

ve nimetleri ön plana çıkararak Batı medeniyetinin bütünüyle örnek alınmasını talep 

eden aydın ve düşünürlerdi. Bunlar arasında tedrîci olarak dîni motifleri ve İslam'ın 

tarihi ve kültürel mirasını dışlayan kişiler de mevcuttu. Kültürel değerler de dâhil olmak 

üzere her yönüyle Batı medeniyetinin örnek alınmasını savunan ve "terakki" edebilmek 

için dini kaygıların bir tarafa bırakılmasını ya da tamamen kişisel yorumlara tâbi 

tutulmasını isteyen görüşün taraftarları, bilimin her konuda tartışılmaz üstünlüğü 

ilkesini yerleştirmeye çalıştılar. Bu eğilimdeki şahıslardan olan Baha Tevfik 

(ö.1337/1914) ezeli madde anlayışıyla materyalizmin Türkiye'de fikir babalığını yapan 

kişidir. Yine yaptığı tercümelerle bu görüşleri yayan bir diğer kişi Abdullah Cevdet'e 

(ö.1932) göre artık modern dünyanın tek medeniyeti, ilerlemenin sembolü olan Avrupa 

medeniyetidir. Radikal değişim önerileri, ahlâkî ve rasyonel bir din yaklaşımı ile 

Cumhuriyet dönemi siyaset ve sosyal ilimlerinde etkisi hissedilen Ziya Gökalp'e göre de 

eski değerlerin yerine, yeni bir hayat tarzında yeni değerlerin konması gerekir.90 

Bu tip kökten Batıcıların karşısında, ikinci bir kesim olarak Batı'yı tanıyıp onlardan 

yararlanmayı kabul etmekle birlikte kapıları sonuna kadar açmayan yenilikçi İslam 

âlimleri bulunuyordu. Said Halim Paşa (ö.1339/1921), Filibeli Ahmed Hilmi 

(ö.1332/1914), Mehmed Akif ve Muhammed Hamdi Yazır gibi âlimler bu kesimin 
 

89 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1977, c. I, s. 17. 
90 Murtaza Korlaelçi, Türkiye’ye Pozitivizmin Girişi ve İlk Etkileri, İstanbul, 1986, s. 14-15. 
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önemli temsilcileriydi. Batı'nın ilim ve teknikteki başarılarını reddetmeyen, ancak dünya 

görüşü ve hayat tarzı olarak Batı'yı eleştirmekten çekinmeyen bu kişiler hem geleneksel 

eğitim gören hem de Batı'yı tanıyan İslamcı aydınlar grubunu teşkil eder.91 XX. yüzyılın 

başlarında iyice belirginleşen bu saflaşma, aynı zamanda İslam dünyasındaki yayın 

hayatının ana meselesi haline gelmiştir.  Bunlar bilhassa karşı cephenin yayın ve 

tercüme faaliyetinden sonra harekete geçmişlerdir. 

M. Hamdi Yazır, Batı’ya karşı bütünüyle kapıların kapatılmasını isteyenlerle her 

şeyiyle Batı’nın taklit edilmesini isteyenlerin yanıldıkları noktaları şu sözleriyle 

eleştirir: “Batı dünyası bizim dinî ve Kur’ânî ilimlerimize varıncaya kadar en mühim 

kitaplarımızı tercüme ederek kendi bilgilerine katarken, Şa’rânî’nin “Mîzânü’l-

Kübrâ”sını bile bu yolda değerlendirerek İslam’ın esaslarını değiştirecek sonuçlar 

çıkarmaya çalışırken, biz niçin onların ilmî zenginliklerinden yoksun kalalım. Niye bu 

yoksunluktan kurtulmak için devamlı sûrette kendimizden çıkıp onlara benzemeye 

yönelelim. Kur’ân’ı tercüme edip okuyan ve İslam’a karşı onunla da silahlanan 

Batılılar Müslüman olmuyorlarsa onların felsefelerini okuyup anlayacak ve kendilerine 

karşı bununla da donanacak olan Müslüman niye Batılı (Frenk) oluversin?”92  

Kendi ifadesine göre ictihad ehliyetini hâiz bir âlim olan Elmalılı (Hak Dini, VII, 

Mukaddime, s. 16), fıkıh ve usûl-i fıkıh sahasında derin vukûfiyet sahibi idi. Ona göre 

delillerini ve illetlerini anlamadan hükümleri ezberleyip nakletmek fıkıh bilmek demek 

değildi. Fıkıh bilmenin en aşağı mertebesi “mansûs bir illetin tatbikinden ibaret bir 

tahkik”ti. Müslümanlar meselelerini çözmek için mûcize beklememeli, bunları 

yetiştirecekleri âlimlerin yapacakları ictihadlarla halletmelidirler.  

Elmalılı’nın, ilim, irfan ve sanat adına ilgilenmediği konu neredeyse yok gibiydi. 

Herşeyin aslını arar, her şeyin en iyisinin nasıl olacağını düşünür ve daha iyi yapmak 

için çalışmaktan büyük zevk duyardı. Başlamış olduğu her işi kemâle erdirene, neticeye 

vardırana kadar bırakmazdı. 

Eğitim ve öğretim gördüğü ilim ve sanat dallarının hepsinde üstün derece ile mezun 

olmuştu. Üniversite düzeyinde her derse girebilecek kapasiteye sahipti. Öğrenim 

gördüğü konuları batı tedrisâtıyla mukâyese edebilmek ve konuyu aslından takip 

 
91 M. Sait Özervarlı, Kelamda Yenilik Arayışları, İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, 1998, 
s. 35-36.  
92 P. Janet-G. Seailles, Metalib ve Mezahib, Terc. M. Hamdi Yazır, Eser Neşriyat, İstanbul, 1978, Dibâce, 
s. XXX. 
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edebilmek için kısa bir zamanda Fransızca öğrenmişti. Felsefe ile de uğraşan Elmalılı, 

Batılı yazarların felsefeye dâir eserlerini tercüme ederek, pozitivizm ve materyalizm 

gibi felsefî sistemleri eleştirmişti.93 

Biyolojı, tıp, fizik, kimya, matematik, felsefe…gibi konularda devamlı okur ve 

araştırırdı. Batı felsefesini yakından incelemiş ve tanımıştı. Batılının geçirdiği safhaları, 

mücadeleleri ve ulaştıkları fikrî, siyâsî ve ilmî sonuçları görmüştü. 

Fen ve sanatla çok ilgiliydi, sanatkârdı. Devrin en meşhur hattatlarından icâzetli bir 

hattattı.94 Hat ve edebiyatta eserler vermişti. Fatma Paksüt’e göre Elmalılı’nın iki sâdık 

dostu vardı: Edebiyat ve hat sanatı.95 Edebiyat alanında Türkçe ve Arapça şiirlerinin 

olduğu bir Divançe’ye sahipti. Hat sanatında da, sülüs, nesih, ta’lik, dîvânî ve celî 

türünde levhalar yazmış ve bu yönüyle son devrin önemli hattatları arasında 

sayılmıştı.96 Hâfızı olduğu Kur’ân-ı Kerîm’i güzel okuyabilmek için mûsikî ile meşgul 

olmuştu.  

Tefsirinde, İbn Arabî’den çok sayıda alıntılar yapan Elmalılı’nın aynı zamanda 

Halvetiye Tarîkati’nin Cemâliye kolunun en önemli şûbesi sayılan Şâbâniye (Şeyh 

Şaban-ı Velî-ö.976/1568) tarîkatı müntesibi olduğu söylenir.97 

Ömer Nasuhi Bilmen’in (ö. 1971) “bir zekâ numûnesi”98 ifadeleri ile övdüğü 

Elmalılı, hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemine şâhit olmuş, çağdaşları arasında 

benzerine çok az rastlanan geniş kültürlü mütefekkir bir âlimdi. O, geçmişin ve 

bugünün ilmini öğrenmenin zarûri olduğunu şöyle ifade etmiştir: “Oysa bugünkü ümmet 

öncekilerin ilimlerini kaybetmiştir. Son dönemim ilimlerinde de, pek çok açıdan eksiktir. 

Bu sebepten İslam’ın gücünden yararlanamamıştır. Böylece ilmî noksanlığı yüzünden, 

Allah korusun, Batı milletlerini tamamen örnek edinme tehlikesi ile karşı karşıyadır.”99   

Yeğeni Fatma Paksüt’ün naklettiğine göre, Elmalılı, günde altı yedi fincan kahve, üç 

dört paket sigara içerdi. Kahvenin zararını kabul etmez, onun kalbe kuvvet verdiğini 
 

93 Yusuf Şevki Yavuz, s. 59. 
94 Necmi Atik, “Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Sanat Anlayışı ve Hattatlığı”, Elmalılı M. Hamdi Yazır 
Sempozyumu, TDV Yay., Ankara, 2015, s. 607-630. 
95 Fatma Paksüt, “Merhum Dayım Hamdi Yazır III”, Altınoluk Dergisi, Haziran 1992, S. 76, s. 42. 
96 Yusuf Şevki Yavuz, “Elmalılı Muhammed Hamdi”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1995, c. XI, s. 59. 
97Yusuf Şevki Yavuz, “Elmalılı Muhammed Hamdi”, s. 59; Mustafa Tatçı, “Şâbâniyye”, TDV İslam 
Ansiklopedisi, İstanbul, 2010, c. 38, s. 211-215; Ebulûlâ Mardin, Huzur Dersleri, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2017, c. II, s. 1094. 
98 Ömer Nasuhi Bilmen, Tefsir Tarihi, c. II, s. 786. 
99 Elmalılı M. Hamdi Yazır, İslam Düşüncesinin Problemlerine Giriş, Sadeleştiren: Recep Kılıç, TDV 
Yay., Ankara, 1996, s. 15. 
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söyler; fakat sigarayı hep kötülerdi. “Allah kahretsin, bu tütün beni öldürecek” der ama, 

yine de içerdi. Sevdiği yemek, genellikle tatlılar, sevdiği spor güreş; sevdiği oyun 

satrançtı. İştihâlı birisi olmadığı halde, ikram edilen bir tatlıyı geri çevirmezdi. 

Gazetelerdeki güreş haberlerini dikkatle okur, müsâbaka sonuçlarını yakından takip 

ederdi.100 

Onun en zor günlerinden biri, ikinci oğlu Numan’ın 1931 Şubat’ında henüz on beş 

yaşında iken bir menenjit hastalığı sonucu vefât etmesidir. 1933’de ilk torunu Ömer 

Fâruk’un doğumu ise, hayatının en mutlu günlerinden biridir. Ta’lik hattı ile güzel bir 

tablo yazarak kızına verdiği; “Armağan yazdı deden Hamdi bu tarihi sana” tarih beyti, 

bugün Ömer Faruk Topbaş’ın evindeki bir duvarı süslemektedir. 

Döneminin siyâsî, sosyo-ekonomik, ilmî, felsefî, dînî, hukûkî ve fikrî konularıyla 

ilgilenmiş, bu konularda yazdığı makaleleriyle ve sözleriyle çözümler önermişti. 

Mezhebî, tasavvufî, felsefî ve fikrî akımları kendi anlayışı çerçevesinde değerlendirirdi. 

Her zaman İslâmî değerleri müdafaa etmişti. Milleti Avrupalılaştırmanın hata olduğunu 

hep dile getirdi. Avrupa’nın değerlerini değil, ilmini almanın gerekliliğini savundu. 

Kin ve nefreti mûcip şeylerden uzak dururdu. Derin ve geniş sevgiye sahipti. Herkesi 

sever, sayar ve herkes tarafından da sevilir ve sayılırdı. Az uyurdu. Zamanını ilmî 

çalışmalara, araştırmalara hasretmişti. 

Bütün bu yüksek fazîletlerine rağmen tevâzusundan aslâ vazgeçmeyen Elmalılı, 

Divançe’sinde bu konuya şöyle değinir: 

Teşne-dilim hücûm eder dimaġa 

Baḳ ki onda âb-ı 'ilm bulunmaz 

Çoḳ söyledim başḳasının kemâlin 

Lâkin bende hîç birisi bulunmaz 101 

 

1.2.1. Edebî Şahsiyeti  

 Elmalılı, çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim almış, aldığı ilmiye icâzeti ve 

ardından kazandığı ruûs imtihanı ile müderrislik pâyesini hak etmiştir. Elmalılı, şâir, 

âlim ve ediplerle yakın ilişkilerde bulunmuş, ilim, sanat, edebiyat ve şiir 

mütehassıslarının toplantılarının müdâvimi olmuştur. Elmalılı, hem İslâm kültür ve 

 
100 Fatma Paksüt, “Merhum Dayım Hamdi Yazır III”, Altınoluk Dergisi, Haziran 1992, S.76, s. 42. 
101 Elmalılı, Divançe, Kt.46. 
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medeniyetine, hem de bu kültür ve medeniyet unsurlarının başında yer alan edebiyata 

vâkıf bir ilim adamıdır. 

 Elmalılı, Arapça ve Türkçe dillerinde şiir yazabilecek derecede bu dillere hâkim bir 

âlimdi. Nitekim Divançe’de yer alan Arapça yazdığı şiirleri bu konudaki kudretini 

gözler önüne sermektedir. Farsçadaki hünerini ise, Mesnevî’nin başından tercüme ettiği 

366 beyit ile ispat etmektedir.102 O, klasik Türk şiirinin her alanında ve önemli 

formlarından biri olan ebced hesabı ile tarih düşürme sanatında da mâhir biridir. 

Kur’ân âyetleri ve hadîs-i şerifler olmak üzere, daha önceki eserlere atıf yapma ve 

söylenen sözün doğruluğunu ispat için eski eserlerden parçalar aktarma anlayışı, 

geleneğimizde önemli bir yere sahiptir. İstişhâd, ihticâc ve istidlâl gibi kavramlarla 

ifade edilen bu husus, söylenen sözleri bir kaynağa dayandırmak ve oradan kendisine 

şâhit getirmek için yapılmaktadır. Duruma uygun olarak yapılan bu alıntıların, Arap 

gramerini inceleyen kitaplarda misâl, şâhid, huccet veya delîl gibi adlarla ifade edildiği 

görülmektedir. Özellikle Arap dilinde hem câhiliyye, hem de İslam devirlerinde yaşayan 

şâirlerin şiirlerinden yapılan nakiller, önemli bir yekün tutmaktadır.103 Elmalılı, 

kendisinden önceki tefsir müelliflerinin de uyguladığı bu metodu benimsemiş ve 

eserinde Türkçe, Arapça ve Farsça pek çok şiirden istişhâd etmiştir. 

 
 Elmalılı, edebî birikimlerini başarılı bir şekilde yansıttığı meşhur tefsiri Hak Dini 

Kur’an Dili’nde yüz altmış küsûr Arapça104 ve kırka yakın Türkçe mısra, beyit veya 

bende105, ayrıca sekiz Farsça şiire yer vermiş, edebî zevkini ve hünerini göstermiş ve 

eserini şiirlerle bezemiştir. Kendi şiirlerinden az da olsa yer verdiği tefsirindeki şiirlerin 

pek çoğu, kendinden önceki asırlarda yaşamış meşhur şâirlere aittir. O, sadece Türkçe 

şiirlerin iktibası ile yetinmemiş, aynı zamanda Arapça ve Farsça şiirlerden bazılarını da 

manzûm olarak Türkçe’ye çevirmiştir.  

 
102 Bkz. Necmi ATİK, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Mesnevî Tercümesi”, İlahiyat Araştırmaları 
Dergisi, Haziran 2020, S. 13, s. 25-68. Makalenin web adresi: https://bit.ly/3N2toBY.  
103 Bkz. Mehmet Reşit Özbalıkçı, Kur’ân ve Hadis’in Arap Gramerindeki Rolü, Yeni Akademi Yay., 
İstanbul, 2006, s. 41 v.d. 
104 Bkz. Abdulkadir Bayram, “Hak Dini Kur’ân Dili’ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla 
Mukâyesesi I”, Bilimname, c. VIII, Kayseri 2010, S. 18 s. 133-166; Abdülkadir Bayram, “Hak Dini 
Kur’ân Dili’ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi II”, Bilimname, Kayseri, 2010, c. 
VIII, S. 19, s. 153-194.  
105 Bkz. Necdet Şengün, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili Adlı Tefsirindeki 
Türkçe Şiirlerin Değerlendirilmesi”, İSTEM, İstanbul, 2007, S. 9, s. 163-185.  

https://bit.ly/3N2toBY
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 Elmalılı, tefsirinin “Mukaddime” kısmında, edebî değere ve sanat zevkine sahip canlı 

ve bedîi eserlerin çevirilerinde nadiren başarı görüldüğünü, bunların nazîresini 

söylemenin tercüme etmekten daha kolay olduğunu ifâde eder ve bu konuya örnek 

olarak ünlü Türk şâiri Fuzûlî’nin (ö. 963/1556), güzel sözleri hatâlı yazı ile tahrif eden 

kimselere bedduâsını içeren şu Arapça kıt’asını misal getirir: 

 تبت یدا كاتب لواله ما خربت    معمورة اسست بالعلم و االدب 

 اردی من الخمر فی إفساد نسختھ   تستظھر العیب تغییرا من العنب 

ve nesir şeklinde;  

“Elleri kurusun o kâtibin ki o olmasa idi ilim ve edep ile kurulan hiçbir mâmûr yer 

harap olmazdı. Nüshasını/yazdığını bozmakta şaraptan daha kötüdür: عنب (üzüm) den 

bir değiştirme yaparak ortaya  عیب (ayıp) çıkarmak ister.”  

 Basît bahrindeki bu beyitler Fuzûlî’ye âittir ve Divan’ında106 aynı şekilde 

geçmektedir. 

 1991 yılında düzenlenen Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın hayatı ve eserlerini 

konu edinen sempozyumda Ali Yılmaz, “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Türkçesi” adlı 

tebliğinde, Elmalılı’nın tefsirinde geçen şiirlerle ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştır: 

“Hamdi Yazır’ın yer yer Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerden verdiği örnekler, bilhassa 

tefsirine ayrı bir renk katmıştır. Bunlar onun edebiyata da vâkıf olduğunu 

göstermektedir. Nitekim kendisine ait şiirlerin var olduğundan da daha önce 

bahsedilmişti. Elmalılı merhum, eserlerinde çoğu zaman, Türkçeyi şuurlu bir şekilde 

nerede nasıl yazacağını, hangi kelimelere yer vermesinin uygun olacağını düşünerek; 

tercihini ortaya koyarak kullanmıştır.”107 

 Elmalılı’nın, Hak Dini Kur’ân Dili adlı eserinin “Mukaddime” bölümünde şu 

açıklamaları edebiyata vukûfiyetini ortaya koyması açısından önemlidir: 

 “Meâlin mümkün olduğu kadar sâde ve veciz olmasına gayret ettim. Bununla 

beraber şimdiye kadar mukarrer olan edebiyatımızda kullanılan lisânımızın öz malı 

olmuş kelimeleri, klişe hâline gelmiş bazı terkipleri veya cemi’leri iktizâsına göre 

 
106 Fuzûlî Muhammed b. Süleyman, Musahhah ve İlâveli Külliyât-ı Dîvân-ı Fuzûlî, Matba’a-i Ahmed 
Kâmil, İstanbul 1329/1911, s. 7. 
107 Bkz. Ali Yılmaz, “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Türkçesi”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, 
TDV Yay., Ankara, 1993, s. 33-44. 
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kullanmakta taassuba sapmadım. Meselâ “hamd”e “hamd”, “rahmet”e “rahmet”, 

hidâyet”e “hidâyet” dedim. “Zulmet”e “karanlık” dedimse “nûr” ve “ziyâ” yerine 

“aydınlık ve ışık” demek için ısrar etmedim. “Gök” yerine “semâ”yı tercih ettiğim 

mevkî oldu. Ekseriya “gökler ve yer” dedimse, bazan da “semâvât ü arz” demek daha 

hoşuma geldi. “Güneş ve ay” dedim; lâkin “güneşi ve ayı” diyemediğimde “şems ü 

kamer”i tercih ettim. İlmi, bilgiden ziyâde sevdiğim noktalar gördüm, pek mühim ve 

şâyi’ olan ilmî ıstılahları yenilemeye çalışmadım. İsm-i hâs gibi terkîp kullanacağım 

zaman hâs ismi diyemedim. Bütün halk “Rabbü’l-âlemîn”i tanırken, “âlemlerin Rabbi” 

demekte ifâdeden ziyâde zarar gördüm. “Sırât-ı müstakîm” yerine, “müstakîm sırât” 

diyemedim. “Doğru yol” dediğim zamanda sırâtın nüktesiyle, istikâmetin zevkinden bir 

şey zâyi olduğunu hissettim. 

 Mevlid dinlerken “Yâ İlâhî! Kılma bizi dâllîn, bu duâya cümleniz deyin âmîn” diye 

herkesin tanıdığı “dâllîn” cem’ini tefsirde şerh etmek üzere Fâtihâ’nın meâlinde aynen 

kullanmayıp da, nihâyetini âmine yaraşmaz kısa bir hecâ ile kesmeyi dinimizin lehinde 

değil aleyhinde buldum. Çünkü dalâlete düşenler veya yanlış gidenler yâhut dâl olanlar 

yâhut şaşkınlar, sapkınlar, kendini yitirenler, yitkinler denildiği zaman bunların 

ukalâdan oldukları halde dalâlete düştükleri anlatılmamakla beraber dalâlete 

düşenlerin sonundaki medîd iniltileri de duyurulmuyor. İmtidâdlı bir sesle bitmesi lazım 

gelen kelâm tîk-i nefs oluveriyor. Maa hâzâ böyle cemi’leri nâdir kullandım. 

 Daha sonra edebiyâtımızın yüksek ve cem’iyyetli nümûnelerinden olan iktibas, ırâd-ı 

mesel, mülemmâ gibi güzel sanatlardan, pek az olmakla beraber, makâmına göre tek 

tük istifâde etmekten de hâli kalmadım. Hâsılı, nassın asıl mânâsında mümkün mertebe 

uzaklaşmamak için, esâsı Arabî ve Fârisî’den alınmış olan kelimeler kullandım. Ve 

fakat bunları Arabın ve Farsın isti’mâline göre değil, Türkçemizin malı olarak ve bizim 

kulandığımız mânâ ve tarz ile kullandım. Lisânımızda mukâbilini bulamadığım veya 

başka mânâ ifâde ettiğini gördüğüm kelimeleri, tefsirine müracaat edilmek üzere aynen 

iktibas eyledim. Türkçe söylenen bir sözün şerh ü tefsire değeri olmamak lâzım 

iddiâsında bulunmadım. Gökteki bir yıldızı göstermek için bütün içindekileri ortaya 

dökmek lazım geleceği fikrinde bulunmadım…. 

 Rûhî-i Bağdâdî’nin: 

    Sanma ey hâce senden zer ü sîm isterler 

    Yevme lâ yenfe'u de kalb-i selîm isterler 
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 Sözünü duyduğum vakit bunu Türkçemizden başka bir lisanla edebiyatına 

kaydedemediğim gibi Türkçe’nin en güzel sözlerinden tanımakta tereddüt etmedim. 

Kendimden fazla Türk olmaya özenmedim. “Dedi” diyecek yerde bazı eski tefsirlerde 

görüldüğü üzere “itti” demeye kalkışmadım. Yerinde “kurultay” dedim, yerinde de 

“ültimatom” demekten çekinmedim. Yazı lisanımızda pek şâyi’ olmayan bir takdim ve 

tehir yaptımsa muhakkak muhâvere lisanımızda mevcût olduğu için yapmışımdır. Eğer 

nâdir bir isti’mâl aldım ise makâmında nâdir olmasından dolayı almışımdır. Bir zaman 

olur “Şu kuşa bak” deriz. Diğer bir zamanda olur “Bak şu kuşa” deriz. Sırası gelir 

“Bahar geldi” deriz. Bir sıra da gelir “Geldi bahar” deriz. Fakat nesir yazılarımızda 

ekseriya evvelkileri yazarız diye nazımda yaptığımız gibi lüzûmu hâlinde ikinciyi ihtiyâr 

ettiğimizden dolayı şîve-i lisâna muhâlif zan edilmemeli de, nüktesi aranmalıdır. 

“Çamlıca’nın manzarasına bayıldım” demeyip de “Bayıldım manzarasına 

Çamlıca’nın” dediğimiz zaman hatâ etmiş değil, bir nükte sarf etmiş oluruz…”108 

Elmalılı, günümüzde kullanılmayan kökenleri itibarıyle öz Türkçe olan 

kelimelerin bolluğu ile dikkat çeken ve secîli nesrin muhteşem dizeleri olan “İlâhî! 

Hamdini sözüme sertâc ettim…” şeklinde başladığı tefsirini, aynı güzellikteki şu 

beyitleriyle bitirmektedir: 

Geldim likâna ermek icin iş bu menzile 

Haşret erenlerinle beni eyleyip kerem 

Bir an imiş meâli kitâb-ı vücûdumun 

Ömrüm şu tercemânım olan satr-ı mürtesem 

Levh-i rızâya yazdır ilâhî bu satırımı 

Her dem nevâ-yı Hamdi’ni kaydeylesin kalem109 

 
 Elmalılı, yayımlanan makalelerinde110  ve telif eserlerinde111 az da olsa zaman zaman 

şiirler iktibas etmiş veya kendi şiirlerini kullanmıştır. 

 
108 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyât, İstanbul, 1979, c. I, s. 16-18. 
109 Bkz. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, c. IX, s. 6432. 
110 Bkz. Elmalılı Küçük Hamdi, “Ulûm-i İslâmiye-Âleme Bir Nazar (1)”, Beyânü’l-Hak, S.3, 23 Ramazan   
1326/19 Ekim 1908, s. 4-6; “Ulûm-i İslâmiye-Âleme Bir Nazar (2)”, Beyânü’l-Hak, S.5, 7 Şevval   
1326/2 Kasım 1908, s. 84-88; “Makâle-i Mühimme”, Beyânü’l-Hak, S. 18, 9 Muharrem 1327/31 Ocak 
1909, s. 309-404; “Dinimiz, Devletimiz”, Tasvîr-i Efkâr, S. 2587, 11 Kânûnievvel 1334/11 Aralık 1918, 
s. 2.; “Müslümanlık Mâni’-i Terakkî Değil, Zâmin-i Terakkîdir”, Sebîlürreşâd, S. 544-545, 27 Zilkade 
1341/11 Temmuz 1923), s. 187-189 v.d. 
111 Torunu Mehmed Hamdi Yazır Özel Arşivi’nde İslam Hukuku Kâmûsu ve diğer eserleri. 
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  Elmalılı, yazılarında şuurlu bir tercihle sâde, kolay anlaşılır ve günlük konuşma dilini 

kullandığı gibi, dînî, felsefî, fıkhî vb. ıstılahlar, kavramlar, tâbirler ile ağır ve ağdalı bir 

dil kullandığı da vâkidir.  

1.2.1.1.  Şiir ve Şâir Hakkındaki Görüşleri 
 

     Müfessirler tefsirlerinde şiirle istişhâd metodunu âyet-i kerîmelerin açıklanmasında 

zaman zaman kullanmaktadırlar. Türkçe tefsirler arasında, geçmişte ve günümüzde, 

şiirle istişhâd metodunu aynı zamanda kendisi de bir şâir olan Elmalılı Muhammed 

Hamdi Yazır kadar yoğun kullanan yoktur. Bu özellik Elmalılı’nın ilmî ve sanatsal 

birikiminin yanı sıra, eserinin edebî değerini göstermesi bakımından da önemlidir.112  

Elmalılı’nın, klasik istişhâd geleneğine bağlı tefsirlerde görülen sadece Arapça şiirlerle 

istişhâd dışında, Farsça ve Türkçe şiirlerle de istişhâd etmesi onu diğer müfessirlerden 

ayırmaktadır. Elmalılı tefsirinde, Fuzûlî (ö.963/1556) başta olmak üzere113 Sa’di 

Şîrâzî’nin114 (ö.691/1292) şiirleri ve şâiri bilinmeyen115 Farsça şiirlerle istişhâd etmiştir. 

Ayrıca Elmalılı’nın tefsirinde kendisine ait Arapça116 ve Türkçe117 şiirlerini de istişhâd 

için kullandığı görülmektedir. 

 Elmalılı, kendisine ve diğer şâirlere ait yüz seksen civarında şiirle iştişhâd yaptığı 

Hak Dini Kur’ân Dili adlı eserinde, şiir ve şâirlerle alâkalı şöyle değerlendirmelerde 

bulunmaktadır: 

 “Mânâ bakımından ise şiir; hakîkat olup olmadığı aranmaksızın hoşlandırmak veya 

tiksindirmek, coşturmak veya küstürmek gibi hisleri gıcıklayan muhayyel (hayâlî) 

kuruntulara, vehmi kıyaslara, hissiyât oyunlarına râci’dir (yöneliktir- dönüktür.)  

 Şiirde esas hikem değil, sâde nefsin hissiyyâtını, zevkini veya istikrâhını gıcıklayacak 

duygulardır. Onun için şâirler eğri doğru iyi ve kötü her mevzû’a dalar, her vâdîde 

otlar ve ifâde de ne kadar hayret ve garâma dalarsa o kadar mü’sir olacağından her 

telden çalmak için iyi kötü her vâdîde mestâne dolaşırlar.”118  

 
112 Bkz.: Necdet Şengün, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili Adlı Tefsirindeki 
Türkçe Şiirlerin Değerlendirilmesi”, s. 165-166. 
113 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili (Sadeleştiren İsmail Karaçam), Azim Dağıtım, 
İstanbul ty., c. I, s. 4; c. IV, s. 146; c. VIII, s. 462. 
114 Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, c. IX, s. 387. 
115 Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, c. II, s. 482; c. X, s. 194. 
116 Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, c. IX, s. 6073. 
117 Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, c. V, s. 3505; c. VI, s. 4144; c. IX, s. 6070, 6422 
118 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1971, c.VI, s.4040. 
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 Müfessirlere Kur’ân-ı Kerîm’den bir mânâ kapalı olduğunda, her müfessir az ya da 

çok, âyetlerin tefsirinde şiirle istişhâd yöntemine başvurmuştur. Arapça tefsirlerde 

yaygın olarak kullanılan şiirle istişhâd metoduna, Türkçe tefsirlerde pek rastlanmamakla 

birlikte en fazla Elmalılı Hamdi Yazır’ın, Hak Dini Kur’ân Dili adlı eserinde, 

âyetlerdeki kelimenin kullanımı hakkında bilgi vermek, âyetin tefsirini desteklemek, 

âyetin muhtemel mânâlarına değinmek, tefsire zenginlik katmak, bir mezhebin 

görüşünü desteklemek, yanlış bulduğu yorumu eleştirmek için başvurmakla birlikte en 

çok garip kelimelerin izahında ve yapılan yorumu desteklemek amacıyla başvurduğu 

görülmektedir. Elmalılı’nın tefsirinde Arapça, Türkçe ve Farsça şiirlerden yaptığı 

nakiller, müellifin dil ve şiir birikimini göstermekle birlikte, eserin edebî değerini de 

ortaya koymaktadır.119  

 Elmalılı yaptığı istişhâdlarda câhiliyye, muhadram, İslâmiyyûn ve müvelled şâirlerin 

şiirlerine yer vermektedir. Câhiliyye döneminden İmruü’l-Kays b. Hucr (ö. 540-45) ,  

el-Efveh el-Evdî (ö. 570), Abdülmuttalib b. Hişâm (ö. 577) , ‘Adî b. Zeyd el-‘İbâdî (ö. 

590) , Antere b. Şeddâd (ö. 600 m.) , ‘Alkame b. ‘Abede el-Fahl (ö. 603) , Nâbiğa ez-

Zübyânî (ö. 604 m.), Zeyd b. ‘Amr b. Nüfeyl (ö. 606) A’şâ el-Kebîr (ö 609 m) , Zübeyr 

b. Ebî Sülmâ (ö. 609 m.) , Mıkyes b. Dabâbe el-Kinânî (m. 8/630) ,; muhadram 

şâirlerden Ebû Tâlib (ö. 619 m.)  , Hansâ (ö. 645) , Lebid b. Rebîa (ö. 41/661) , Nâbiğa 

el-Ca’dî (ö. 50/670) , Hassân b. Sâbit (ö. 54/674) , Abdullah b. Abbas (ö. 68/687-88)  

gibi şâirlerden; İslam döneminde Hz. Peygamber (s.a.v.) , Hz. Ali (ö. 40/661) , Leylâ el-

Ahyeliyye (ö. 80/700) , er-Râ’î en-Nümeyrî (ö. 90/709) es-Sımmet b. Abdillah el-

Kuşeyrî (ö. 95/714) , el-Merrâr el-‘Adevî (ö. 100/718) , Küseyyir (ö. 105/723) , Ru’be 

b. El-‘Accâc (ö. 145/762)  gibi çok sayıda şâirin şiirlerine tefsirinde yer vermiştir.120 

 Arapça şiirlerin yanı sıra Türkçe ve Farsça şiirlere de tefsirinde yer veren Elmalılı, 

Cerîr b. ‘Atıyye (ö. 110/728) , Ebû Nüvâs (ö. 198/814) , Ebu’l-Atâhiye (ö. 211/826) , 

Mütenebbî (ö. 354/965) , es-Sâhib b. ‘Abbâd (ö. 385/995) , Bedîuzzamân el-Hemedânî 

(ö. 398/1008) , Ebu’l-Feth el-Büstî (ö. 400/1010) , Ebu’l-A’lâ el-Maarrî (ö. 449/1057) , 

Sirâcüddin Ali b. Osman el-Fergânî (ö.569/1173) , İbn Fârid (ö. 632/1235) , Muhyiddin 

b. El-‘Arabî (ö. 638/1240) , Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî (ö. 696/1296)  gibi müvelled 

Arap şâirler yanında Fuzûlî (ö. 963/1556) , Sa’di Şîrâzî (ö. 691/1292)  gibi şâirlere de 

 
119 Bkz. Mehmet Kaya, “Hak Dini Kur’ân Dili Tefsirindeki Şiirlerle İstişhâd”, Dinbilimler Akademik 
Araştırma Dergisi, 2017, c. 17, S.1, s. 17-40. 
120 Mehmet Kaya, “Hak Dini Kur’ân Dili Tefsirindeki Şiirlerle İstişhâd”, Dinbilimler Akademik 
Araştırma Dergisi, 2017, c. 17, S.1, s. 12-13. 
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eserinde yer verir. Ayrıca Musâ b. Ubeydullah Hâkânî (ö. 325/937) , Süleyman Çelebi 

(ö. 825/1422) , Mustafa Ali (ö. 1008/1600) , Bağdatlı Rûhî (ö. 1014/1605) , Nâili-yi 

Kadîm (ö. 1077/1666) , Ziya Paşa (ö. 1297/1880) , Namık Kemal (ö. 1305/1888) , 

Mehmet Akif Ersoy (ö 1936)  gibi şâirlerin Türkçe şiirlerine ve yazarı belli olmayan 

bazı Türkçe beyitlere de  tefsirinde yer verir.121 

 Elmalılı bir şiirinde şiiri; dilde bir nâme, gönülde bir mevsim, Cenab Şehâbeddin’in 

şiir felsefesi gibi değil endâmı saran bir düşünce, kuru bir tasvir değil, olayın bütün 

çıplaklığıyla gözler önüne serilmesi, kalemin çıldırması, zihnin sevgilinin işvelerinden 

dâimi meşgul olması diye vasıflarken, fâni bir ova dediği dünyada ancak ulûhiyyet 

âleminden bir nağme olan şiirle gönlünün teskin olduğunu vurgulamaktadır: 

1 Bir dilde bir nâme derim şi'r denince 

Göñlümdeki hengâme derim şi'r denince 

 

2 Bilmem ne imiş felsefe-yi şi'ri Cenâb’ıñ 

Ben ṣarmalı endâma derim şi'r denince 

 

3 Âyineli taṣvîriñi aṣ kilisâya kâfir 

Sen gel baña bî-câme derim şi'r denince 

 

4 Ṭaḳ gülleri dök dilleri baṣ zilleri şimdi 

Çıldırmalı bir ḫâme derim şi'r denince 

 

5 Yandım faḳaṭ ol 'işvelerin cilvelerinden 

Düşdüm yine bir dâma derim şi'r denince 

 

6 Ṣıġmaz da göñül Ḥamdi bu hâmûn-i fenâya 

Lâhûta çalan naġme derim şi'r denince (G.35) 

    

 Bir şiirinde ise şâirin yaşadığı halleri, taşkın şuûru ile şuursuzlaşan ve hakîkate yan 

bakıp huzurunu kaçıran, hakîkate aykırı olduğunu bildiği halde mecâzdan hakîkat 

 
121 Mehmet Kaya, “Hak Dini Kur’ân Dili Tefsirindeki Şiirlerle İstişhâd”, s. 13-14. 
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çıkarmaya çalışan, yaşadığı sürece bu sıkıntıdan kurtulamayan, hakkın sade ve basit 

olduğu için nârin ve ince tabiatlılarından dolayı yüz çeviren, sevgiliye dokunmak günah 

olduğu için hayal dünyalarına dalan, idrâki olmadığı için haddi aşan, irfandan mahrum 

kalıp mânâyı anlamadığı için kalbi devre dışı bırakan diye açıklarken, yakîn ehlinin hep 

âhirete irtihal ettiğini ve kendisine bu gürültü ve patırtıyı bırakmasını söyler: 

1 Farṭ-ı şu'ûr şâ'iri bir bî-şu'ûr eder 

Yan baḳtırır ḥaḳîḳate selb-hużûr eder 

 

2 Mâni' iken ḥaḳîḳat-ı Ḥak irâdeye 

Bilmem mecâzdan ne ḥaḳîḳat ḫuṭûr eder 

 

3 Ẓannım ḫayâl âdeme ḳayd-ı ḥayât ile 

Bir baş belâsıdır ki o baştan ṣudûr eder 

 

4 Ḥak sâde sâde 'ale’l-'âdedir diye 

Çoḳ nâzenîn ṣûret-i Ḥak’tan fütûr eder 

 

5 Mâdem ki zülf-i yâre doḳunmaḳ günahtır 

Elbet bu reh-güẕerde ḫayâlet ẓuhûr eder 

 

6 İdrâki olsa âdemiñ añlardı kendini 

Bilmez de kendi ḥaddini bî-ḥad ḳuṣûr eder 

 

7 'İrfan içinde beslediğim fikr-i bî-nevâ 

Ḥâlâ me’âli añlamayıp ḳalbe zûr eder 

 

8 Ḥamdî bıraḳ bu daġdaġayı pîç ü tâbsın 

Ḳalmaz bu yerde ehl-i yaḳîn hep 'ubûr eder (G.37) 

 

1.2.1.2.  İlgilendiği Şâirler 

 Elmalılı’nın torunu Mehmed Hamdi Yazır’da bulunan metrûkâtında ince ta’lik hattı 

ile Elmalılı’nın kendisinin istinsah ettiği bir şiir defteri mevcuttur. 21x9 cm ebatlarında, 
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ortası kabartma motifli deri kaplı defterde kenarları cetvellenmiş defterde şu şâirlerin 

şiirleri yer almaktadır; Remzî (ö. 1258/1843), Gazi Han (ö. 1607), Feyzî (ö. 1152/1740), 

Bahtî (ö. 1617) , Fevrî (ö. 978/1571), Yahya (?), Mehmed Paşa (ö. 1481), Zâtî (ö. 

1546), Nâmî (ö. 1630?), Sultan Mehmet Han (ö. 1481), Kelîmî (?), Deynî (?), Seyyidî 

(?), Bâkî (ö. 1600), Kabûlî (ö. 883/1478), Muhlisî (ö. 1553), Şerîfî (?), Afîfî (ö. 

1050/1640-41), Zihnî (ö. 1276/1859), Hayyî (?), Bezmî (ö. 1599), Nev’î (m. 1599), 

Hâletî (ö. 1631), Sultan Bâyezid Adlî (m. 1512), Hüdâyî (ö. 1628), Menbaî (?), Surûrî 

(ö. 1814), Sultan Cem (ö. 1495), II. Murat Murâdî (ö. 1451). 

 Elmalılı’nın şahsî kütüphanesinde Külliyyâtü Sa’dî, Külliyyâtü Fuzûlî, Dîvânü 

Nazîm, Dîvânü Sâmî, Dîvânü Şeyhu’l-İslâm Arif Hikmet, Dîvançe-i Bâkî (Yazma), 

Eş’âr-i Rızâ, Dîvânü Hâfız, Dîvânü Ebi’l-Hüdâ, Hilye-i Hâkânî (3 adet biri yazma), 

Şerhu Mu’allekâtü Seb’a li’z-Zûzenî, Sâkînâme-i Nûrî, Gülşen-i Tevhîd, Müntehabâtü 

Tâhir Bey, Dîvânü Kâlâbî, Neş’e-i Vicdân, Dîvânü Yahya, Dîvânü Arif Hikmet Hersekli, 

Hamsetü Zikr gibi kitapların bulunması, onun şiir ve edebiyatla yakından ilgilendiğini 

göstermektedir. 

 Elmalılı’nın tefsirinde istişhâdda bulunduğu birçok Arapça ve Farsça şiir gibi, 

Osmanlı döneminde yetişen şâirlerin de şiirlerini incelediği, hüsn-i hat yazılarında ta’lik 

hattı ile yazmış olduğu birçok şiirlerden de anlaşılmaktadır. Ayrıca, yaşadığı dönemde 

Mehmet Akif, Eşref Güzelyazıcı, Yaşar Şâdî vb. gibi birçok şâirle görüşen, mektuplaşan 

ve aynı mecmualarda makaleler yazan Elmalılı, yaşadığı dönemin her tür edebî 

yazılarını da yakından takip etmektedir. Nitekim Cenab Şehâbeddin’e yazdığı reddiye 

tarzı şiir ve yazılar bunu ispat etmektedir.122 Ayrıca Elmalılı’nın, Ömer Hayyam’ın 

şiirlerini okuduğu Divançe’sinde yer alan on ikinci rubaisini, “Ömer Hayyam’ı 

okuduktan sonra” diye yazdığı nottan anlaşılmaktadır. 

 Şiirlerini çoğunlukla didaktik (tâlîmî) yazan Elmalılı, az da olsa şiirlerinde lirizme 

yer vermiştir. Elmalılı divan şiiri ile ilgilenmiş, halk şiiri ve Batı etkisinde gelişen Türk 

şiiri ile ilgilenip ilgilenmediği ise elimizde herhangi bir belge bulunmadığından 

bilinememektedir. 

 Tarihte ender rastlanan çok yönlü âlimlerden biri olan Elmalılı’nın yazdığı Türkçe ve 

Arapça şiirlerinde etkilendiği şâirler konusunda görüş beyan etmek zor olduğundan, 

onun şiirlerinde kendine has bir tarz oluşturmaya çalıştığı söylenebilir. 
 

122 Elmalılı, Divançe, G.50; Torunu Mehmet Hamdi Yazır Özel Arşivi. 
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1.3. HAT SANATKÂRLIĞI 

Tam bir Kur’ân âşığı olan Elmalılı, günümüzde pek anlaşılıp takdir edilemeyen, hem 

müderris, hem şâir, hem iyi bir komutan, hem iyi bir mûsikişinas, hem hattat olmak gibi 

önemli vasıflara sahipti. 

   Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın hem kendisi hem de içinde yetiştiği ailesinin bireyleri 

Osmanlı aydınıydı. Anne ve baba tarafı, dedeleri ilmiye sınıfından insanlardı.123 

Şer’iyye Mahkemesi başkâtibi babası Numan Efendi aynı zamanda hattattı ve altı adet 

Kur’an-ı Kerîm yazmıştı. 

   Meşrutiyetin ilanından evvel Rüşdî mekteplerde (ortaokul) talebeye hat yazısından 

sülüs, nesih ve rık’a öğretiliyordu. Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın, hem ailesinde gördüğü 

hat sanatına olan ilgi hem de okulda aldığı hat dersleri onun daha Elmalı’da iken hat 

yazdığının delilleridir. Üstün istidât ve kâbiliyetli Hamdi Efendi’nin hat sanatındaki 

altyapısı, doğal olarak doğduğu Elmalı’da oluşmuştur. 

   15 yaşlarında (1311/1893) dayısı Mustafa Efendi tarafından hat sanatının dünya 

başkentine, İstanbul’a getirilir. Medrese derslerini alacağı hocayı seçmek için dayısı ile 

medrese medrese gezen124 Hamdi Efendi, hat dersi alacağı kişiyi seçmek için de çok 

titiz davranır. Araştırmaları sonucu devrinin meşhur hattatlarından Filibeli Hacı Arif 

Efendi’den (1830-1909)125 sülüs ve nesih meşketmeye başlar.  

   Arif Efendi’den; Abdülkadir Efendi (ö.1967), Arif Hikmet Bey (ö.1336/1918) Aziz 

Efendi (ö.1934) Halid Bey (ö.1336/1918) Mustafa Rakım Efendi (ö.1949) Re’fet Efendi 

(ö.1949) Şakir Efendi (ö.1322/1905) Necmeddin Efendi (Okyay ö.1976) vb. gibi birçok 

meşhur zevât meşk etmişlerdir. 

 
123 İnal, Son Hattatlar, s.108. 
124 Fatma Paksüt, “Merhum Dayım Hamdi Yazır”, 1991 Sempozyumu, TDV yayınları, Ankara, 1993, s.4. 
125 Filibeli Hacı Ârif Efendi: Ahmet Ârif (Bakkal) Filibe'de 1252/1836 yılında doğdu. Büyük dedesi, 
Murad Hudâvendigâr zamanında ordu şeyhi olarak ordu ile beraber Filibe'ye gitmiş ve oraya yerleşmişti. 
Babası "Emir Şeyhleri" denilen bir aileye mensup Süleyman Efendi'dir. Filibe'de medrese tahsiliyle 
beraber Hâfız İsmail Efendi'den sülüs ve nesih yazılarını öğrendi ve icâzet aldı. 1293/1876 yılında 
İstanbul'a hicret eden Ârif Efendi, Saraçhâne başında bir bakkal dükkânı açarak ticaretle iştigal etti. 
Sülüs ve nesih yazılarında icâzetli olmasına ve ileri yaşına rağmen Şevki Efendi'den tekrar meşketmek 
suretiyle 1300/1883'te ikinci defa icâzet aldı. Maarife bağlı Üsküdar Gülfem Hatun ve Doğancılar Kız 
Rüşdiyesi'nde hüsn-i hat hocalığı ve Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde, ayrıca avlusundaki meşkhânede 
1319/1899 yılına kadar hocalık yaptı. 2 Ramazan 1327/17 Eylül 190’da vefat eden Ârif Efendi Edirnekapı 
Mezarlığı'na defnedildi. Bkz. Fatih Sultan Demir, Hattat Bakkal Ârif Efendi Hayatı, Sanatı ve Eserleri, 
Atatürk Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2017. 
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   Kardeşi Hattat Mahmud Bedrettin Yazır (ö.1952), ağabeyi M. Hamdi Efendi’nin Arif 

Efendi’ye talebe oluşunu şöyle nakleder: 

“Merhum birâderim müfessir Hamdi Yazır, gençliğinde Filibeli Hacı Ârif Efendi 

merhumdan yazı tahsiline başlamış, kısa zamanda sülüsle nesihi ilerletmiş, gerek güzel 

yazıya olan istidât ve kâbiliyetinin fazla oluşu ve gerek ilim tahsili hususundaki 

merakının aşırı bulunuşu Arif Efendi’nin dikkatini çektiğinden, “Oğlum! Artık Sâmi 

Efendi’ye gitmenin zamanı gelmiştir. San’ata olan istidât ve kâbiliyetini uzun zaman 

hapsetmek istemem” demiş ve alıp Sâmi Efendi’ye götürmüş. Ona bir şeyler fısıldamış, 

Sâmi Efendi birâderimin husûsiyetini derhal takdir etmiş, arkadaşlarından ayrı bir ta’lim 

usûlü tutmuş, biraderim de kısa zamanda icâzet alıp, resmen hattat olarak yazı yazmaya 

başlamış, böylece hem maîşetini kazanmaya, hem de ilim tahsilini devama muvaffak 

olmuş, hatta beş-on kuruşta pederine göndermek sûretiyle evlatlık vazifesini de 

yapmaktan geri durmamış.126 

   Birâderim bu macerayı bana anlattıktan sonra: “Kardeşim, senin de yazıya merakın 

var. Çalış, fakat, insanda her neye istidât ve kâbiliyet olursa olsun, gereği gibi terbiye 

edecek ellere düşmezse sahibini şaşırtır ve azıtır. Onun için dikkat et, hayatında yolunu 

bu iki şeytanın eline teslim etme, onları yularlayıp hayrına çalışan yorulmaz iki sâdık 

uşak hâline getir. Yoksa mirasyedi zengin ahlaksızlara döner, Hakk’ın verdiği ve 

vereceği nimetleri istidât ve kâbiliyetinin fenâ mecrâlara kayması yüzünden hebâ eder 

de sonunda eli boş kalırsın” diye güzel bir nasihatte bulunmuştu.127 

      Sâmi Efendi’den de128; Feyhaman Bey (ö.1947), Tuğrakeş Hakkı Bey (Altunbezer 

ö.1946), Nazif Efendi (ö.1331/1913), Ömer Vasfi Efendi (ö.1928), Ahmet Râkım 

 
126 Bazı araştırmacıların yazılarında; Elmalılı’nın, ikinci hocası Hattat Sâmi Efendi'ye Ârif Efendi'nin 
vefâtından sonra mı devam ettiği, icâzeti kimden ve ne zaman aldığı ve yazılarını yazmaya ne zaman 
başladığı gibi müphem ve muğlak kalan soruların cevapları, arzettiğimiz kaynağa ulaşamamış olduklarını 
göstermektedir. Ayrıca Elmalılı’nın icâzetini aldığını belirttikleri İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal'ın 
"Son Hattatlar" adlı kitabında bütün tetkiklerimize rağmen böyle bir kayda ulaşılamamıştır. 
127 Mahmud Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, s.123-124. 
128 Sâmi Efendi: 13 Mart 1838/16 Zilhicce 1253 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yorgancılar kethüdâsı Hacı 
Mahmud Efendi'nin oğludur. İlk tahsilinden sonra Arapça ve Farsça okudu. 1268/1852'de Mâliye 
Kalemi'ne girdi. Sırayla Dîvân-ı Hümâyun Mühimme Kalemi'ne, Nişan Kalemi hulefâlığına ve 
1300/1883'te aynı kalemin mümeyyizliğine tayin edildi.  Çeşitli yazılarda asrının en büyük üstadı olan 
Sâmi Efendi, sülüs ve nesih yazılarını Boşnak Osman Efendi'den (ö.1270/1854), sülüs celîsini Recâî 
Efendi'den (ö.1291/1874), nesta'liki önce Kıbrısîzâde İsmail Hakkı (ö.1279/1862), daha sonra Ali Haydar 
Bey'den (ö.1287/1870), dîvâniyi Nâsih Efendi'den (ö.1303/1885), rik'ayı Mümtaz Efendi'den 
(ö.1287/1871) meşketmiştir. 
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Efendi (ö.1940), Mehmet Suûd Efendi (ö.1948), Hasan Tahsin Hilmi Efendi 

(ö.1330/1912), Mehmet Vehbi Efendi (ö.1953), Ahmed Ziyâüddin Bey (ö.1938), 

Mehmet Atâullah Dede Efendi (ö.1328/1910), Besim Vefâi Efendi (ö.1335/1917), 

Hulusi Efendi (ö.1940), Necmeddin Efendi (Okyay ö.1976), Kamil Akdik (ö.1941) vb. 

gibi meşhur birçok zevât meşketmişlerdir. 

   Kardeşi merhum Mahmud Bedrettin beyin de naklettiği gibi, kısa zamanda önce 

Filibeli Hacı Ârif Efendi’den sülüs ve nesihte, daha sonra da Sâmi Efendi’den sülüs-

nesih ve ta’lîkte icazet almış ve geçimini temin, ilim tahsilini devam ettirebilmek için 

hemen ücret mukâbili hat yazıları yazmaya başlamıştır. Necmeddin Okyay Efendi’ye 

yazdığı ilmiye icâzetnâmesinde ve kendisinin ilmiye icâzetnâmesinde hocaları Filibeli 

Hacı Ahmet Arif ve Reîsü’l-Hattâtîn Sâmi Efendi’den bahsetmekte ve onları duâlarla 

yâd etmektedir. 

Yaşar Şâdi Efendi, Hutût-ı Meşâhir isimli hâtıra defterinde, Elmalılı’nın Âyân âzası 

olduğu dönemde, sülüs, nesih, dîvânî, kırma ta’lik ve rik’a hatlarıyla yazdığı kıt’a 

hakkında şu bilgileri vermektedir: 

“Âyân âzây-ı kirâmından Evkâf Nâzır-ı sâbıkı fâzıl-ı bî-adîl ve hattât-ı bî-nazîr 

Hamdi Efendi hazretlerinin hatt-ı dest-i sâmîleridir. 1 Kânûnievvel [1]336 ”129  

Elmalılı’nın hat sanatı ile yazdığı eserler ve levhalar, torunu Mehmet Hamdi Yazır 

başta olmak üzere diğer torunlarında, Antalya’nın Elmalı ilçesindeki Elmalılı 

Muhammed Hamdi Yazır Müzesi’nde, hususi koleksiyonlar ve camilerde 

bulunmaktadır.   

    Hattat Necmeddin Okyay, Elmalılı’nın hat sanatındaki muvaffakiyetini şöyle ifâde 

eder: “Hamdi Efendi daha fazla ilim ile uğraşmakla beraber, ekseri vaktini yazıya 

ayırsaydı, dünyada hiçbir hattatın nâmı kalmazdı.”130 

    Elmalılı Hamdi Yazır’dan meşk edenlerin kimler olduğunu bilemiyoruz. Yalnız 

kardeşi merhum hattat Mahmud Bedreddin Yazır ağabeyinden meşk etmiştir.131 

 
Geride sayısız eser ve icâzet verdiği talebeler bırakan Sâmi Efendi 16 Recep 1330/2 Temmuz 1912'da 
vefât etmiş ve Fâtih Camii hazîresine defnedilmiştir. Bkz. M. Uğur Derman, “Sâmi Efendi, İsmâil 
Hakkı”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2009, c. 36, s. 72-74. 
129 Yaşar Şâdi Efendi, Hutût-ı Meşâhir, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Koleksiyonu. 
130 İnal, Son Hattatlar, s. 115. 
131Mahmud Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, s. 124; İnal, Son Hattatlar, s. 200. 
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Mahmud Bedreddin Yazır ağabeyinin tefsirini, onun isteği üzere rık’a, nesih, sülüs ve 

ta’lîk hatlarıyla başından sonuna kadar yazmış, üç nüsha olarak temize çekmiştir. 

    Elmalılı’yı hat sanatında farklı kılan özelliklerden biri, gördüğü bir tasarımın 

benzerini meydana getirme, taklit etme arzusundan uzak oluşuydu. Ona göre yazdığı 

mutlaka farklı olmalı, ilâhî kelamdan kendi aldığı mesajı sanatlı olarak insanlara 

yansıtma erdemini taşımalıdır. Araştırmalarımız sonucu ulaşabildiğimiz eserlerinde 

hâkim olan unsur, sahip olduğu hat sanatını ilâhî mesajın hizmetkârı yapma gayretiyle 

zamana ve zemine muvâfık eserler vermesidir. İlim ehline has taşıdığı endişe ile, içinde 

bulunduğu topluma ışık tutmak, dertlerine ortak olmak ve yaralarını sarıp-sarmalamak 

için klişeleşmiş yazı ve stilleri kullanmamış, yazdığı metinleri özenle seçmiş, yaşadığı 

dönemin problemlerini anlatmış ve bunlara çözüm arayışı içinde olmuştur.       

    Elmalılı’nın hat sanatı yazılarını incelediğimizde karşımıza üç Elmalılı çıkmaktadır: 

    1.   Elmalılı (1905-1925): I. Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı (253.000 şehit) ve 

Balkan Harbi gibi dünyanın ve ülkemizin kasılıp-kavrulduğu bir dönemdeki yazılarına 

birkaç örnek:  

“Onlara karşı Allah sana yeter! Çünkü O, Semi' (herşeyi hakkıyla işiten) dir, Alîm 

(herşeyi hakkıyla bilen) dir.”132  

“Ona (o mala) olan arzularına (ve kendi ihtiyaçlarına) rağmen, yoksula, yetime ve 

esire yemek yedirirler (di).”133 

“Merhamet edene, Allah merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin, Allah da size 

merhamet etsin.”134  

2. Elmalılı (1926-1935): Bağımsızlık savaşının kazanıldığı, batılı devletlerin 

işgalinden kurtularak yeni bir devletin kurulduğu, milletimizin yeniden yapılanmaya 

başladığı ve bu yapılanmada dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı yazılarına 

örnekler:    

 
132 Bakara, 2/137. 
133 İnsan, 76/8. 
134 Ebû Dâvûd, Edeb, 58; Tirmizî, Birr, 16 
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“Sizden öncekilerin davranışlarına karış karış, adım adım uyacaksınız. Şayet onlar 

bir kertenkele deliğine girseler, (var bunda bir hikmet deyip) siz de gireceksiniz.”135  

“Gündüzün iki tarafında (öğle ve ikindi vakitlerinde) ve gecenin (gündüze) yakın 

saatlerinde (akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde) ise namazı hakkıyla edâ et! Muhakkak 

ki iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlara bir nasihattir.”136  

“Doğrusu Allah katında en üstün olanınız, en takvâlı olanınızdır.”137 

      3. Elmalılı (1936-1942): Meşhur tefsirini yazmayı bitirdiği, rahatsızlıklarının 

şiddetlendiği ömrünün son yıllarında dahi hat sanatını bırakmadığı eserlerine örnekler:    

“(Allah) hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verirlirse, artık şüphesiz (ona) pek 

çok hayır verilmiş demektir.”138  

“Nice yüzler vardır ki, o gün (âhirette) parlaktırlar! Rablerine nazar edicilerdir! 

(Allah'ın cemâlini görmeye mazhar olurlar).”139  

1.4. TASAVVUFÎ YÖNÜ 

Elmalılı, felsefî, îtikâdi, fıkhî, tasavvufî ve sosyal meseleler üzerinde derinliğine 

düşünen bir âlimdir. Bu hususta Elmalılı, “Hakikat-i Muhammediyye”nin zuhûrunun, 

bütün hilkatin gayesi olduğunu belirterek, varlık ve yaratılış konusunda tasavvufî bir 

düşünceyi dile getirmiştir. 

 

Allah, âlem ve insan ilişkisi, tasavvuf düşüncesinin en önemli konularından birini 

teşkil etmektedir. Bu ilişkisinin temelinde, İslâm’ın varlık düşüncesi yer almaktadır. 

Varlığın hakikatini Allah’tan başka kimse bilemediği için, insanın varlığı bilmesi bir 

yönüyle olup, varlığın özü itibariyle değildir. İslâm düşüncesinde Allah’ın varlığı kendi 

zatındandır ve herhangi bir delile ihtiyaç duymayacak kadar açıktır.  
 

Elmalılı, işârî bir tefsir yazmamasına rağmen, tefsirinde Kur’an âyetlerini açıklarken 

pek çok yerde tasavvufî konular üzerinde düşüncelerini ortaya koymuştur. Tasavvuf 

 
135 Buhari, Enbiya 50; Müslim, İlm 6. 
136 Hûd, 11/114. 
137 Hucûrât, 49/13. 
138 Bakara, 2/269. 
139 Kıyâme, 75/22-23. 
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ıstılahından birçok konuyu ele alarak, bunlar üzerinde tasavvufî yorumlar yapmıştır. 

Tevhit, vahdet-i vücut, nübüvvet, velâyet, mârifet, muhabbet, aşk, tevbe, zikir, zühd, 

takvâ, nefs, ruh, kalp, seyr-u sülûk, sabır, şükür, kurb, yakîn… gibi birçok tasavvufi 

konu hakkında derinlemesine açıklamalarda bulunmuştur.140 

 
Elmalılı’nın, Şabânî şeyhi Mehmed Kâmil Efendi’ye141 müntesip olduğu ve onun 

nezâretinde seyr ü sülûkünü tamamladığı hakkında Cemâleddin Server Revnakoğlu 

şöyle demektedir: 

 
 “İlmiyyenin baş tâcı, zamanın Fahri Râzisi olan Küçük Hamdi Efendi merhum, 

talebeliğinde, Ayasofya Medresesi’nde oturan son devir Şa’bânî şeyhlerinin pek 

meşhurlarından ve Kuşadalı’nın kolundan gelen, Yakub Han Halifesi Ayvacıklı Şeyh 

Hacı Mehmed Kâmil Efendi’nin hizmetinde bulunmuş, iltifâtına ve hayır duâlarına nâil 

olmuştur…. Kendisinden Şa’bânî usûlü üzere seyr ü sülûk gördüğünü, feyzinden 

neş’elendiğini, kemâline, irfânına hayret ettiğini fakire defalarca söylemişlerdi.”142  

 Ebulûlâ Mardin de Elmalılı’nın Mehmed Kâmil Efendi’ye intisâbını Huzur 

Dersleri’nde kaydeder.143 

 Mehmed Kâmil Efendi’nin şeyhi Yakub Han Efendi’dir. Mürşidinin konağında 

bahçıvanlık ve imamlık hizmeti yapan Mehmed Kâmil Efendi, Yakub Han’ın günün 
 

140 Bkz. Hüseyin Kurt, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Tasavvuf Anlayışı”, Diyanet İlmî Dergi, 
Temmuz-Ağustos-Eylül, 2015, c. 51, S. 3, s. 163-201. 
141 Mehmed Kâmil Efendi’yi bizzat tanımış olan Hüseyin Vassaf Efendi’nin verdiği bilgilere göre, 
tahminen 1240/1825 yılında Ayvacık’ta doğmuş, daha sonra ilim tahsili için İstanbul’a gelerek Küçük 
Ayasofya Medresesi’ne yerleşmişti. Tahsilini tamamlayarak ilmiye icâzeti aldı. Bosnalı Hammâmî Tevfik 
Efendi’nin irtihâline kadar, ondan feyiz ve irfan aldı. Mürşidinin vefâtından sonra, Sultan Abdülaziz 
devrinde sefir olarak İstanbul’a gelen Kaşgar’lı Seyyid Yakub Han’dan manevi feyiz aldı.  II. 
Abdülhamid bir keresinde M. Kâmil Efendi’yi saraya davet ederek görüşmüştür. Devlet adamları ve halk 
tarafından yoğun bir ilgi gören M. Kâmil Efendi, Kur’ân’ı haftada bir hatmeder, nâfile ibadetlerini 
katiyyen terketmezdi. Hiç gülmez, yalnız tebessüm ederdi. Fazla konuşmayı sevmez, dâima herkesin 
idrâkine göre hakikatlerden bahsederdi. Eğer herhangi bir kitap okuyorsa, muhatabın istidâdına göre 
ondan okur veya okuturdu. Çoğunlukla sükût ederdi. Kendisini ziyarete gelenleri namaza, sünnet ve 
farzlara, salavâtı şerifeye, Kur’ân tilâvetine teşvik ederdi. Her sene Ramazan’da sofrası açık olurdu. Nefis 
yemekler hazırlattırır, her gelen yer içerdi. Böyle bir cömertlik için zâhiren maddî durumu uygun 
olmadığı halde, bu itiyâdını sürdürebilmesine insanlar şaşardı. Dünya malına rağbet etmemiş, hiç 
evlenmemiş, tahkik ve tedkîk ehli bir zat idi. Ulemâ kıyafetiyle dolaşırdı. M. Kâmil Efendi uzunca boylu, 
beyaz ve uzun sakallı, gözleri küçük, yanak kemikleri iri, yüzü sevimli, âzâları mütenâsip olup 
yaşlılığında biraz öne doğru eğilmişti. (Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliyâ (Yayına Hzr. Mehmet Akkuş-Ali 
Yılmaz) Kitabevi Yay., İstanbul, 2006, c. IV, s. 137-142.) Küçük Ayasofya Camii’nin kuzey tarafında, 
kesme taş ve tuğladan inşâ edilmiş sekizgen planlı ve üstü çatıyla örtülü türbe, Kapıağası Hüseyin Ağa’ya 
aittir. Türbenin içinde yanyana iki sanduka bulunmaktadır. Bunlardan biri Hüseyin Ağa’ya, diğeri ise 
Halvetiyye Tarîkatı’nın Şâbâniyye kolundan Şeyh Hacı Mehmed Kâmil Efendi’ye aittir. Bkz. Semavi 
Eyice, “Küçük Ayasofya Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, Ankara, 2002, c. 26, s. 521. 
142 Cemâleddin Server Revnakoğlu, “Erbaîn Helvası”, Tarih Dünyası, İstanbul, 1954, c. II, S. 12, s. 525. 
143 Ebulûlâ Mardin, Huzur Dersleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2017, c. II, s. 1094. 
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birinde İstanbul’daki ihvânı kendisine emânet edip İstanbul’u terketmesinden çok 

etkilenmiş ve gençliğinde tahsil gördüğü Ayasofya’daki odasına kapanarak inzivâya 

çekilmiştir. Âhir ömründe, Hacı Ali Paşa’nın kendisi için yaptırdığı evde yaşayan 

Mehmed Kâmil Efendi, doksana yakın bir yaşta 1330/1912’de vefat etmiş, Sultan 

Mehmed Reşad’ın irâdesiyle, Küçük Ayasofya Camii’ne bitişik türbede defnedilmiştir.  

 Elmalılı, Mehmed Kâmil Efendi ile alakalı bir hâtırasını kardeşi Mahmud Yazır’a 

şöyle nekleder: “Kendisi (Elmalılı) on üç yaşında iken144 hicrî 1310/1893 yılında 

İstanbul’a gelip Küçük Ayasofya Medresesi’ne girmiş, Hacı Kâmil Efendi adında 

mübârek bir zâta hizmet eder, hayır duâsını almaya çalışırmış. Oda kapısının eşiği 

yüksekçe olduğundan, Kâmil Efendi’nin rahatça girip çıkması düşüncesiyle, üzerinde 

Romence yazı bulunan bir gazyağı sandığının kapağını eşik önüne yerleştirmiş, ertesi 

sabah, bunu gören Kâmil Efendi birâderimin koymuş olduğunu öğrenince: 

 - “Ey oğul!” demiş, “Ayağımız altına öyle bir karpuz kabuğu koymuşsun ki, hiç 

günahımız olmasa bu yeter!” Birâderim: 

 - “İslam yazısı değil de..” demeye kalmamış, 

 - “A molla! Müslüman’ın da, Gavur’un da yazısı vardır ama, yazının Müslüman’ı, 

Gavur’u olur mu? Biriyle görülen iş, diğeriyle de görülmüyor mu? Elverir ki kötü yerde 

ve bâtılda kullanılmamış olsun; hayra yarayan, hakka hâdim olan her yazıya saygı 

lazım. Allah یسطرون ما  و  القام  و   âyetinde yazılara ve yazanlara boşuna mı kasem   145ن  

buyurdu sanıyorsun, aman dikkatli ol yavrum!” demiş ve o tahtayı kaldırtmış. İşte din 

ve imanı sağlam olanların işleri de böyle olur, Allah ikisine de gani gani rahmet 

eylesin”145F

146 

 Elmalılı’nın, Kelâmi Dergâhı’nın Nakşibendî-Hâlidi şeyhi Muhammed Esad Erbilî 

Efendi’ye de intisap ettiği ifade edilmektedir.147 Elmalılı, Muhammed Esad Erbilî’nin 

“nedir” redifli meşhur gazeline tahmiste bulunmuş ve Muhammed Es’ad Erbilî için 

“asrın şeyhi” ifadesini kullanarak tasavvufî derinliğini beyan etmiştir. Kendisine olan 

hayranlığını ifade ettiği tahmisinin son kıt’ası şöyledir: 

 
144 Elmalılı’nın doğum yılı 1295/1878 yılıdır. İstanbul’a geldiği yıl olan 1310/1893’de Elmalılı’nın on üç   
değil, on beş yaşında olması gerekmektedir. 
145 Kalem, 68/1. Meâli: “Nun ve kalem ve ehli kalemin satra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için.” 
146 Mahmud Bedreddin Yazır, s. 64-65. 
147 Bkz. Vahit Göktaş, Muhammed Es’ad-ı Erbilî’nin Hayat, Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2002, s. 61. 
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Ġam degilmiş Ḥamdi olmaḳ seyr-i gülşendeñ cüdâ 

Neşve-vâr yâdında derseñ gül fedâ bülbül fedâ 

Şimdi şeyḫ-i 'aṣrdan duydum şu yolda bir nidâ 

Dergeh-i pîr-i muġânda ḫâk-pây ol Es'adâ 

Ol zamân idrâk edersiñ rütbe-yi bâlâ nedir148 

 

1.5. ESERLERİ 

Elmalılı’nın telif ve tercüme eserleriyle velûd geçen hayatında, başvuru 

kaynaklarının yer aldığı kütüphanesinin olması da muhakkaktır. Elmalılı, kendi el 

yazısıyla, konularına ayırarak başlıklar altında sıraladığı kütüphanesini kaydettiği 

19x11,5 cm ebatlarında, yeşil karton kapaklı kırk sayfalık defterinde, kendi telif edip 

yine kendi el yazısıyla yazdığı eserleri ile, dedesinin telifi yazma ve amcası Muhammed 

Emin Efendi’ye âit yine yazma eserleri tarafımızdan tespit edilmiştir. Elmalılı, “el 

yazma”, “basma”, “matbu” diye açıklamalar yaparak kayıt altına aldığı defterinde, 

kütüphanesindeki eserleri; Mushaf-ı şerif, Hadis Kitapları, Tefsir Kitapları, Tecvid ve 

Kıraat Kitapları, Usûl-i Fıkıh Kitapları, Hanefî Fıkhı Kitapları, Mâlikî Fıkhı, Şâfiî Fıkhı, 

Hanbelî Fıkhı, Şer’î Siyâset Kitapları, Târih Kitapları, Hikmet ve Kelâm Kitapları, 

Edebiyat ve Mantık Kitapları, Meânî, Beyân, Arûz ve Vaz’ Kitapları, Lügat, Sarf ve 

Nahiv Kitapları, Muhâzarât Kitapları, Mev’ize, Ahlak ve Tasavvuf Kitapları, Şiir ve 

Divan Kitapları, Tabiat, Riyâzet ve Heyet Kitapları, Siyaset ve İctimâiyyây Kitapları, 

Yeni Felsefeye Âit Kitaplar, Hukuk Kitapları, Kânûn Kitapları, Meclis-i Umûm-i 

Evrakları, Çeşitli Kitaplar, Evrâk-ı Perîşân Desteleri, Fransızca Kitaplar başlıkları 

isimleriyle kaydetmiştir. 

Elmalılı’nın telif ve tercüme eserlerinin bir kısmı sağlığında, bir kısmı vefatından 

sonra yayımlanmış olduğu için, söz konusu çalışmalar basılmış ve basılmamış eserleri 

başlıkları altında ele alınacaktır. 

1.5.1. Basılmış Telif Eserleri 

Elmalılı, yazdığı eserlerdeki gâyesini Divançe’sindeki bir beyitte şöyle açıklar: 

Ḥaḳḳ’a ma'lûm degil midir esrârım 

Vâsıṭa-i raḥmet olsun âs̱ârım149 

 
148 Elmalılı, Divançe, G.1/7. 
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    1.5.1.1. Hak Dîni Kur’ân Dili 

Elmalılı’nın “Hak Dîni Kur’ân Dili” isimli tefsiri farklı alanlarda istifâde 

edilebilecek çeşitliliğe, zenginliğe ve derinliğe sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı eser, 

bugüne kadar tefsir, İslâm hukûku, târih, dinler târihi, İslâm târihi, siyer, tasavvuf, 

kelâm, felsefe, din felsefesi, İslâm felsefesi, din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi 

vb. alanlarda pek çok akademik çalışmaya konu olmuş, hakkında tebliğler sunulmuş, 

kitaplar ve makaleler yazılmış, birçok araştırmaya kaynaklık etmiştir. 

 

“Yeni Türkçe Mealli Tefsir” diye de isimlendirilen bu tefsir, Elmalılı’nın 48 yaşında 

başlayıp 60 yaşında tamamladığı (1926-1938 yılları arası) en meşhur eseridir. Tefsirinin 

sonuna düştüğü ferağ kaydında  “…Bu abd-i âciz de hamd ü tesbîh ile O’nun lütf u 

terbiyesine feyz-i mülküne, inâyet-i ilâhiyyesine, rahmet ü gufrânına sığınarak hem 

kendim hem milletim, ihvân-ı dînim hakkında vesveselerden âzâde kalb-i selîm ve 

vicdân-i müstakîm ile o âkıbet-i hüsnâya tevfîkini diler ve on iki seneden beri gece ve 

gündüz aşk-ı Hak ile, gözlerinden nokta be-nokta eşki revân dökerek altmış senelik 

sâhife-i hayâtıma kelâmullâhın meâl ve tefsirini yazmaya çalışan hame-i nâ-hâtimeyi 

vaz’-ı imzâ etmek isterken raz-aşnâ-yi cûdi hakk olmaktan bir an fâriğ kalmak 

istemeyen kalb-i nizârım da bu ibtihâl ile hatm-i mekâl eyler.”150 deyip ve 12 

Cemâziyelâhire 1357/8 Ağustos 1938 tarihli notunu düşmüştür.  

 

Elmalılı ile Diyanet İşleri Riyaseti (Riyaseti temsilen Ahmet Hamdi Akseki) 

arasında, Beyoğlu Dördüncü Noter’de imzalanan 12 maddelik tefsir sözleşmesinde  şu 

hususlar yer almaktadır: 

 

Evvela âyet ve âyetler yazılacak, altına meâl-i şerifi ve bunu müteâkip de tefsir ve 

îzâhı yapılacaktır. Bu kısımda şu noktalara dikkat edilecektir: 1. Âyet-i kerîmeler 

arasındaki münâsebet, 2. Nuzül sebebleri, 3. Yalnız kıraat-ı aşere, 4. Gerekirse 

terkiplerin ve kelimelerin îzâhı, 5. İtikatta Ehl-i Sünnet, amelde Hanefî mezhebine riâyet 

edilmesi, dînî, şer’î, hukûkî, içtimâî ve ahlâkî hükümler ve işâret ettiği konularla 

mev’iza ve  tezkire ile ilgili âyetlerin îzâhının yapılması, 6. Avrupalı müelliflerin 

 
149 Elmalılı, Divançe, Mfr.1. 
150 Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979, c. IX, s. 6432. 
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tahrifât ve yanlışlarına cevaplar verilmesi, 7. Tefsirin baş kısmına önemli bir 

mukaddime yazılması, 8. Gerektiğinde nâsih ve mensûha yer verilmesidir.151 

 

Tefsirin “Mukaddime” kısmı, devrin hükümeti tarafından arzu etmedikleri bilgilerin 

yer alması ve dinde reform projelerinin tehlikeye girmesinden dolayı tefsirin dahi 

basılamayacağı tehdidine sebep olmuştur. Söz konusu “Mukaddime”yi Elmalılı’nın 

kendi el yazısıyla kaleme aldığı orijinal tefsir müsveddelerinde152 tespit ederek, 

Mukaddime’yi, Hüdayi Vakfı İLAM Merkezi’ndeki orjinal nüsha153, Latin harflerine 

çevirilen 1935 yılı baskısı154 ve sadeleştirilmiş 2011 baskısı155 ile karşılaştırdık. 

Maalesef mukaddimede, ekleme ve çıkarma yapılmış, anlamı değiştirilmiş kısımlar 

tespit edilmiştir.156  

 Elmalılı, tefsirinin sonunda yazdığı şu manzûm niyaz ile hayatına hatîme çekmek 

istemiştir: 

 

Geldim likâna ermek için işbu menzile 

Haşret erenlerinle beni eyleyip kerem 

Bir an imiş meâl-i kitâbı vücudumun 

Ömrüm şu tercemânım olan satr-ı mürtesem 

Levh-i rızâya yazdır ilâhî bu satırımı 

Her dem nevây-i hamdini kaydeylesin kalem157 

 

 
151 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi, Arşiv No: 030 10 26 149 18. 
152 Elmalılı’nın metrûkâtında tespit ettiğimiz kendi el yazması tefsir müsveddeleri, 67x41 cm nohûdî 
kağıtların ikiye katlanmasıyla elde edilmiş 33,5x20,5 cm ebatlı kağıtlara yazılmış, tam ve eksiksizdir. 
Formalar hâlinde yazılmış olan müsveddelerin üzerinde Elmalılı tarafından tekrar tekrar düzeltmeler 
yapıldığı görülmektedir. Elmalılı’nın, tefsir müsveddelerini yazarken Furkan sûresine kadar meâl 
kısımlarına sadece “Meâl-i Şerîfi” yazarak boş bırakmış olması, Mehmet Akif Ersoy’dan gelecek meâlleri 
beklemiş olduğunu göstermektedir.  Furkan sûresiyle birlikte meâlleri de yazmaya başlaması, Furkan 
sûresinin tefsirine gelindiğinde Mayıs 1932 yılı olduğunu, meâlle ilgili mukâvele yaptığını ve meâli de 
uhdesine aldığını işaret etmektedir.  
153 Hüdâyi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi (İLAM), Üsküdar/İstanbul. İLAM’daki orijinal nüsha 2015 
yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tıpkı basım ile neşredilmiştir.  
154 Dersiamdan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili, Diyanet İşleri Reisliği 
Neşriyatı, Matbaa-i Ebüzziyâ, İstanbul, 1935. 
155 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili, (Sadeleştirenler: Prof Dr. İsmail Karaçam, Yrd.    
Doç. Dr. Emin Işık, Yrd. Doç. Dr. Nusrettin Bolelli, Abdullah Yücel), Azim Dağıtım, İstanbul, 2011. 
156 Necmi Atik, “Elmalılı’nın “Hak Dini Kur’ân Dili” Adlı Tefsiri'nin Mukaddimesi’nin Edisyon Kritiği”, 
İlâhiyât Araştırmaları Dergisi, Aralık 2016, S. 6, s. 99-131. 
157 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979, c. 9, s. 6432. 
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 1.5.1.2. İrşâdü’l-Ahlâf fî Ahkâmi’l-Evkâf 

 Elmalılı’nın vakıfçı ve sosyal bilimci yönlerini yeni kuşaklara tanıtan, Mülkiye 

Mektebi’nde (Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde) okuttuğu dersleri kapsayan ve 

1329/1911’de basılan eseridir.158 Kendi ifâdesiyle ders okutma sırasında, fıkhın 

vakıflarla ilgili bölümlerinden çıkardığı notlara, biraz “mesâil-i kânûniye”, biraz da 

şahsî mütâlâlarını ilâve etmek sûretiyle her öğretim yılı için ayrı bir kitap hazırlamıştır. 

Bu kitaplardan ilki 1326-1327/1908-1909 öğretim yılına, diğeri ise 1327/1909’da 

başlayıp 1328/1910 baharında bittiğine göre bir sonraki eğitim yılına aittir. Birinci kitap 

Mekteb-i Mülkiye öğrencilerinden Ahmed Halid, ikinci kitap da yine aynı okul 

öğrencilerinden Muhammed Şükrü tarafından neşredilmiştir. Kitapların birincisi 56, 

ikincisi ise 192 sayfadır. Ders kitabı olarak çoğaltılan her iki kitap da tamdır. Çünkü 

kitapları bastıran öğrenciler, son sayfaların altına “temmet” (tamamlandı/bitti) 

kelimesini yazmak suretiyle kontrol ettirip, tarih atarak imzalattırmışlardır.  

Elmalılı, eserini bilhassa gençlere hitap temek amacıyla yazdığından bu ismi 

verdiğini açıklar.159 Kitap, Nazif Öztürk tarafından sadeleştirilerek, “Türk Yenileşme 

Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi” adıyla Diyanet Vakfı tarafından 1995 tarihinde 

basılmıştır. Kitabı yazma sebebini Elmalılı şöyle açıklar: “Bazı ahbâbın ısrârı ve 

talebeyi de perişan notlardan kurtarmak hevesi bizi, yaptığımız bu çalışmaların bir eser 

şeklinde tab’ ve neşrine sevketti. Kusuruna kâni’ bulunduğum şu “Mecmu’a-i Durûs”u 

tab’a mecbur oldum. Bilhassa gençlere hitab etmek emeliyle nâmına da “İrşâdü’l-

Ahlâf” koydum. Bir kitap olmaz ise de, bir tergibnâme olabilmesini ümid eder, “erbâb-ı 

kemâl”in “ikmâl-i mutâlebeye ibtidâr eylemelerini ricâ eylerim.”160 

1330/1914-1915 yılında İstanbul Ahmed Kâmil Matbaası’nda “İrşâdü’l-Ahlâf fî 

Ahkâmi’l-Evkâf” adıyla basılan bu kitap bir mukaddime ve iki kısım olarak planlandığı 

halde, elde olan nüshada kısa bir mukaddime, “kısm-ı evvel” ve bu kısmın 1 bâb, 5 fasıl 

ve beşinci fasıl içerisinde yer alan “bahs-i mahsus” olmak üzere, 192 sayfa 

bulunmaktadır.   

 
158 Paksüt, Fatma, “Merhum Dayım Hamdi Yazır”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV  
Yay., Ankara 1993, s. 9; Nazif Öztürk, “Muhammed Hamdi Yazır’ın Vakıfçılık Anlayışı”, Elmalılı 
Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV Yay., Ankara, 1993, s. 5, 23; Yavuz, “Elmalılı Muhammed 
Hamdi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. XI, s. 62. 
159 Nazif Öztürk, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Gözüyle Vakıflar (Ahkâmü’l-Evkâf), TDV Yayınları, 
Ankara, 1995, s. 6. 
160 Nazif Öztürk, Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, TDV Yay., Ankara, 1995, s. 8.  
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Elmalılı, birinci kitabın girişinde; medeniyetlerin ancak ilmî yükselme ve toplumsal 

yardımlaşmanın sağlanması, şahıslar arasında görev bölümünün yapılmasıyla mümkün 

olabileceği; mübâdele ve yardımlaşmanın en güzel şeklinin vakıf müessesesinde 

temerküz ettiğini; vakıflara yapılan itirazlara verdiği cevaplarla, vakıfların faydalı ve 

gerekli olduğunu, sosyolojik metod ve felsefî bir üslupla, kendine has terkip ve 

tâbirlerle anlatmıştır. Kitabın on altı sayfa süren bu giriş kısmı, üslup, fikir ve 

meselelere getirilen yüksek seviyeli yorumlar itibariyle başlıbaşına bir kıymet ifade 

etmektedir. İkinci kitapta doğrudan konuya girilmiştir. Aynı dönemde yazılmış 

“Ahkâmü’l-Evkâf” kitaplarından ayrı olarak her iki kitapta da yeri geldikçe klasik vakıf 

sisteminden ayrılarak, meselelerin felsefî, hukûkî ve siyâsî bakımlardan yüksek seviyeli 

yorumlar yapılmaktadır.161  

 Elmalılı, metrûkâtında yer alan kendi el yazması 15x20 cm ebatlarında, karton 

kapaklı, çizgisiz 72 sayfalık defterinde kitabın ikinci kısmına “Kısm-ı Sânî İki Bâbtır” 

başlığıyla başlamaktadır.162 Daha sonra “Bâb-ı Evvel - Evkâfın Taksîmi”, “Fasl-ı Evvel 

– Evkâfın Envâ’ı ve Eşhâsı” başlıklarıyla devam eden defterde, “Fasl – Evkâf Üzerinde 

Velâyete Dâirdir”, “Evkâf Nezâreti’nin Taşralardaki Teşkîlâtı ve Vesâit-i İcrâiyyesi”, 

“Evkâf Müdürlerinin Meclis-i Mahalline Mürâca’ata Mecbûriyetleri ve Tutacakları Usûl 

ve Kuyûd”, “Halef Selef Muhâsebesi”, “Evkâf-ı Mülhaka Mütevellîlerinin Rü’yet-i 

Muhâsebeleri”, “Ta’mîrât ve Mübâdiyyât”, “Vakîat ve Cüzâtı Mevcud Olmayan ve 

Şurûtıyyat ve …. Olmayan Vakıflar Hâsılâtıyla Cihât-ı Tevcîhâtı”, “İcâre-i Vâhide ve 

Tavîlen ve İstibdâl”, “Müskafât ve Müsteflât Mahlûlâtı” ve “Posta ve Müdürlere Âit 

Humus ve Müdür Vekillerinin Sûret-i Ta’yîni” başlıkları ve açıklamaları 

bulunmaktadır.163  

1.5.1.3. Yarım Kalmış İslam Hukuku Kâmûsu  

Elmalılı’nın İslam hukuku alanındaki yetkinliğini çok iyi bilen Prens Abbas Halim 

Paşa’nın (ö.1934) teşvikiyle Elmalılı’nın hazırlamaya başladığı ve yarım kalmış “İslâm 

 
161 Nazif Öztürk, “M. Hamdi Yazır’ın Vakıfçılık Anlayışı”, Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV 
Yay., Ankara, 1993, s. 197-198. Nazif Öztürk, İstanbul Belediyesi Kütüphanesi, Osman Nuri Engin 
koleksiyonları arasında 1657 numarada kayıtlı olan nüshanın 160 sayfa olduğunu, Hüseyin Hatemi’nin 
sahaflarda iki forma (32 sayfa) daha bulduğunu ve sayfa sayısının 192’ye yükselmesine rağmen yine de 
eserin eksik olduğunu belirtmektedir. 
162 Elmalılı’nın metrûkâtındaki yazma eserlerde ve defterlerde herhangi bir sıra numarası olmadığı için, 
söz konusu yazmalar ve defterler şekil özellikleri itibâriyle tarif edilmiştir. 
163 Elmalılı’nın torunu M. Hamdi Yazır Özel Arşivi. 
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Hukuku Kamusu”, döneminde ve sahasında çok önemli bir eksiği tamamlamayı 

hedeflemektedir.   

Öztürk’ün yaptığı dokümanlar listesinde bu eseri de görmekteyiz.164 Bu çalışmanın 

müsveddeleri “Eser Neşriyat” yetkilileri tarafından alınıp yayına hazırlamak üzere Sıtkı 

Gülle’ye verildiği için muhafaza edilen metrûkâtı içinde tamamı mevcut değildir.  

Alfabetik sıraya göre hazırlanmış olan İslâm Hukuk Kâmûsu “آباء” maddesi ile 

başlayıp “یوم نشور” ile sona ermektedir. Toplam 341 sayfadan ve 4378 maddeden oluşan 

bu çalışmada Elmalılı 4378 maddeden 1578 maddenin açıklaması müellif tarafından 

yazılamadığı gibi başvuracağı kaynak da zikredilmemiştir. Diğer bir ifade ile İslâm 

Hukuk Kâmûsu’nun 1/3’ünden biraz fazlası hakkında Elmalılı madde ismini tespitin 

ötesinde bir şey yapma imkânı bulamamış, 95 maddenin ise nereden alınacağı notunu 

düşmekle yetinmiştir. 

 Elmalılı, metrûkâtında bulunan 58 maddelik İslam Hukûku Kâmusu ile alakalı 

çalışmasını, 32x19 cm ebatlarında 3 defterdeki toplam 181 sayfa ile yine 32x19 cm 

ebatlarındaki bağımsız 159 sayfaya yazmıştır. Çalışmanın toplamı 340 sayfaya 

ulaşmaktadır. 

 Elmalılı’nın, metrûkâtında tespit ettiğimiz İslam Hukuku Kâmûsu çalışmaları ile Sıtkı 

Gülle tarafından hazırlanıp basılan nüshayı165 karşılaştırdığımızda, Sıtkı Gülle 

tarafından hazırlanan ve Elmalılı’ya atfedilen Alfabetik İslam Hukuku ve Fıkıh 

Istılahları Kâmûsu neşriyatının, metrûkâttaki Elmalılı’nın çalışmaları ile maalesef hiçbir 

alâkası olmadığını tesbit ettik.166 Hatta metrûkâtta olduğu halde Âdemî, İban, İbâne gibi 

bazı maddelerin Sıtkı Gülle’nin hazırladığı Fıkıh Kâmûsu’nda olmadığını gördük. 

Yaptığımız karşılaştırmalar, Sıtkı Gülle’nin hazırladığı Fıkıh Kâmûsu’nun Elmalılı’dan 

ziyâde Sıtkı Gülle’nin kendisine ait olduğu izlenimi vermektedir. Sıtkı Gülle tarafından 

hazırlanan ve Eser Neşriyat tarafından yapılan neşir bu haliyle sağlıklı bir kaynak olma 

güveni vermekten uzak olduğu kesindir. 167  

 
164 Nazif Öztürk, “Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Metrûkâtı Hakkında Ön Rapor”, Elmalılı M. Hamdi Yazır 
 Sempozyumu, TDV Yay. Ankara, 1993, s. 337. 
165 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Alfabetik İslam Hukûku ve Fıkıh Istılahları Kâmûsu, Hzr. Sıtkı Gülle, Eser 
Neşriyat, İstanbul, 1997. 
166 Bkz. Necmi Atik, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın İslam Hukuku Kâmûsu ve Âdem 
Maddesi’nin Tahlîli”, İlâhiyât Araştırmaları Dergisi, Aralık 2017, S. 8, s. 65-98. Makalenin web adresi: 
https://bit.ly/3N2toBY.  
167 Menderes Gürkan, “Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın İlmi Kişiliği ve Fıkıh İlmindeki Yerine Bir Bakış”,   

https://bit.ly/3N2toBY
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 1.5.1.4. Sefer Bahsi 

Elmalılı, seferîlik hususunda toplumun sahip olduğu yeni ulaşım vasıtalarını dikkate 

alarak, sefer vasıtalarının günümüz şartlarında kat etmesi gereken mesafeler hakkında 

yeni bir görüş beyan etmiştir. Bu görüş mekânîlik değil, zamanîlik üzerine kurulmuştur. 

O’na göre zamanîlik ise fukahânın öteden beri eserlerinde ısrarla vurguladığı bir 

hususiyettir. 

Buna göre her vâsıtanın ve her yolu kendi mûtat ölçüsü vardır. Örneğin tren kendi 

mûtat yoluna ve şartlarına, vapur da kendi mûtat yoluna ve şartlarına göre hareket 

edeceğinden, bunlarla seyahat edenler, söz konusu vâsıtaların mûtat seyirlerine tâbi 

olurlar. Bu vâsıtalarla seyahat edenler için yaya veya deve yürüyüşü mikyas kabul 

edilerek seferîlik hükümleri belirlenemez. Bu, seferîlik meselesi için yeni ve farklı bir 

yaklaşımdır. 

Sefer Bahsi, Hak Dini Kur’ân Dili tefsirin 8. ve 9. ciltlerinin başına konulan risâledir. 

Oğlu Ahmed Muhtar Yazır tarafından 1960 yılında bastırılmıştır. 

 

 1.5.1.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Dîni 

 Elmalılı’nın söz konusu eseri, Angilikan Kilisesi Dini Eserler Kütüphanesi 

Müdürü’nün sorularına verdiği cevapları ihtiva etmektedir. Eser, Sebîlü’r-reşâd 

Mecmuâsı’nın, 12 Ramazan 1337 tarihli ve 423-424 sayısından başlayarak, 5 Safer 

1337 tarihli 446 sayısına kadar peşpeşe 12 yazı dizisi halinde yayınlanmış, Hak Dini 

Kur’ân Dili adlı tefsirinin sonraki baskılarının baş tarafına da eklenmiştir. Ayrıca 

Cüneyt Köksal ve Murat Kaya tarafından derlenerek yayına hazırlanan Elmalılı 

Muhammed Hamdi Yazır’ın Makaleleri’nde de bu çalışmaya yer verilmiştir.168  

 

 
 

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, 2005, s. 217. Ayrıca kitabın daha ayrıntılı incelemesini 
yapan Ferhat Koca, şu sonuca ulaştığını belirtir: “Netice olarak bu eser, mevcut haliyle ilmi çalışmalarda 
referans olarak kullanılamayacak niteliktedir. Çünkü eserin neresinin müellife, neresinin hazırlayana ait 
olduğu belli değildir. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın söz konusu kamusunu hazırlayan ve neşreden 
kişiler, ilmi hizmette bulunmak istiyorlar ise, söz konusu eserin aslına sadık kalınarak yeniden 
neşretmelidirler.” Bkz. Ferhat Koca, “Alfabetik İslam Hukuku ve Fıkıh Istılahları Kamusu I-V” İslami 
Araştırmalar Dergisi, 1999, S.3, s. 297-300. 
168 Elmalılı M. Hamdi Yazır, (Hzr. A. Cüneyd Köksal-Murat Kaya), Meşrutiyetten Cumhuriyete 
Makaleler, Klasik Yayınları, İstanbul, 2011, s. 129. 
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1.5.2. Basılmış Tercümesi  

 1.5.2.1. Tahlîli Felsefe Tarihine Ait Metâlib ve Mezâhib  

Fransız Profesör Paul Janet ile Gabriel Seailles’in 1886 yılında Paris’te 

yayınladıkları "Histoire de la Philosophie: Les Problémes et Les Ecoles" adlı eserin 

tercümesidir. 

     Elmalılı’nın metrûkâtındaki temize çektiği tercüme, 15x22,5 cm ebatlarında, karton 

kapaklı çizgisiz üç defterden müteşekkildir. Birinci defter, hüsn-i hattın nesih formunda 

besmele, hamdele ve salvele ile başlamakta, daha sonra Elmalılı rika el yazısı ile 

tercüme sebebini açıklamaktadır.  

 Elmalılı birinci defterde tercümesine kitabın ana metninin başlangıç konusu olan 

“Fasl-ı Evvel – Hüsbâniyyet ve Îkân” ile başlamakta ve birinci defter 74. sayfada 

“Aristo: Nefs, Cismin ‘İllet-i Sûriyye, Fâ’iliyye ve Gâiyyesi” konusunun tercümesi ile 

tamamlanmaktadır. 

 İkinci defter “Nefs ve Rûh (Pinoma) ile 75. Sayfadan başlamakta, “Netice: 

Dekartçılardan Sonra Da’vânın En Ziyâde Def’ine Çalışılıyor” başlığının tercüme 

edildiği 118. sayfada sona ermektedir. 

 Üçüncü defter, “Târîh-i felsefeden Felsefe-i İlâhiye Paul Janet’in Târîh 

Felsefesi’nden aynen mütercem ve ba’zı hevâmiş ile müzeyyeldir 17 Şa’bân 1339 

açıklaması ile 1 sayfa numarası altında “Mütekaddimîn ve Kurûn-i Vüstâda Matlab-i 

Dîn” konusu tercüme edilmekte, “Ganilon’un İ’tirâzları” konusunun tercümesi ile 29. 

Sayfada tamamlanmaktadır.  

 Elmalılı’nın temize çektiği defterlerde, eserin aslında “Üçüncü Fasıl İlâhiyat” 

bölümünde yer alan “Ganilon’un İtirazları” kısmından sonraki tercüme eksiktir. Eksik 

olan “İlâhiyat” bölümü tercümesi, Elmalılı’nın metrûkâtı arasında, onun güzel âdeti169 

sayesinde, siyah mürekkeple yazdığı iki defterlik ikinci nüshada mevcuttur. Defterler, 
15.5x21.5 cm ebatlarında, çizgisiz, karton kapaklı ve 210 sayfadır. Elmalılı, birinci 

defterin ilk sayfasının baş kısmına, “Jane’nin Tarih Felsefesi’nde Mütercem 17 Şa’bân 

1339” notunu yazdıktan sonra, “İlâhiyyat – Matlab-ı Dîn: Mütekaddimînde ve Kurûnu 
 

169 Elmalılı, tercümelerinin ve telif eserlerinin müsveddesini öncelikle kurşun kalemle, daha sonra siyah 
mürekkepli kalemle yazdığı, son olarak hüsn-i hat tarzının değişik formlarıyla dikkatli ve titiz bir şekilde 
temize çektiği metrûkâtındaki eserlerinde görülmektedir.  
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Vustâda” bölümünün tercümesine başlamakta, “Bayl’in (Pierre Bayle) İtirazları” 

kısmının tercümesi ile 116. sayfada tamamlanmaktadır. 

 Elmalılı’nın tercümeyi yazdığı ikinci defter, “Eslahiye Nazariyesi’ne Aşağıdaki 

Şekilde İ’tiraz Olunabilir” kısmının ikinci maddesi 117. sayfa ile başlamakta, 189. 

sayfada “Hulâsa” başlığı ile yapılan tercümenin sonuç kısmı 191. sayfada, “16 Zilka’de 

1339/22 Temmuz 1337 Fatih Orta Çeşme” notu ve Elmalılı’nın imzası ile 

tamamlanmaktadır. 

 Elmalılı’nın, Metâlib ve Mezâhib’in baş kısmına yazdığı kendisine ait meşhur 

Dîbâcesi metrûkâtı arasında bulunmamaktadır. Sözkonusu “Dîbâce” 1341/1922 

Matbaa-i Âmire baskısında mevcuttur.170 

Dâru’l-fünûn felsefe tarihi muallimi Muhammed Emin tarafından da Metâlib ve 

Mezâhib hakkında genişçe bir değerlendirme yazısı yazılmıştır.171  

Araştırma ve incelemelerimizde, Elmalılı’nın, “Metâlib ve Mezâhib” isimli tercüme 

eserinin Matbaa-i Âmire tarafından 1341/1922 yılındaki İstanbul baskısı aslına en yakın 

olduğu, Eser Neşriyat tarafından 1978 yılında sadeleştirilerek yapılan baskısında ise 

Elmalılı’nın dipnotlarının bir kısmının verilmediği ve noksan bırakıldığı 

anlaşılmaktadır.   

 1.5.3. Basılmamış Eserleri 

  1.5.3.1. Kur’ân-ı Kerîm Meali 

 Elmalılı’nın, Diyanet İşleri Reisliği ile Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe tefsiri üzerine 

sözleşme imzaladığı tarih 10 Ekim 1925’tir ve bu tarihten sonra Elmalılı, tefsirini 

yazmaya başlamıştır. Müsveddeleri Elmalılı tarafından yazılıp, kardeşi Mahmud 

Bedreddin Yazır tarafından temize çekilen tefsirin, Mehmet Akif Ersoy tarafından 

yazılıp gönderilmesi beklenen meâl kısımları ise boş bırakılmaktadır. Elmalılı’nın 

metrûkâtından anlaşılacağı üzere, hem Elmalılı’nın müsvedelerinde hem de Mahmud 

Bedreddin Yazır’ın temize çektiği nüshalarda, Furkân suresine kadar meâl kısımları 

yazılmamış, Akif’in meâli göndermesi beklenilmiştir. 

 

 
170 Geniş bilgi için bkz.: Elmalılı M. Hamdi Yazır, “Dibâce” (Önsöz), P. Janet – G. Seailles, Tahlîl-i 
Felsefe Târihi METÂLİB ve MEZÂHİB Matba’dattabîa ve Felsefe-i İlâhiyye, (Çeviren Elmalılı Hamdi), 
Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1341, s. 2-40. 
171 Bkz. Muhammed Emin, “İki Eser-i Felsefi Münasebetiyle”, Dâru’l-fünûn Edebiyat Fakültesi   
Mecmu’ası, Teşrîn-i Evvel 1339, S. 2-3, s. 159-174. 
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 Mehmet Akif Ersoy’un, Kur’ân-ı Kerîm’im meâlini yazma mukâvelesini 1931 

yılının Aralık ayında feshetmesinden sonra, 22 Mayıs 1932 tarihinde Diyanet İşleri 

Reisliği tarafından yapılan anlaşma ile meâl yazma vazifesi de Elmalılı’ya verilmiştir. 

Elmalılı’nın, bu anlaşmayı müteakip Furkân suresinden itibaren müsveddelerinde meâl 

bölümlerini de yazmaya başladığı görülmektedir. Müsveddeyi temize çeken Mahmud 

Bedreddin Yazır da, Tâ hâ suresinden itibaren meâl bölümlerini yazmaya başlamıştır. 

Elmalılı, meâl vazifesini uhdesine alınca Fâtiha ile Tâ hâ suresi arasında meâli eksik 

kalan surelerin meâllerini de rika el yazısıyla müsvedde olarak kaleme almıştır.  

 

 Elmalılı’nın metrûkâtı arasında tefsir içine yazdığı meâli dışında, Kur’ân-ı Kerîm’in 

başından sonuna kadar yazdığı başka bir meâl daha bulunmaktadır. Tefsirin içerisinde 

yer alan meâl ile farklı ve sûre başlangıçları besmele yazılarak ayırılan söz konusu meâl, 

36x23 cm ebatlarında, 566 sayfa çizgisiz nohûdî renkli kağıtlara Elmalılı tarafından rika 

ve nesih hatlarıyla, siyah mürekkepli kalemle yazılmıştır. Evrakların cilt ve kapağı 

olmadığı gibi, dikişleri de yoktur. Elmalılı, meâl sayfalarını numaralandırırken 390-399 

ve 452-455 nolu sayfalar arasını sehven atlamıştır. Meâlde sehven gözden kaçmış birkaç 

âyet meâli dışında herhangi bir eksiklik söz konusu değildir.  

 

Elmalılı’nın, Kur’ân meâli ile alâkalı düşünceleri çerçevesinde yazdığı son meâli, 

kendi tabiri ile cezâletli, tercüme üslûbu ve tekniği açısından Kur’an-ı Kerîm’in 

anlamıyla tınısı uygunluk içinde olan sözcüklerin seçildiği ve Kur’ân’ın kendine has 

mûsıkî ve dil özelliklerinin yansıtıldığı bir meâldir. Kaynak dil ve amaç dil çerçevesinde 

Elmalılı’nın son Kur’ân meâlini, mânânın bir çarpıtmaya mâruz bırakılmaması için 

nazım ve nesir tarzını kullanarak yapması, Kur’ân’ın i’câzı ve müteşâbih âyetlerin 

özelliği ile açıklanabilir.  Elmalılı, parantez içi cümlelerden ve dipnotlardan kaçınarak, 

tercümesinde sık sık Kur’ân’ın âyetlerindeki orijinal kelimeleri kullanmasıyla, bu 

kelimelerin Türkçe’de birkaç mânâyı ifâde ettiğini ve tam karşılığının bulunmadığını ve 

bu kelimeleri veya âyetleri gereği gibi anlayabilmek için okuyucunun âyetin tefsirine 

mürâcaat etmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Zîrâ Elmalılı’ya göre meâlde, terimler 

gereği gibi açıklanacak olursa, meâlin özelliğinin kaybolacağı, parantez içi cümleler ve 

dipnotlarla meâlin tefsir hüviyetine dönüşeceği kaçınılmazdır.  

 Elmalılı’nın, secîli, ağdalı, şiirsel ve akıcı bir uslüpla yazmaya çalıştığı meâl, 

tercüme edildiğinde mânâ zâfiyeti oluşacak Kur’ân-ı Kerîm’deki kelimelerin de meâl 
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içerisinde kullanılması ile farklı bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Elmalılı, 

meâli nesih hattı ile temize çektikten sonra dahi kelimelerin üzerinde düzeltmelerde 

bulunmuş, yeni yazdığı meâl üzerinde titiz bir çalışma yapmış, mânâyı en yakın ve en 

güzel şekilde verecek kelimelerle cümleleri kurmaya çalışmıştır.172  

 

1.5.3.2. Kur’ân’ın Tercümesi ve Tercüme ile Namazın Câiz Olup 

Olmayacağı Risâlesi  

1933 yılına gelindiğinde Elmalılı, Cumhuriyet hükümetince kendisinden yazılması 

istenmiş olan Kur’an tefsirinin büyük kısmını bitirmiş ve biten kısmı Milli Eğitim 

Bakanlığı’nca yönetilen Devlet Basım Evi’nce bastırılmak üzere bakanlığa 

göndermiştir. Bahsedilen tefsirin önsözünde geçen “hâşâ Türkçe Kur’an” ifadesi Milli 

Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet Bayur’u rahatsız etmiş ve Türkçe ibadeti savunan 

Şerafettin Yaltkaya ve İsmail Hakkı İzmirli’den bu konuda bir rapor hazırlamaları 

istenmiştir. Yaltkaya ve İzmirli, Hanefi fıkhının kaynaklarına dayandırdıklarını iddia 

edip hazırladıkları, “Kur’an’ın Türkçe Tercümesiyle Namazda Okuma” başlıklı 

yazılarını 5 Mart 1934 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na sunmuşlardır. 

Yusuf Hikmet Bayur, o sıralarda Diyanet Reisi Rifat Börekçi çok yaşlanmış ve hasta 

olduğundan Diyanet’in bütün işlerini elinde bulunduran Ahmet Hamdi Akseki’yi 

bakanlığa çağırıp, Akseki’ye, İzmirli İsmail Hakkı ve Şerefettin Yaltkaya’ya hazırladığı 

İmam-ı Âzam’ın namaz ve Kur’an dili üzerine içtihadını ihtiva eden çalışma hakkında 

fikrini sormuştur.173 Akseki, İzmirli ve Yaltkaya’nın fikirlerini eleştirerek, İmam-ı 

Azam’ın bu içtihadından döndüğünü ifade etmiştir. Y. Hikmet Bayur bunun üzerine 

“hâşâ Türkçe Kur’an” ifadesi durdukça tefsirin basılamayacağını söylemiş, Akseki de 

bu konuyu Elmalılı Hamdi Efendi ile görüşeceğini ifade etmiştir. 174 

 
172 Bkz.: Necmi Atik, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Yazdığı Son Meâli”, İlahiyat Araştırmaları 
Dergisi, Ankara, 2020, S. 13, s. 183-222. Makalenin web adresi: https://bit.ly/3N0Dl2N. 
173 Çalışma aradan uzun zaman geçtikten sonra 1958 yılında Belleten’de yayınlanmıştır. Makalede 
Şerefettin Yaltkaya ve İzmirli İsmail Hakkı görüşlerini İmam-ı Azam’a dayandırarak Kur’an’ın lafız 
değil, lafzın ifade ettiği mânâ olduğu için Kur’an’ın Arapça, Farsça ve Türkçe gibi herhangi bir dile tahsis 
edilemeyeceğini ifade etmektedirler. Manadan ibaret olan Kur’an hangi dille ifade edilirse edilsin değişen 
bir şey olmaz. Bundan dolayı namazda okunması emredilmiş olan Kur’an, bu iştirak noktasını teşkil eden 
Kur’an’dır. Bkz. İsmail Hakkı, M. Şerefettin, “Kur’an Dili Üzerine Bir İnceleme”, Belleten, C. XXII, 
No:88, Ekim 1958, s. 599-605. 
174 1933'te Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Hikmet Bayur konuyu şöyle anlatıyor: "1933'lerde T.C. 
Diyanet İşleri Reisi Rıfat Börekçi olduğu halde bütün yetkiler Ahmet Hamdi Akseki'nin elinde idi. 
Kendisini bakanlığa çağırdım. İsmail Hakkı İzmirli ile Şerafettin Yaltkaya'nın Arapça'dan başka bir dille 
Kur'an okunmasını câiz gören İmamı Azam'ın ictihadı ile ilgili yazılarını174 göstererek mezhebini sordum 
ve:"Hanefi misiniz? dedim. Bu durumu fark eden ve çağrılış sebebini sezen Akseki, soruma 
sadece:"Müslümanım" şeklinde cevap verdi. Soruyu hangi biçime sokarak sorsam hep aynı cevabı verdi. 

https://bit.ly/3N0Dl2N
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Başbakanlık, Maarif Vekâleti tarafından kendilerine gelen, “Elmalılı’nın, tefsir 

mukaddimesinde yazdıklarının kabul edilemeyeceğini, fennî ve ilmî sahada 

yazdıklarının da tefsirden çıkarılması gerektiğini ve bu şekliyle tefsirin 

basılamayacağını ve resmî yazı ekindeki Yaltkaya ve İzmirli’ye hazırlattıkları raporun 

tefsire mukaddime olmasıyla ancak tefsirin basılabileceğini” ihtivâ eden dilekçeyi, 

resmi bir üst yazıyla,  Diyanet İşleri Reisliği’ne gönderdi.175 Diyanet İşleri Reisliği, bu 

isteği cevâbî yazısıyla:“Meârif Vekâleti’nin salâhiyatdâr dediği zevâta –kendi 

tâbirimce tefsir kitabındaki yazıları nakzedecek sûrette- yazdırıldığı ve tefsir kitabına 

mükaddime olmak üzere makâmımıza gönderildiği başlangıca gelince; vazifemize karşı 

vuku’ bulan böyle bir müdâhaleyi kabul edemeyeceğimizi bilhassa bu gibi yazılara hiç 

de ihtiyacımız olmadığını arza yüksek müsâ’adelerinizi ricâ ederim. 

Riyâset-i dâiyânem kendisine ayrılmış olan sahada lüzum gördüğü her türlü yazıyı 

yazmak ve yazdırmaktan âciz değildir. Başlangıç olmak üzere gönderilen yazıların 

kıymet-i ilmiyyesi merbûtan takdim kılınan tedkîkât ve mütâla’ât-ı ilmiyeden vâzıhan 

anlaşılacağı derin saygılarımla arz olunur efendim hazretleri.”176 diyerek sert ve net bir 

şekilde reddetti. 

Akseki, Elmalılı ile görüşerek durumdan onu haberdâr etmiş, Elmalılı da, Şerafettin 

Yaltkaya ve İsmail Hakkı İzmirli’nin tefsirin mukaddimesi konulmak üzere 

hazırladıkları “Kur’an’ın Türkçe Tercümesiyle Namazda Okuma”177 başlıklı 

makalelerine cevap mâhiyetinde, hem tefsirin mukaddimesine konulması, hem de 

Türkçe ibâdetin câiz olmadığına dair, “Kur’ân’ın Tercümesi ve Tercüme ile Namazın 

 
Bunun üzerine Ebu Hanife'nin Arapça'dan başka dillerle de namazda Kur'ân'ın okunacağı konusundaki 
ictihadı ile İsmail Hakkı İzmirli için:"Hocamdır ama isteğe göre fetvâ verir" dedi. Şerafattin Yaltkaya 
hakkında birşey söylemedi. İmamı Azam'ın ictihadı hakkında:"O ictihadından rucû etmiştir, o görüşünü 
bırakmıştır" dedi. Rucû söylentisinin asırlarca sonra uydurulan bir yalan olduğunu söyledimse de:"Rucû 
etmiştir efendim" sözünü tekrarladı durdu. Söylenecek bir şey kalmamıştı. "Hâşâ Türkçe Kur'ân!" 
cümlesinin çıkarılarak, onun yerine daha ağır bir cümle olan "Türkçe Kur'an mı var behey şaşkın!" 
ifâdesinin konulduğunu gördüm. Böylece Akseki Hoca Osmanlı Devleti'ni batırmış olan taassubun yeni 
bir örneğini vermiştir." Yusuf Hikmet Bayur, Necati Lügal Armağanı, TTK Basımevi, Ankara, 1968, 
s.151-152. 
175 7.4.1934 tarih ve 1640 sayılı Baş Vekâlet Yazısı. (Torunu M. Hamdi Yazır özel arşivi) 
176 Diyanet İşleri Reisliği adına A. Hamdi Akseki tarafından yazılmış cevâbî metin ve Elmalılı’nın cevâbî 
risâlesinin eklendiği metin Osmanlıca rik’a yazısıyla 29 sayfadır (Torunu M. Hamdi Yazır özel arşivi). 
177 Yusuf Hikmet Bayur bu raporu, “Bu değerli yazıyı daha uzun zaman saklı tutmayıp onu Atatürk’ün 
tarihsel incelemelerin yayınlanması için kurduğu bu dergide (Belleten’de) okuyucuların istifadesine 
sunmayı doğru buldum” ifadelerini içeren önsöz mahiyetindeki yazısıyla, tek taraflı olarak yayınlamış, 
Elmalılı’nın reddiyesini içeren risâlesini/makalesini yayınlamamıştır. Bkz. Yusuf Hikmet Bayur, “Kur’ân 
Dili Üzerine Bir İnceleme”, Belleten-Türk Tarih Kurumu, Ankara, Ekim 1958, c. 22, sy. 88, s. 599-605. 
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Câiz Olup Olmayacağı” başlıklı, ilmî kaynaklarını zikrederek çok güzel bir risâle 

hazırlamıştır. 

 
 Risâle, Diyanet İşleri Riyâseti’nin, “Baş Vekâlet Yüksek Makamına” başlıklı beş 

sayfalık dilekçesinin ekindedir. 60x41 ebatlı, nohûdî kağıtlar ikiye katlanarak elde 

edilen 30x20,5 ebatlarındaki 23 sayfaya Elmalılı kendi el yazısı ve rika hattıyla 

makalesini yazmıştır. Evrakların cilt veya kapağı olmadığı gibi dikişleri de yoktur. 

 
Yusuf Hikmet Bayur bakanlıktan ayrıldıktan sonra Elmalılı’nın tefsiri, “haşa Türkçe 

Kur’an” ifadesi çıkarılarak basılmıştır. Fakat Elmalılı, “hâşâ Türkçe Kur’an” ifadesinin 

yerine “Türkçe Kur’an mı var be hey şaşkın?” gibi daha sert bir ifadeyi koymuştur.178 

İkinci dize olan “Bu oynamaktır dîn ü îmanla” ise baskıdan çıkarılmıştır. Bunun 

yanında Elmalılı Hamdi Efendi tefsire yazdığı uzunca önsözün büyük bir bölümünde 

Kur’an’ın tam mânâsıyla hiçbir dile tercüme edilemeyeceğinden, ortaya çıkan eserin 

Kur’an gibi muâmele görmemesi ve ibâdette kullanılmaması gerektiğinden bahsetmekte 

ve Kur’an meâli diye adlandırılmasının daha uygun olacağını ifade etmektedir. 

 
 Elmalılı’nın metrûkâtında tespit ettiğimiz ve büyük kısmında Arapça metinlerin yer 

aldığı risâle, üzerinde çalışılmış, tercüme ve transkripsiyonu yapılarak 

yayımlanmıştır.179 

1.5.3.3. Hüccetullâhi’l-Bâliga Tercümesi    

 Elmalılı’nın tercümesine başladığı Huccetüllâhi’l-Bâliğa, dini hükümlerin 

hikmetlerini ve gerekçelerini konu edinen önemli eserdir ve Şah Veliyyullah’ın tasavvuf  

 

ve İslâm felsefesi alanındaki kitaplarının başında gelir.180  

Elmalılı’nın, Beyânü’l-Hak Dergisi’ndeki, “Siyâset-i Medeniyye” başlıklı makalesi 

de Huccetüllâhi’l-Bâliğa’dan tercümesidir.181 Söz konusu makalenin Beyânü’l-Hak’ta 

 
178 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir, Diyanet İşleri Reisliği 
Neşriyâtı, İstanbul, 1935, c. I, s. 17. 
179 Bkz.: Necmi Atik, “Elmalılı’nın Kendi El Yazması Türkçe İbâdet Makalesi”, İlâhiyât Araştırmaları 
Dergisi, Aralık 2016, S. 6, s. 1-51. Makalenin web adresi: https://bit.ly/3wXZgSD. 
180 Birçok baskısı ve Urduca, Türkçe, İngilizce tercümeleri vardır. Elmalılı M. Hamdi Yazır ile Hasan 
Basri Çantay’ın Türkçeye tercüme teşebbüsleri maalesef yarım kalmıştır. Daha sonraki tercüme 
denemeleri de eksik ve yetersizdir. Nihayet tam bir tercümesi Mehmet Erdoğan tarafından yapılmıştır (İz 
Yayıncılık, İstanbul 1994).   

https://bit.ly/3wXZgSD
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14 Şevvâl 1326/9 Kasım 1908 tarihinde yayımlanmış olması, Elmalılı’nın Şah 

Veliyyullah’tan ve eserlerinden haberdar olduğunu ve en önemli eserlerinden biri olan 

Huccetüllâhi’l-bâliğa’yı okuyup incelediğini ve tercümeler yaptığını göstermektedir. 

Metrûkâtında yaptığımız çalışmalar sonucu elde ettiğimiz bilgiler de bu konuyu 

doğrulamaktadır. 

Elmalılı tercümesini yazdığı üç adet defter, 15x19,5 cm ebatlarında, sıvama karton 

kapaklı ve çizgilidir. Birinci defter, 310 sayfalık bir tercüme olup “Şirkin Hakîkati” 

kısmına kadardır. İkinci defterdeki tercüme 134 sayfa ve “Günahın Zararları” 

bölümüyle, üçüncü defter 125 sayfa olup “Kaza ve Ruhsat” konusuyla 

tamamlanmaktadır.182 Elmalılı, Huccetullahi’l-Bâliğa tercümesini, kitabın nâdir olduğu 

açıklamasıyla önce orijinal nüshadan tercüme edeceği kısmın Arapçasını yazar ve 

Arapça kısmın altına bir çizgi çekerek bu bölümü ayırır, daha sonra çizginin altından 

başlayarak Türkçe tercümesini yapar.   

Hicrî 17 Zilkade 1331/18 Ekim 1913 milâdi tarih, Elmalılı’nın Huccetüllâhi’l-Bâliğa 

tercümesine başladığı tarihtir. Bu tarih Elmalılı’nın Huccetüllâhi’l-Bâliğa tercümesi için  

Diyânet İşleri Riyâseti ile mukâvele imzaladığı tarihten (29 Kasım 1940) 27 yıl 

öncesidir.  

Elmalılı, Akseki’nin ısrarları karşısında Hüccetullâhi’l-Bâliğa’nın tercümesini ikmal 

etmeyi, istemeyerek de olsa kabul eder ve Diyanet İşleri Reisliği ile bir mukâvele 

imzalanır. Elmalılı’nın, mukâvele tarihinden itibaren vefatına kadar tercüme ile alâkalı 

herhangi bir çalışma yapıp yapmadığı konusu gizliliğini korumaktadır.183  

 Sahip olduğu güçlü alt yapı, zengin ilmî birikimi ve Arapça-Türkçe dillerine 

hâkimiyeti gibi sebeplerden ötürü Elmalılı tamamen metne bağlı bir tercüme yapma 

yerine, serbest hatta yer yer de kendisinden bazı ilavelerle geniş tercüme yöntemini 

seçmiştir. Bu tercüme gayet başarılı olduğu gibi, ilave bilgiler vermesi sebebiyle de 

 
181 Elmalılı Muhammed Hamdi, Siyâset-i Medeniyye, (Kütüb-i Şer’iyye'den Huccetullâhi’l-Bâliga nâm 
kitaptan mütercemdir. Bu kısım, Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin Huccetüllahi’l-Bâliğa (Beyrut, 2005) 
adlı kitabının I, 92-94 arasının tercümesidir), Beyânü’l-Hak Dergisi, S. 6 (14 Şevvâl 1326), s. 110-112. 
(Siyâset-i Medeniye, Elmalılı’nın metrûkâtında Hüccetullâhi’l-Bâliga tercümesini yaptığı defterlerden 
birinci defterin 209. sayfasındadır.) 
182Huccetullâhi’l-Bâliğa’nın 2 cilt halinde yapılan 2005 yılı Beyrut baskısı fihristler hariç 663 sayfadır. 
Eserin, 2005 yılı Beyrut baskısını göz önüne aldığımızda, Elmalılı’nın tercümesini I. cildin 185. sayfasına 
kadar yaptığı anlaşılmaktadır.  
183 Bkz. Necmi Atik, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hüccetullâhi’l-Bâliga Tercümesi Üzerine”, 
İlâhiyât Araştırmaları Dergisi, Aralık 2018, S. 8, s. 23-44. Makalenin web adresi: https://bit.ly/3PNIFIJ. 
 

https://bit.ly/3PNIFIJ
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okuyucu için oldukça faydalıdır. Şüphesiz bu hususta Elmalılı’nın içtimaî meseleler 

üzerinde derinliğine düşünen bir din âlimi olmasının katkısı büyüktür.    

Elmalılı tercümeye esas aldığı Huccetullahi’l-Bâliğa neşri hakkında herhangi bir 

bilgi vermez. Bu durum tercümenin asıl metinle mukayesesi için bir dezavantajdır. 

  

1.5.3.4. Mantık-ı İstintâcî ve İstikrâî (Tercüme) 

Mantık-ı İstintâcî ve İstikrâî, İngiliz filozof Alexandre Bain’in, 1870 yılında 

Aberdeen’de basılan Logic: Deductiv and Inductiv (Tümdengelim ve Tümevarım 

Mantığı) adlı eseridir. Bain’in eserini Gabriel Compayre, Logique Déductive Et 

Inductive adıyla Fransızcaya çevirmiş ve çeviri Librairei Germer-Bailliére tarafından 

1875 yılında Paris’te yayımlanmıştır.  Elmalılı, Compayre’nin Fransızca çevirisini 

“Mantık-ı İstintâcî ve İstikrâî” adıyla Türkçe’ye tercüme etmiştir. Compayre’nin 

tercümesi, kendisine âit 36 sayfa önsöz, Bain’e âit 4 sayfalık önsöz ve 405 sayfalık asıl 

metin ile birlikte 445 sayfadan oluşmaktadır.  

Elmalılı, mantıkla olan ilgisini ve eseri tercümesi şöyle açıklar:” Fransızca kitapları 

okuduğum halde İngilizlerin bilimleri sınıflandırma şekli bana daha uygun geldi. 

Mantık’tan başladım. Bu münâsebetle “Dâru’l-Hilâfe Medreseleri” adıyla oluşturulan 

yeni kurumda Süleymaniye Medresesi Mantık öğretim üyeliği (müderrisliği) ile 

görevlendirildim. 

İngiliz filozoflarından Alexander Bain’in, Stuart Mill’in Mantık’ından sonra kaleme 

aldığı ve “İstintâcî ve İstikrâî Mantık” adını verdiği kitabı tercüme ettim ve okuttum. 

Mantık ve bilimler hakkındaki yeni fikirlerin İslam’daki mantık ve bilim anlayışlarıyla 

ilgilerini araştırırken, felsefe tarihinin önemi kendini gösterdi.”184 

Elmalılı’nın metrûkâtında tespit ettiğimiz mantık tercümesi, 15x22 cm ebatlarında, 

karton kapaklı, nohûdî renkli çizgisiz yedi defter ve bir adet mürekkepli kalemle 

yazılmış 17x34 cm ebatlarında karton kapaklı çizgili defterden, yani toplamda sekiz 

defterden ibarettir. Elmalılı, kendi rika el yazısıyla kurşun kalem ve çoğunlukla siyah 

mürekkepli kalem kullanarak tercümenin müsveddesini yazmış ve müsveddesini 

yazdığı tercümeyi, 17x34 cm ebatlarındaki karton kapaklı çizgili defterlere temize 
 

184 Elmalılı M. Hamdi, “Dibâce” (Önsöz), P. Janet – G. Seailles, Tahlîl-i Felsefe Târihi METÂLİB ve 
MEZÂHİB Matba’dattabîa ve Felsefe-i İlâhiyye, (Çeviren Elmalılı Hamdi), İstanbul, 1341, Matbaa-i 
Âmire, s. 2-40. 
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çekmiştir. Temize çekilen defterin baş kısmındaki eksik bölümlerden anlaşıldığı üzere, 

aslında iki adet olması gereken defterlerden ilki maalesef kayıptır.  Elmalılı’nın söz 

konusu mantık tercümesi ve daha önemlisi dipnotlardaki mantık ilmi hakkındaki geniş 

açıklamaları çok önem arzettiğinden, kayıp olan ilk defterle alakalı yaptığımız 

çalışmalar neticesinde şu tespitler yapılmıştır:   

Elmalılı tercüme usulü olarak, tercüme ettiği metinleri önce kurşun kalemle yazmış, 

daha sonra kurşun kalemle yazılmış nüshayı düzeltmeler yaparak mürekkepli kalemle 

istinsah edip, en son yine mürekkepli kalemle temize çektiği için yedi defteri, kurşun 

kalemle yazılanlar, kurşun kalemle yazılmış nüshadan mürekkepli kalemle istinsah 

edilenler olarak ikiye ayrılmış ve defterler tercümenin başından sonuna doğru 

sıralanmıştır. Elmalılı’nın tercümesi, Compayre’nin, Librairei Germer-Bailliére 

tarafından 1875 yılında Paris’te yayımlanan eseri üzerinden değerlendirilmiştir. 

 Elmalılı mürekkepli kalemle yazılan ve 53 sayfadan ibaret olan birinci defterde 

Compayre’nin tercümesinde yer alan 36 sayfalık önsözü 49 sayfa ile, Bain’e ait 4 

sayfalık önsözü ise beş sayfada ve toplamda önsözü 53 sayfada tercüme etmiştir.  

Kurşun kalemle yazılı 60 sayfalık ikinci defter; “Mantık”, “İstidlâlî ve İstikrâî” şeklinde 

ana başlık, “1. Me’haz-ı Rûhiye veya Esâs Mantık 2. Mantığın Birinci Düsturları 3. 

Fünûnun Tabîyyet ve Tasnîfi 4. Mantığın Tarifindeki Eşkâl-i Muhtelife 5. Taksîm-i 

Mantık” şeklinde beş ara başlık ve “1–19.” maddelerden oluşmakta ve Compayre’nin 

kitabından 1-19 sayfalarının tercümesini içermektedir.  

    Kurşun kalemle yazılı 90 sayfalık üçüncü defter “20–55.” maddelerin tercümesinden 

oluşmakta ve Compayre’nin kitabından 20–59 sayfaları içermektedir. 

    Mürekkepli kalemle yazılı ve 78 sayfadan ibaret dördüncü defter kitabın başından 

itibaren “1-27.” maddeler arası olan kısmın tercümesidir ve Compayre’nin kitabının 1–

28. sayfaları arasını içermektedir. 

    Mürekkepli kalemle yazılı ve 53 sayfadan ibaret beşinci defter, “28–55.” maddelerin 

tercümesi olup, Compayre’nin kitabının 29–59. sayfaları arasıdır. 

    Mürekkepli kalemle yazılı ve 102 sayfalık altıncı defter, Compayre’nin kitabının 29–

91. sayfaları arası tercümesidir.  Bu defterin kitabın 29. sayfasının tercümesiyle 

başlaması, Elmalılı’nın mürekkep kalemle tercümenin bir nüshasını daha müsvedde 

olarak yazdığı izlenimini vermektedir.  
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    Elmalılı’nın müsvedde defterlerden yedincisi kurşun kalemle yazılmış olup 197 

sayfadan ibarettir. Compayre’nin kitabının 301–405. sayfaları arasının tercümesidir.  

    Yedinci defterin diğer yönünden başlayan ve kırmızı ve siyah mürekkepli kalemle 

yazılmış 21 sayfalık defterin ilk sayfasında, “-İstintâcî ve İstikrâî Mantık – Mütercimi; 

Dârü’l-Hilâfeti’l-‘aliyye Süleymâniye Medresesi Mantık Müderrisi Muhammed Hamdi 

– Aslî Müellifi; İngiliz Feylosoflarından Alexandre Bain – Mütercimi Fransevî; Doluz 

Edebiyyât Şubesi Felsefe Müderrisi Sâbıkı Dilyon Akedemisi Rektörü Gabriel 

Compayre-“ bilgileri verilmekte ve  “Müellifin Dibâcesi” ile başlayan tercüme, 

“Mukaddime” ile devam etmekte ve “Muvâfakat ve Müşâbehet-i Kânûn-i Zihniyyesi 

İstidlâlinde Mebdeidir” başlığının açıklanmasıyla 21. sayfada sona ermektedir.  

Elmalılı’nın temize çektiği defterlerin birincisi 33,5x17 cm, ikincisi 33,5x17 cm 

ebatlarında, karton kapaklı ve çizgisizdir. Mantığın kısımlarının anlatıldığı konunun 

devamı olduğu anlaşılan defter 289. sayfa numarasıyla başlamaktadır. Defterin 341. 

sayfasındaki “Aristo ve Mukallidlere (Skolastiklere) Göre Safsatalar” bölümü 346. 

sayfada tamamlanmakta, dört yaprağı boş bırakılan defter “Kitâbu Râbi’ – İstikrâ – 

Fasl-ı Evvel – başlığı ile sayfa numarası 1 olarak başlatılmaktadır. “Tenkîh-ı ‘ıllet ve 

ma’lûl” başlığı ile 52. sayfada devam eden tercüme 56. sayfada tamamlanmaktadır.  

Sonuç olarak Elmalılı’nın mantık tercümesi; 40 sayfalık önsöz, 1-91.  ve 301-405. 

sayfalar arasından oluşmaktadır. Bu şekliyle Elmalılı’nın mantık tercümesi, 

Compayre’nin önsöz dahil 445 sayfalık kitabının başından 131 sayfa ve son kısmından 

104 sayfa olmak üzere 235 sayfadan ibaret olup aradaki 210 sayfalık kısmı kayıp 

gözükmektedir. 

Elmalılı, söz konusu kitabı, “Tercümetü Kitâbi Mösyo Alaexandre Babin el-İngilîzî 

min mütercimihâ ile’l-Fransâviyeti min tarafi Mösyo Gabriel Kompâyra”, “el-Mantıku 

el-İstidlâlîyyü ve’l-İstikrâiyyü” adıyla başından birinci konunun sonuna kadar 24 sayfa 

Arapça’ya da tercüme etmiştir. Kurşun kalem kullanılarak yapılan tercümenin olduğu 

defter 15.5x20.5 cm ebatlarında, çizgili ve karton kapaklıdır.185  

1.5.3.5. Mesnevî Tercümesi 

Elmalılı’nın, Arapça ve Fransızca’ya olan hâkimiyeti, bu dillerdeki farklı alanlara ait 

kaynak niteliğindeki telif ve tercüme eserleri herkes tarafından bilinmekte, Farsça’ya da 
 

185 Torunu Mehmet Hamdi Yazır Özel Arşivi. 



57 
 

vâkıf olan Elmalılı’nın bu alandaki herhangi bir çalışmasından kaynaklarda 

bahsedilmemektedir. 

Elmalılı’nın, torunu Mehmed Hamdi Yazır’da bulunan metrûkatındaki yaptığımız 

çalışmalarda, Elmalılı’nın Mesnevî’yi Türkçe’ye tercüme çalışması tespit edilmiştir.  

Elmalılı’nın bu tercümeyi Mesnevî’nin hangi nüshasından yaptığı konusunda bir bilgi 

ve belge ise bulunmamaktadır. Şahsî kütüphanesinde “Mev’ize, Ahlak ve Tasavvuf 

Kitapları” başlığı altındaki kitapların içinde bulunan Mesnevî’ye de ulaşılamadığından 

hangi nüsha olduğu meçhul kalmıştır. 

Elmalılı’nın “Mesnevî-yi Şerifin Nesir tercümesidir”, “Nesr-i Mesnevî” diyerek 

başladığı Mesnevî tercümesi, 16x21,5 cm ebatlarında, nohûdî renkli, çizgili kapaksız ve 

dikişsiz deftere yazılmış olup, 22 sayfadan ibarettir.  

Elmalılı, tercümesini yaptığı beyitlerin numaralarını 32. beyite kadar 

numaralandırarak yapmış, geri kalan beyitlere numara vermemiştir. Mesnevî’nin diğer 

nüshalarında olan ara başlıklar, Elmalılı’nın tercümesinde (54. beyit ile 55. beyit 

arasındaki başlık gibi) bulunmamaktadır. Ayrıca diğer nüshalarda olan 136., 262. 

beyitlerin tercümesi Elmalılı’nın tercümesinde mevcut değildir. Bu konuların nüsha 

farklılıklarından veya Elmalılı’nın sehven unutmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

 Elmalılı’nın, 169, 198, 352 ve 366. beyitleri şerh ederek yaptığı tercümesi 

Mesnevî’nin başındaki ilk beyit olan;  

“Dinle ney neler hikâye ediyor, ayrılıklardan şikâyet ediyor” beytiyle başlamakta ve 

366. beyit olan; “O dinsiz zâlim şâhın ahlâkı da onun düşmanıdır, hiçbir düşman ise 

dostun esrârını bilmez. Hristiyanlara böyle söylüyor, lâkin gönlünü hep şâha çekiyordu. 

Ey şehinşah sabr et ki ben bunları tâ kökünden koparayım, beni emîn ve müktedâ 

saysınlar, hepsi ihtidâ arzusuyla önüme baş koysunlar, cümlesini hîle ile aldatayım, 

içlerine yüz dilliler bırakayım, nihâyet kendi elleriyle kendi kanları yerlere döksünler” 

dedi.” beytiyle tamamlanmaktadır. 

Elmalılı, kendi el yazısı rik’a hattı ve siyah mürekkeple temize çektiği nüshanın 

üzerinde yoğun çalışmalarda bulunmuş, Mesnevî’nin orjinaline yakın en güzel mânâyı 

verebilmek için kelime ve cümle iptalleri, düzeltmeler, çıkartmalar ve tashihler 

yapmıştır. Tercüme, Mesnevî’nin bazı tercümelerinde olduğu gibi mâzi kalıplarıyla 
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değil, Mesnevî’deki konu başlıklarında da ifâde edildiği gibi hikâye tarzı olan geniş 

zaman kipiyle yapılmıştır.  

Elmalılı, hâkim ve vâkıf olduğu tasavvuf literatürünü tercümesine başarılı bir şekilde 

yansıtmış, bu literatürden kaynaklanan kapalı ve mecâzî kelimeleri açıklama yoluna 

gitmiştir. Tercüme bir bütünlük içerisinde, etkili bir uslüp, sâde, akıcı ve anlaşılır bir 

dille kaleme alınmıştır.  

 Elmalılı’nın, bölüm ve konu belirtmeden “Nesr-i Mesnevî” diye tercümeye 

başlamasından anlaşılıyor ki Mesnevi’yi başından sonuna kadar tercüme etmek istemiş, 

ne yazık ki bu niyetini gerçekleştirememiştir. Mesnevî’yi tercüme ettiği 366 beyitlik 

bölümden anlaşılıyor ki, şayet Elmalılı Mesnevî’yi sonuna kadar tercüme edebilseydi bu 

tercümesinin en başarılı tam tercümeler arasında yer alacağı şüphesizdi.186 

1.5.3.6. Hediyyetü’r-Reîs Tercümesi 

“Hediyyetü’r-reîs” İbni Sînâ’nın (ö.428/1037) Samânî hükümdarı Ebû Sâlih el-Emîru’s-

Sedîd Mansûr b. Nûh b. Nasr es-Sâmânî’ye (ö.365/976) yazdığı felsefeye dâir 

risâlesidir. Elmalılı’nın şahsî kütüphanesinde “Hikmet ve Kelâm Kitapları” başlığı 

altındaki kitapların içinde İbni Sinâ’ya ait Resâilü tis’a li-İbni Sînâ ve Şifâu li-İbni Sînâ 

adlı eserleri bulunmaktadır. 

Elmalılı, tercümenin ilk sayfasında; “Ebu Ali Hüseyin Abdullah b. Sinan’ın, Emir 

Nuh bin Mansur Sâmâniye hediyesidir ki, Kuvâ-yı Nefsâniyyeden bir Mebhas yâhut 

‘Ilmü’n-Nefs’te, Mantıkıyyîn tarîkına göre muhtasar bir kitaptır” açıklaması ile, 

“Mütercimi Dârü’l-Hılâfetü’l-‘aliyye Medresesi Tahsîs Kısmı Mantık-ı Âliye Kısmı 

‘Ilmü’n-Nefs (Felsefe) Müderrisi Hamdi” diye yazmıştır. 

Elmalılı’nın kendi el yazısı ile üç sayfasına yazdığı defter, 15x22 cm ebatlarında, 

çizgisiz ve karton kapaklıdır. Tercümeye, “Kendini bilen Rabbini bilir” açıklaması ile 

başlanmış iki buçuk sayfa sonra konu yarım kalmıştır. 

1.5.3.7. Menâkibu’t-Türk Tercümesi 

Câhız’in (ö.255/869} Türkler’in karakteri ve askerlik meziyetlerine dâir eseridir. 

İslâm tarihinde Türklere tahsis edilmiş en eski eser olarak tanınan Fezâilü’l-Etrâk, 225-

 
186 Bkz.: Necmi Atik, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Mesnevî Tercümesi”, İlahiyat Araştırmaları 
Dergisi, Haziran 2020, S. 13, s. 25-68. Makalenin web adresi: https://bit.ly/3NzRd46.   

https://bit.ly/3NzRd46
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245 (840-859) yılları arasında kaleme alınmıştır. Câhız’ın bu eserini Ramazan Şeşen 

Türkçe’ye çevirip yayımlamıştır.187  

Elmalılı, Câhız’ın Fezâilü’l-Etrâk adlı kitabını metrûkâtındaki tercümesinde, 

Menâkıb-i Etrâk diye isimlendirmiştir. Elmalılı, 15x21,5 cm ebatlarında, karton kapaklı 

çizgisiz deftere yazdığı tercümesini 19 sayfada tamamlamıştır.  

1.5.3.8. Fetevâ-yı Hindiyye’den Da’vâ Bahsi’nin Tercümesi 

Fetavâ-yı Hindiyye, Şah Cihan’ın Hindistan’da elli yıl kadar saltanat süren üçüncü 

oğlu Sultan Evrengzîb’in (1658-1707) emriyle, Burhânpûrlu Şeyh Nizâm (ö. 

1090/1679) başkanlığında onar kişilik ekiple çalışan dört yardımcısı Şeyh Vecîhüddin, 

Şeyh Celâleddin Muhammed, Kadı Muhammed Hüseyin ve Molla Hâmid’den meydana 

gelen âlimler heyetinin ortak çalışmasıyla 1664-1672 yılları arasında kaleme alınan ve 

Hanefî mezhebinin görüşlerini toplayan ve Hindistan dışında daha çok el-Fetâva’l-

Hindiyye adıyla tanınan Arapça fetva kitabıdır.188 

Elmalılı’nın metrûkâtında yer alan ve birinci sayfasına “Fetâvâ-yı Hindiye 

Tercümesi-Kitâbü’d-da’vâ” açıklamasını yazdığı tercümesi, 26x41 cm kağıtların ikiye 

katlanmasıyla elde edilmiş 13x20,5 cm ebatlarda, 19 sayfalıktır. Çalışma da iki bâbın 

tercümesi yapılmıştır. Birinci bâbta, da’vânın tefsiri ve rüknü, cevaz şartları, hükmü ve 

çeşitleri, müddeî ve müddei ‘aleyhin târifleriyle birbirlerinden temyizi hakkındadır. 

İkinci bâb, da’vâsı sahih olup olmayan şeyler hakkında olup üç fasıldır: 1. Dîne 

müte’allik olan şeylere dair 2. ‘Ayn-ı menkûl da’vâsına müte’allık şeylerin beyânıdır. 

Üçüncü fasıl tercüme edilmemiştir.  

1.5.3.9. Fıkıh Usûlü  

Elmalılı, fıkıh usûlüne dâir eserine Hak Dîni ve Kur’an Dili adlı eserinin sadece bir 

yerinde atıfta bulunmuştur. 189  Torunu Hamdi Yazır’da bulunan metrûkâtında 

yaptığımız araştırmalar sonucu kendi el yazısıyla kaleme aldığı bu önemli eser 

tarafımızdan tespit edilmiştir.  

 
187 Câhız el-Kinânî, “Türklerin Faziletleri” (Neşir ve tercüme Ramazan Şeşen), İslam Tarih, Sanat ve 
Kütür Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul, 2002. 
188 Bkz.: Ahmet Özel, “el-Âlemgîriyye”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989, c. 2, s. 365-366. 
189 Elmalılı, “Vücûhu nesih hakkındaki tafsîlât içinde usûl-i fıkıh’taki kitabımıza mürâca’at oluna” 
şeklinde fıkıh usûlü eserine atıfta bulunmaktadır. Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 
1979, c. I, s. XVI. 
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Elmalılı’nın metrûkâtında yer alan fıkıh usûlü ile alâkalı yazmalar üç defterdir. 

Karton kapağın üzerinde kurşun kalemle “Usûl-i Fıkıh” yazılı olan birinci defter 16x20 

cm abatlarında, karton kapaklı çizgili defterdir 200 sayfalık bu defterin 38 sayfasında 

Elmalılı, kurşun kalem ve siyah mürekkepli kalem kullanarak, meşhur Osmanlı âlimi ve 

müftüsü olan Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) fıkıh usûlüne dâir Arapça yazdığı 

Mirkâtü’l-vusûl ilâ ‘ilmi’l-usûl adlı eserini, yine kendisi Mirâtü’l-usûl fî şerhi 

Mirkâtü’l-vüsûl adıyla Arapça şerh etmiştir.  

Elmalılı, Türkçe yazdığı şerhe Mirkât’ın “Mukaddime” ana başlığının altındaki 

“Usûl-i Fıkh’ın Târifi” alt başlığı ile başlamış, “Rükn-i Evvel Bâbı”nın, “Ma’nâya 

Delâlet Eden Nazmın Kısımları” başlığının açıklamasıyla şerhi tamamlanmıştır. Bu 

hâliyle şerh, Mirkât’ın başlangıcında kalmış, şerhin büyük kısmı yazılamamıştır. 

Elmalılı şerh yaptığı kısımda, Mirkât’ın orjinali olan Arapçasını satır satır yazmış, ana 

metni başlık hâline getirerek daha sonra şerhini yapmıştır. 

Elmalılı’nın şahsî kütüphanesinde “Usûl-i Fıkıh Kitapları” başlığı altındaki kitapların 

içinde Molla Hüsrev’in hâşiyesine başladığı Mirkât adlı eseri dışında Mirâtü li-Husrev 

adlı eserinin nüshası Elmalılı’nın kendi el yazmasıdır.  

Nazif Öztürk, 1985’te Elmalılı’nın oğlu Hamdun Yazır’la karşılaşmış ve babasının 

metrûkâtını bir sandıkta muhafaza ettiğini öğrenmiştir. Tekrar buluşmak üzere 

ayrıldıktan  kısa bir zaman sonra Hamdun Yazır vefat etmiştir. Öztürk 1991’de, 

Elmalılı’nın metrûkâtı kendisine intikal eden Hamdun beyin oğlu, Elmalılı’nın torunu 

M. Hamdi Yazır’la buluşur ve Elmalılı’nın metrûkâtını beş saatlik bir süreyle ana 

hatlarıyla inceler ve bir döküm yapar. Bu dökümanlar içerisinde Mekteb-i Kuzât’ta 

okuttuğu “fıkıh üsûlü’ne ait ders notları da bulunduğunu ifade ettiği halde, yaptığımız 

çalışmalarda bu notlara ulaşılamamıştır. 

1.5.3.10.  Dedesi Muhammed Efendi’nin telif eseri olan Şerhu’l-İsti’âretü’l-

Cedîde’ye yazdığı Tuhfetü’l-Hafîdü Hâşiyetü ‘alâ İsti’âretü’l-Cedîde isimli 

hâşiyesi 

Elmalılı’nın şahsî kütüphânesinde “Meânî, Beyân, ‘Arûz ve Vaz’ Kitapları” başlığı 

altındaki kitapların içinde bulunan Şerhu’l-İstiâretü’l-Cedîdetü (Basma, Müteaddid, 

Dedemin Te’lîfi) şeklindeki kaydından dedesine ait bu eserin müteaddit baskılarının 

olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Elmalılı, Tuhfetü’l-Hafîd Hâşiyetü ‘ale’l-İsti’âretü’l-
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Cedîdetü (Yazma, Kendi Eserim) notuyla dedesinin eserine yazdığı kendisine ait 

hâşiyeye de işaret etmektedir. 

Elmalılı, dedesi Sarılar’lı Abdullah Efendi’nin dakik açıklamalarda bulunduğu 

Şerhu’l-İsti’âretü’l-Cedîde’ye hâşiye yazma arzusunu çalışmasının ilk sayfadaki 

açıklamalarında ifade etmekte ve haşiyesini de, dedesine olan muhabbetini izhâr ettiği 

“Tuhfetü’l-Hafîd…” yani “Torunun Armağanı…” şeklinde isimlendirmektedir.   

Hem dedesinin telifi hem de Elmalılı’nın hâşiyesi Arapça olan eser, 28x20 ebâdında, 

karton kapaklı ve Elmalılı’nın kendisinin nesih hattı ile yazdığı 59 sayfalık el yazmadır. 

Bu eser, genç yaşında Elmalılı’nın Arapça’ya ve ilme olan vukûfiyetini göstermesi 

açısından önemlidir. Elmalılı, 16 yaşında bir gencin, zamanın bir tanesi ve asrının teki 

olan hocası Kayserili Mahmud Hamdi Efendi’den Mevlânâ Câmi kitabını okuduğu 

sırada, ilk defa yazdığı eserinin noksan ve hatalarının affını dileyerek, ferağ kaydında, 

risâlenin şerhini hicrî 1312 yılının Kurban Bayramı gecesinin yarısında bitirdiği notunu 

düşmektedir.  

1.5.3.11. Müdâfa’a  

Osmanlı Devleti’nde 1284/1868-1292/1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa 

başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan ve daha çok borçlar, eşya ve yargılama 

hukuku esaslarını içeren ve ilk İslam Medeni Kânûnu olma özelliği ile Mecelle-i 

Ahkâm-i Adliyye İslam hukuk tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Yürürlüğe 

girmesiyle Mecelle hakkında lehinde ve aleyhinde yayınlar yapılmış, kötü niyet ve 

siyâsî hedeflerle taaruzda bulunulmuştur. Mecelle’ye, özellikle ticaret hukuku 

noktasında eleştiri yöneltenlerden biri de Rusya Sefâreti Baş Tercümanı Mösyö 

Mandelstam’dır. Eleştirisinde üzerinde durduğu konulardan biri de, Osmanlı Ticaret 

Hukuku’nun bir hüküm bildirmediği hususlarda Fransa Medeni Kanunu’nun 

Osmanlılarca geçerli olmasını tavsiyesidir. Bu tavsiyenin altında yatan gerçek 

Mecelle’nin yetersizliği vurgusudur.  

Elmalılı, Mandelstam tarafından itiraza ve tenkide mahal olan madde ve konuları 

teker teker ele almış, büyük bir dikkatle, titizlikle, iknâ edici bir tarzda ve Fransız 

Medeni Kanunu ile de mukâyese ederek cevapladığı yazılarını, Beyânü’l-Hak 

Dergisi’nde, “Mecelle-i Ahkâm-ı ‘Adliye revâ görülen muâhazeyi mudafa’a” adı altında 

yazdığı dokuz makaleleyle yayımlanmıştır.  
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Elmalılı’nın metrûkâtındaki, 13x19 cm ebatlarında, karton kapaklı çizgisiz deftere 

yazıp, sonuna “mâ ba’di var” (gerisi/devamı var) notunu düştüğü, kendi el yazısı rik’a 

ile kaleme aldığı ve “Müdafa’a” ismini verdiği çalışması 32 sayfadır. “Devâmı var” 

dediği çalışmanın geri kalan bölümü bütün çabalarımıza rağmen maalesef 

bulunamamıştır.  

1.5.3.12.      İlm-i usûlden Mir’ât Hâşiyesi Tarsûsî üzerine tamam olmamış bir 

hâşiye. Tasavvurât ve Hayâlî Siyâlkûtî’lerine Ta’likât  

Molla Hüsrev, ilim ehli tarafından fıkıh usûlünün ana kaynaklarından kabul edilen 

(ö.885/1480) Mirkâtü’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl adlı telif eserini, Mir’âtü’l-usûl fî şerhi 

Mirkâti’l-vüsûl adıyla yine kendisi şerh etmiştir.  Tarsûsî Mehmed Efendi,190 Molla 

Hüsrev’in Mir’âtü’l-usûl fî şerhi Mirkâti’l-vüsûl adlı şerhine, Hâşiyetü’t-Tarsûsî ‘alâ 

Mir’âti’l-usûl191 ismiyle bir hâşiye yazmıştır. Elmalılı, Tarsûsî Mehmed Efendi’nin 

Hâşiyetü’t-Tarsûsî ‘alâ Mir’âti’l-usûl adlı eserine bir hâşiyeye başlamış fakat 

tamamlayamamıştır. Elmalılı’nın metrûkâtında bulunan söz konusu hâşiye, Tarsûsî’nin 

hâşiyesinin “Mukaddime” bölümünden başlamakta ve “er-Rüknü’l-evvelü fî beyâni 

hâlü’l-kitâbi” kısmından yaptığı iki sayfalık hâşiye ile tamamlanmaktadır.  Elmalılı’nın, 

15x20 cm ebatlarında, karton kapaklı çizgili ve dikişli deftere yazdığı haşiyesi 69 

sayfadır. Elmalılı, yazdığı hâşiyeyi 13.5x20 cm ebatlarında, çizgisiz ve kapaksız 45 

sayfalık bir deftere kendisine ait nesih hattı ile temize de çekmiştir. 

Siyâlkûtî192, Hayâlî’nin193 yazdığı Hâşiyetü Şerhi’l-Mevâkıf adlı eserine Hâşiyetü 

Siyâlkûtî ‘ale’l-Hayâlî194 adlı hâşiye ile Kutbüddin er-Râzî’nin er-Risâletü’l-ma’mûle 

fi’t-tasavvur ve’t-tasdîk adlı eserine Hâşiyetü Siyâlkûtî ‘ale’t-Tasavvurât195 adlı bir 

hâşiye yazmıştır. Elmalılı, Siyâlkûtî’nin yazdığı bu iki hâşiyenin bazı yerlerine ta’lîkât 

(açıklama) yaptığını ifâde etmekte ve kendi el yazısıyla yazdığı özgeçmişinde, 

dedesinin eserine yazdığı hâşiye ile tamam olmamış Tarsûsî hâşiyesi ve ta’lîkatları 

 
190 Tarsûsî Mehmed Efendi (ö.1145/1732). Osmanlı âlimi. Geniş bilgi için bkz.: Abdullah Kahraman, 
“Tarsûsî Mehmed Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2011, c. 40, s. 115-116. 
191 Tarsûsî Mehmed Efendi, Hâşiyetü’t-Tarsûsî ‘alâ Mir’âti’l-usûlfî şerhi Mirkâti’l-vusûli ilâ ‘ilmi’l-usûli,  
Dâru’l-kütübi’l-‘ilmiyye, Beyrut 1971. 
192 Abdülhakîm b. Şemseddîn Muhammed es-Siyâlkûtî (ö.1067/1657). Dil, belâgat, tefsir, kelâm ve 
mantık alanlarında hâşiyeleriyle tanınan Hindistanlı âlim. Geniş bilgi için bkz. Fatih Kılıç, Abdülhakîm 
Siyâlkûtî ve “Hâşiyetü Diyâlkûtî ‘alâ Hâşiyetü Abdi’l-Gafûr ‘ale’l-Fevâidi’z-Ziyâiyye, Atatürk Ünv. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2014. 
193 Hayâlî (ö.875/1470?) Fatih Sultan Mehmed devri âlimlerinden. Bkz.: Adil Bebek, “Hayâli”, TDV 
İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1998, c. 17, s. 3-5. 
194 Siyâlkûtî, Hâşiyetü Siyâlkûtî ‘ale’l-Hayâlî, Dâru’t-Tıbâ’atü’l-Âmire, İstanbul, 1271/1854. 
195 Siyâlkûtî, Hâşiyetü Siyâlkûtî ‘ale’t-Tasavvurât, Dâru’Tıbâ’atü’l-Âmire, İstanbul, 1259/1843. 
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hakkında; “Bunlar hengâm-ı tahsilde Arapça olarak yazılmıştır” açıklamasını 

yapmaktadır.196 Elmalılı’nın, Marmara İlâhiyat Fakültesi’ne bağışlanan şahsî 

kütüphanesindeki yer alan Siyâlkûtî’nin eserlerinin kenar kayıtlarında ta’lîkatlarının 

bulunabileceği kanaatindeyiz. 

 1.5.3.13. Teşkîl-i Mehâkim Kânûnu Şerhi Defteri ve Usûl-i Muhâkemât 

Kânûnu Şerhi  

28 Muharrem 1326 /2 Mart 1908 tarihli yazma eserinde Elmalılı, Devlet-i Aliye 

mahkemelerinin, i’lâm tanzim etme, hasma tebliğ ile icrâ dâirelerine müracaat usullerini 

açıklama, şer’î hâkimlerin verdiği hükümlerin i’lâmı ve bu i’lâm ile mahkum olan için 

temyiz ve istinaf etme usullerinin yeni vaz edildiğini, bir hâkimin baktığı hukûkî, cezâî 

ve ticârî mahkemelerin ayrı ayrı olduğunu, dâvâ görülme şeklinin de bir takım usullere 

tabi tutulduğunu anlatmakta ve bu usulleri maddeler halinde açıklamaktadır. 

     3. madde de Sulh Dâirelerinin, köylerde ve nahiyelerdeki iki kısmından ikinci kısmın 

teşkili, 2. madde de Sulh Dâireleri’nin üç vazifesi, 6. madde de hukûkî dâvâlardan 

hayvan ve zahire alıp satmak, gündelik ile çalışmak, otacılık yapmak, ödünç para 

vermek gibi dâvâların usulü…  

 Elmalılı’nın metrûkâtında, 15x20 cm ebatlarında, karton kapaklı, çizgili deftere 

kendi el yazısı ile kaleme aldığı çalışması 67 sayfadır.  

1.5.3.14.   Ticâret Kânûnu  

Elmalılı’nın metrûkâtında, kapağında “Ticâret Defteri 1 Muharrem 1326” yazılı 

defteri 15x20 cm ebatlarında, karton kapaklı, çizgilidir. Elmalılı’nın kendi el yazısı ile 

kaleme aldığı çalışması 45 sayfadır. 

Elmalılı’nın, “Müzekkeresiyle iştigal edeceğimiz hukûk-i ticâret hukûk-ı istisnâiyye 

aksâmındandır” diye başladığı “Ticâret Kânûnu Defteri” risâlesine, ticâretin her 

devletin kuvvet, miknet, şân ve şevketlerinin sebebi olduğu için, ticâretlerinin 

genişlemesi ve çoğalması için hususi hükümlerinin olmasının lüzumundan bahseder ve 

“Kânûn-i Ticâret sür’at – i’tibâr – emniyyet üzere müessestir” der. 

Ticâret Kânûnu zeylinin madelerinin yorumuyla devam ettiği çalışmasında, “Tâcir 

olanların şartları”, “Mehkeme-i Ticâretin Rü’yet Edeceği Mevâdir”, başlıklarını 
 

196 Necmi Atik, Hattat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, s. 12. 
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açıkladıktan sonra, ticarette tutulması lazım olan, Yevmiye, Kopya ve Bilanço 

defterlerini anlatır. Şirketlerden komandit, anonim, borca hissedarlık şirketlerinin 

çeşitlerini, yapılarını ve idârelerini inceleyerek risâlesini tamamlar.  

1.5.3.15.    Hukûk-i Husûsiyye-i Düvel  

Elmalılı’nın metrûkâtında tespit ettiğimiz müellifin el yazısıyla kaleme aldığı 

“Hukûk-i Husûsiyye-i Düvel” (Devletler Özel Hukuku) adlı eseri, 32x19 cm ebatlarında 

156 sayfadan oluşmaktadır.  

Elmalılı’nın, herhangi bir tarih düşürmediği eseri, Kânûn-i Esâsî’nin tâdili sırasında 

ve sonrasında kaleme aldığı izlenimi vermektedir. 

Konusunda etkin ve yetkin bir kişi tarafından kaleme alındığı ortada olan eserini 

Elmalılı, “Şahısların Hâl ve Ehliyeti” başladığı konuda, şahsın kim olduğunu, 

vazifelerini ve ehliyet özelliklerini tarif etmektedir. Sonrasında, “Ecnebi Memlekette 

Türklerin Hâl ve Ehliyyetine Tatbik Edilecek Ahkâm” konusuna “Türkiye’de Bulunan 

Ecnebilerin Hâl ve Ehliyyetine Tatbîk Edilecek Ahkâm” ara başlığıyla devam eder.  

Türklerin yabancı ülkelerdeki hukûki durumlarıyla, yabancıların Türkiye’deki 

hukûki durumlarını, İkâmetgâh, Ahvâl-i Şahsiyye Sicilleri, Gâiblik, Ehliyetsizlik, 

Vesâyet, Evlilik, Velâyet, Emvâl, Borçlar Hukuku, Fikri Haklar, Edebî ve Bedî’i 

Mülkiyet, Sinâ’i ve Ticârî Mülkiyet, Ölüm ile İntikâl, Verâset, Vasıyyet, Kısmet, İâde, 

Salâhıyyet, Usûl-i Muhâkeme ve İ’lamlar konulu ana başlıklarla çalışmasını 

tamamlayan Elmalılı, konuyla alakalı Türkiye Cumhuriyeti’nin İtalya ve Çekoslavakya 

ile imzaladığı mukâveleleri örnek olarak inceler. 

1.5.3.16.     Meclis-i Meb’ûsan-ı İlmiyye Encümenince Ta’dîlen Kaleme Alınan 

Mehâkim-i Şer’iyye ve Hükkâm-ı Şer’i Kânûn Lâyihası Esbâb-ı Mûcibe 

Mazbatası  

Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda her alanda zor durumda kalmış, devlet yapısındaki 

ıslahatlarla büyük değişikliklere de sahne olmuştu.  Bilhassa Osmanlı Devleti’nin 

ıslahatlarla düzeleceğine inanan II. Mahmud devrinde hazırlanmaya başlanan, ancak 

ömrünün vefâ etmemesi ile oğlu Abdülmecid zamanında, Gülhane bahçesinde okunarak 

îlan edilen Tanzimat Fermanı’yla (3 Kasım 1839), padişahın yetkisi sınırlandırılmış, 

azınlıklar, askerlik ve vergi konuları yeniden düzenlenmiş, Osmanlı Devleti’nde 
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Avrupâi tarz hukuk kuralları ile yeni bir dönem başlamıştı.  1856’da Avrupa 

devletlerinin Paris Konferansı’nda azınlıklar konusunda menfi bir karar çıkarmasını 

engellemek üzere kongre öncesi azınlık haklarını konu alan Islahat Fermanı ilan edildi 

(18 Şubat 1856).  Büyük devletlerin, Osmanlı’yı yeni reformlar yapmaya zorlamak 

amacıyla İstanbul’da yaptıkları Tersane Konferansı’nın çalışmalarına başladıkları gün 

de, ilk Osmanlı Anayasası olan Kânûn-i Esâsî ilan edildi (23 Aralık 1876).  

Devletin karar alma merkezinin kilitlenmesi ve yönetimin siyâsî zâfiyetinin had 

safhaya çıkmasıyla, iki yıl sonra 1878 tarihinde II. Abdülhamid, Kânûn-i Esâsî’yi 

askıya aldı ve Rus Harbi’nin ortaya çıkmasıyla meclisi de tatil etti.   

30 yıl aradan sonra, 10 Temmuz 1324/23 Temmuz 1908 tarihinde Meclis-i Mebusan 

tekrar toplantıya çağırıldı. 1876 Kânûn-i Esâsîsi’nde yapılması gereken değişiklikleri 

belirlemek üzere bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonun içinde yer alan ve “Kânûn-i 

Esâsî Esbâb-ı Mûcibe Lâyihası”nı kaleme alan Elmalılı’nın, 1876 Anayasası/Kânûn-i 

Esâsî üzerinde yapılan değişiklikte çok önemli rolü oldu. Elmalılı’nın amacı Kânûn-i 

Esâsî’nin tâdil edilen her maddesinin İslam Hukuku’na uygun olmasını ve batı 

kanunlarının hariçte kalmasını sağlamaktı. II. Abdülhamid, 24 Temmuz 1908’de 

yayımladığı bir tebliğle Kânûn-i Esâsî’yi ikinci defa ilan etti ve böylece İkinci 

Meşrûtiyet başlamış oldu.197 

Elmalılı’nın metrûkâtındaki, 13x19 cm ebatlarında, karton kapaklı çizgisiz deftere 

kaleme aldığı “Meclis-i Meb’ûsan-ı ‘İlmiyye Encümenince Ta’dîlen Kaleme Alınan 

Mehâkim-i Şer’iyye ve Hükkâm-ı Şer’i Kânûn Lâyihası Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası” 

başlıklı yazısı 28 sayfadan ibarettir. Elmalılı’nın bu makalesi, Beyânü’l-Hak 

Dergisi’nde üç bölüm halinde yayımlanmıştır.198 

Elmalılı, “Bir milletin, bir hükümetin hakk-ı hayatı, hayat-ı hak ile kâimdir” 

cümlesiyle başladığı yazısında hak ve adâletten bahsederken, kâinatın mevcudiyetinin 

hakiki kanunlara, ilmi hakikatlere, hiç kimsenin hakkı dilediği gibi uygulama hakkının 

olmadığını ifade eder. Elmalılı’ya göre, kânunların yapılması veya kaldırılması 

 
197 Ali Akyıldız, “Meclis-i Mebûsân”, TDV İslam Ansiklopedisi, Ankara, 2003, c. 28, s. 245-47. 
198 Elmalılı (Küçük Hamdi), “Mehâkim-i Şer’iyye ve Hükkâm-ı Şer’î Kânunu Lâyihası Esbâb-ı Mûcibe 
Mazbatası (1)”, Beyânü’l-Hak (28 Rebîülevvel 1328/26 Nisan 1326), S. 58, s. 1197-1200; Elmalılı, 
“Mehâkim-i Şer’iyye ve Hükkâm-ı Şer’î Kânunu Lâyihası Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası (2)”, Beyânü’l-Hak 
(10 Cemâziyelevvel 1328/6 Mayıs 1326), S. 60, s. 1215-1218; Elmalılı, “Mehâkim-i Şer’iyye ve 
Hükkâm-ı Şer’î Kânunu Lâyihası Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası (3)”, Beyânü’l-Hak (14 Cemâziyelevvel 
1328/10 Mayıs 1326), S. 61, s. 1230-1234. 
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hükümetlerin salâhiyetlerinin ve iktidarlarının hâricinde bir konudur ve kânun, devlet 

gücünün hâkimiyetinde olmayan hükümetlerde meşrû değildir. Kânun gücünün ve 

hukukun binâ edildiği yapının beşere istinâdı değil, kâinata hâkim olan kudrete 

dayanması gerekmektedir. Hükümetler, her hakkı yerine getirmek demek olan ihkâk-ı 

hak ve icrâ-yı adil etmek vazifesiyle mükelleftirler.  

Elmalılı, kadıların ve hâkimlerin umûma âit siyasetle ilgilenmez ve velâyet-i kazânın 

ancak hukukun hal ve faslına münhasır olduğunu, hâkimlerin hâkimiyet sıfatları 

noktasından ancak inşâ-i hükme memur olup icrâ, tenfîz, zabt u rabt gibi işlerle katiyyen 

alakadar olamayacaklarını beyan ederek, ele aldığı meseleleri İslam hukukunun kaynak 

eserlerinden delillendirerek yazısını şöyle tamamlar: 

“İşte şu kadar mutâlâ’ât-ı ‘umûmiyye esbâb-ı mûcibe hakkında bir mulâhaza-i 

icmâliyye bahşedebilmeye kâfi geleceğinden tafsîlât-ı zâideden bi’l-ihtirâz fusûl-i 

âtiyesi için beyân-ı mütâla’aya lüzum görülmediğinden ve kânûn-i mezkûrun serî’an 

tatbîkine eşedd-i lüzum bulunduğundan bir an evvel Meclis-i ‘Âlîce müzâkere ve kabul 

buyurulmasını ‘arz ve teklif eyleriz.” 

1.5.3.17.     Abdest Konusundaki Fıkhî Çalışması 

Şu ana kadar Elmalılı ile alakalı yapılan bütün araştırmalarda “Elmalılı’nın Abdest 

konusundaki fıkhî çalışması” olarak kayda geçen ve 32x19 cm ebatlarında Elmalılı’nın 

kendi el yazısı ile kaleme aldığı karton kapaklı çizgili üç adet defter, Elmalılı’nın İslam 

Hukûku Kâmûsu’nun bir bölümüdür. Üçüncü defterin 150. sayfasında “Âsim”, “Âcel”, 

“Âhiret” maddeleriyle “İslam Hukuku Kâmûsu”nun madde çalışmaları devam 

etmektedir.  

1.5.3.18.    Fetvâları ve Mahkeme Kararları 

 Elmalılı metrûkâtında, 16x20,5 cm ve 20x16 cm ebatlarında iki defter ve ayrı 

evraklarda muhtelif konularda verdiği hükümleri, sınıf-ı evvelden ed-Dâî Muhammed 

Hamdi şeklinde imzalamıştır.  

 16x20,5 cm ebatlarındaki birinci defter, kapaksız çizgili deftere yazılmış 108 

sayfadan ibarettir. 20x16 cm ebatlarındaki karton kapaklı ve çizgili ikinci defter 52 

sayfadır. Ayrıca şahsi imzasını taşıyan fetvâlarının bulunduğu 28 varak vardır.  

 



67 
 

1.5.3.19. Divançesi  

Bu konudaki çalışma ve değerlendirmeler tezimizin konusu olduğundan ilerleyen 

sayfalarda ele alınacaktır. 

 1.5.4.    Mektupları 

 Elmalılı’nın, ilmî ve siyâsî özellikleri yanında, edebiyat ve sanat alanlarındaki 

eserleri geniş bir çevreye sahip olmasına zemin hazırlamıştır.  Döneminin en önemli 

haberleşme vâsıtası olan mektup yazma Elmalılı içinde kaçınılmazdır. O, uzakta 

yaşayan ailesine, arkadaşlarına özel mektuplarının yanında, vazife aldığı resmî dâireler 

ve idârecilerine mektuplar yazmış, cevâbî mektuplar almış ve en önemlisi bu mektupları 

arşivlemiştir. Yazdığı mektuplardan önemli gördüklerinden bir nüsha daha yazıp 

arşivlemiş, kendisine gelen yazışmaların kuvvetle muhtemel hiçbirini zâyi etmemiştir. 

Metrûkâtında günümüze ulaşan mektuplarında yaptığımız araştırmalar sonucu ortaya 

çıkardığımız 1926-1940 yılları arası yazılmış mektuplar şunlardır: 

1. Elmalılı ile Diyanet İşleri Arasındaki Mektuplaşmalar 
 

Elmalılı’ya Diyanet İşleri’nden Gelen Mektuplar 

Elmalılı ile Rıfat Börekçi Arasındaki Mektuplaşmalar 

Elmalılı ile Aksekili Arasındaki Mektuplaşmalar 

Elmalılı ile Şerafettin Yaltkaya Arasındaki Mektuplar.199 

 

2. Elmalılı ile Şahıslar Arasındaki Mektuplaşmalar 
 

Elmalılı’nın, Mehmet Akif Ersoy’a Yazdığı Mektup 

İsmail Hakkı Erzurûmî’nin, Elmalılı’ya Yazdığı Mektuplar 

Elmalılı’nın, Cenap Şehâbeddin’e Yazdığı Mektuplar 

Musa Carullah Bigeyev’in, Elmalılı’ya Yazdığı Mektup 

Muallim Vahyî’nin, Elmalılı’ya Yazdığı Mektuplar 

Elmalılı’nın, Prenses Abbas Halim Paşa’ya Yazdığı Metup 

Ada Mahkeme-i Asliye Âzâsı Necâti Efendi’nin, Elmalılı’ya Yazdığı 

Mektubu 

 
199 Bkz.: Necmi Atik, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Mektuplaşmaları 1”, İlahiyat Araştırmaları 
Dergisi, Aralık 2020, S. 14, s. 27-72. Makalenin web adresi: https://bit.ly/3a7i8pA. 

https://bit.ly/3a7i8pA
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Garbi Karaağaç Belediye Reisi’nin, Elmalılı’ya Yazdığı Mektubu.200 
 

3. Elmalılı ile Akrabaları Arasındaki Mektuplaşmalar 
 

Kızı Fatma Topbaş’ın Mektubu 

Oğlu Muhtar Yazır’ın Mektubu 

Kardeşi Mahmud Bedreddin Yazır’ın Mektubu 

Baldızı Fatma Şerbetçioğlu’nun Mektupları 

Yeğeni Fatma Paksüt’ün Mektupları.201 

 

 1.5.5.   Hüsn-i Hat Yazıları 

  Elmalılı, 25 yaşında (1320/1903) Bâyezid dersiâmlarından Kayserili Büyük Hamdi 

Efendi’den aldığı ilmiye icâzetnâmesinin metnini kendisi, icâzetli olduğu hat sanatının 

sülüs, nesih ve ta’lik dallarında nefis bir şekilde 1325/1908 yılında tekrar yazmıştır. 

Yazdığı bu icâzetnâme ile Elmalılı, hat sanatındaki vukûfiyetini ortaya koymuştur. 

İcâzetnâme, hat sanatının şâheserlerinden olması yanında, Osmanlı medreselerinin 

icâzet geleneğine de ışık tutması bakımından oldukça önemlidir. Elmalılı, 

icâzetnâmesinde hangi konularda ders aldığını açıklamış, hocası Büyük Hamdi 

Efendi’den Peygamberimiz’e (s.a.v.) uzanan ilmiye silsilesinde yer alan ulemâ-yı 

kirâmın hayatlarını da muhtasaran hâşiye şeklinde kaleme almıştır. İcâzetnâme, yazısı, 

süslemesi, tasarımı ve içeriği ile muhteşem bir eser hüviyetindedir.202 

 İcâzetnâmenin ölçüleri, iç kısmı 9,5x14 cm, dış kısmı 15x24 cm’dir. Kapağı deri cilt, 

yaprakları nohûdî renkli ve âharlı, kenarları çetvelli, ortada hatâyî bir tezhib yer 

almaktadır. Kapağın iç kısmı ebru ile kaplıdır. Kapak kısmının üst tarafında, dairesel 

formdaki bir kağıda Elmalılı tarafından sülüs istifi hüsn-i hat ile “el-Hâfız Muhammed 

Hamdi el-Elmâlî, sene 1320 Zilkâde, Kânûn-i Sânî 1322” yazılmıştır. İcâzetnâme, âharlı 

akkâse ebru üzerine, baş tarafta bulunan ve ta’lîk hat sanatı ile yazılan iki sayfa dışında, 

sayfa altı ve üstü sülüs hattıyla, içte kalan kısım kısım nesih hattıyla yazılmıştır. Sayfa 

ortalarında çetvelle ayrılan bir satırlık bölüm kırmızı mürekkep ve ta’lik hattıyla 
 

200 Bkz.: Necmi Atik, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Mektuplaşmaları II”, İslami Araştırmalar 
Dergisi, Eylül 2021, 32. Cilt, S. 3, s. 759-784. Makalenin web adresi: https://bit.ly/3MV5YhX. 
201 Necmi Atik, Son Müfessir Elmalılı’nın Mektuplaşmaları, Mahya Yayıncılık, İstanbul, 2021; Ayrıca 
bkz.: Necmi Atik, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Mektuplaşmaları II”, İslami Araştırmalar 
Dergisi, Eylül 2021, 32. c., S. 3, s.759-784. 
202 Bkz.: Necmi Atik, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın İlmiye İcâzetnâmesi”, Fırat Üniversitesi 
İlâhiyat Dergisi, Aralık 2021, c. 26, S. 2, s. 227-266. Makalenin web adresi: https://bit.ly/3t4Hgni. 

https://bit.ly/3MV5YhX
https://bit.ly/3t4Hgni
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yazılmıştır. İcâzetnâmedeki yeşil, mavi ve kırmızı renklerin hâkim olduğu tezhibin 

tasarımı, uygulandığı dönemi yansıtmaktadır. Altın, ince ve kalın çekilmiş çetvellerle 

yoğun olarak kullanılmıştır.  

 İcâzetnâme, duâlarla ve hocası Büyük Hamdi Efendi’nin icâzet verdiğine dâir mührü 

ve son sayfasında Elmalılı Hamdi Efendi’nin ketebesiyle tamamlanmaktadır. Ketebeden 

sonra resmî makamın “Görülmüştür, Rebîulûlâ 1325” tescil yazısı ve “Hasan Hilmi” 

mühürü vardır. Mühürün iç yazısı “Bâbı Fetvâ Sicil Müdüriyeti” şeklindedir. 

Elmalılı M. Hamdi Yazır icazetnamesini alıp imzasını taşıyan hat eserlerini yazmaya 

1900’lü yılların başında başladığı, 1906 yılına kadar maîşetini temin için hattatlığı 

meslek edindiği, ketebe kayıtlarından anlaşıldığı üzere (1902-1941) vefatına kadar da 

hiç terk etmediği hat sanatıyla sayısız eserler verdiği muhakkaktır. Günümüze gelen 

eserlerinden en eski tarihlisi, Erenköy Zihni Paşa Camii’nde sülüs, nesih, ta’lîk, rık’a ve 

icâzet yazı çeşitleriyle yazdığı 1902 tarihli imzasını taşıyan levhasıdır. Beykoz 

Camii'nde 1, Elmalı Karyağdı Camii'nde 1, M. Kemal İnal'ın "Son Hattatlar" kitabında 

2, kardeşi Muhammed Yazır'ın Kalem Güzeli kitabında 1, Abidin Topbaş'ın özel 

koleksiyonunda 1, Abdullah Karataş'ın özel koleksiyonunda 1, Faruk Topbaş'ın özel 

koleksiyonunda 3, İsmail Kara'nın özel koleksiyonunda 1, torunu Mehmet Hamdi 

Yazır’ın özel koleksiyonunda 31 eseri, toplamda 43 eseri bulunmaktadır.203   

   Gerek İstanbul’un meşhur yangınları, gerek harf inkılabının mâlum sonuçları, 

mütâreke yıllarındaki düşman işgalleri ile yapılan yağma hareketleri, yabancılar 

tarafından götürülmeleri sonucu, özel gayretlerle korunmuş şahsi koleksiyonlar veya 

müzelere nakledilebilen eserler dışındakilere maalesef ulaşma imkânı 

bulunamamıştır.204  

 
 

203 Necmi Atik, “Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Sanat Anlayışı ve Hattatlığı”, Elmalılı M. Hamdi Yazır 
Sempozyumu Antalya 2012, TDV Yayınları, Ankara, 2015, s. 607-630. 
204 Muhammed Bedreddin Yazır'ın Kalem Güzeli kitabını yayına hazırlayıp giriş yazısını yazan ve 
Elmalılı M. Hamdi Yazır'a ithaf ederek "Men sâme ramadâne..."  hat eserini giriş kısmında yayınlayan M. 
Uğur Derman, bu eserin M. Hamdi Yazır'a ait olmadığı hususunun bizzat hocası Hattat Necmeddin 
Okyay tarafından tesbit edildiğini, konuyu kendilerine danıştığım görüşmeler sonucu, şahsıma gönderdiği 
maille bildirmişlerdir. Aynı eser yanlışlıkla yine M. Hamdi Yazır'a ithafla, İbnü'l-Emin M. Kemal İnal'ın 
"Son Hattatlar" kitabında da yayınlanmıştır. Bkz. İnal, s.109. 
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1.5.7. Makaleleri 

Elmalılı’nın, makalelerinden bir kısmı sağlığında yayımlanmıştır. Metrûkâtında tespit 

ettiğimiz yayımlanmamış makaleleri de olduğundan, makaleleri, yayımlanmış ve 

yayımlanmamış makaleleri başlığı altında incelenecektir. 

  1.5.6.1. Yayımlanmış Makaleleri  

Elmalılı’nın, Beyânü’l-Hak, Sırât-ı Müstakîm, Sebîlü’r-Reşâd, ve Cerîde-i Milliye’de 

yayınlanan, ilmî, siyâsî, edebî ve felsefî alanlarda kaleme aldığı makaleleri, yaşadığı 

dönem hakkında çok önemli bilgiler ihtivâ etmektedir. Yayınladığı makalelerinde, imza 

olarak şu isim ve ünvanlarını kullanmıştır: Küçük Hamdi, Elmalılı Hamdi, Elmalılı 

Küçük Hamdi, Dersiâm Mülâzımlarından Küçük Hamdi, Bâyezid Dersiâm 

Mülâzımlarından Küçük Hamdi, Bâyezid Dersiâmından Antalya Meb’ûs-i Sâbıkı 

Muhammed Hamdi, Mekteb-i Nüvvâb Fıkıh Muallimlerinden Elmalılı Küçük Hamdi, 

Muhammed Hamdi, Medrese-i Süleymaniye ve Medrezetü’l-Kuzât Muallimlerinden 

Muhammed Hamdi, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye Fıkıh Encümeni A’zâsından 

Muhammed Hamdi. 

Beyânü’l-Hak, dînî, edebî siyâsî, fennî gazete olarak kendini nitelemiş haftalık süreli 

yayın organıydı. 22 Eylül 1324/7 Ekim 1908 ile T. Evvel 1328/Ekim 1912 tarihleri 

arasında 182 sayı yayımlandı.  Elmalılı’nın makaleleri, Beyânü’l-Hak Gazetesi’nin ilk 

sayısıyla (9 Ramazan 1326 / 12 Ekim 1908) başlar ve 88. sayısıyla (3 Zilhicce 1328) 

tamamlanır. Beyânü’l-Hak’ta 27 sayı makaleleri yayımlanmıştır. Yayımlanmış 

makaleleri şöyledir: 

 1. Hutbe-i Peygamberî, s. 1 (9 Ramazan 1326), s. 4-6. 

 2. Vaaz, s. 2 (16 Ramazan 1326), s. 6-8. 

 3. ‘Ulûm-i İslâmiye, Âleme Bir Nazar, s. 3 (23 Ramazan 1326), s. 4-6; s. 5 (7 

Şevvâl 1326), s. 84-88; s. 7 (21 Şevvâl 1326), s. 130-134; s. 9 (6 Zilkâde 1326) s. 178-

182. 

 4.Siyâset-i Medeniye (Kütüb-i Şer’iyyeden Huccetullâhi’l-Bâliga nâm kitaptan 

mütercemdir), s. 6 (14 Şevvâl 1326), s. 110-112. 

 5. Saâdet-i Hakîkiye, s. 15 (18 Zilhicce 1326), s. 328-333.  
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 6. Makâle-i Mühimme, s. 18 (9 Muharrem 1327), s. 399-404. 

 7. İslâmiyetle Medeniyet-i Cedîde Birleşebilir mi? s. 20 (23 Muharrem 1327), s. 

442-444; s. 21 (30 Muharrem 1327), s. 466-468; s. 23. (15 Safer 1327), s. 522-525; s. 

24 (22 Safer 1327), s. 546-548; (Tercüme. Devamı var deniyorsa da dergide 

bulunmamaktadır). 

 8. İslâmiyet ve Hilâfet ve Meşîhat-ı İslâmiye, s. 22 (8 Safer 1327), s. 511-514; s. 

23 (15 Safer 1327), s. 543. 

 9. Otuz bir Mart, s. 30 (2 Cemâziyelâhir 1327), s. 698-700; s. 31 (9 

Cemâziyelâhir 1327), s. 723-725; s. 32 (16 Cemâziyelâhir 1327), s. 747-750; s. 34 (2 

Recep 1327), s. 788-791. (Devamı var deniliyorsa da dergide bulunamaktadır.) 

 10. Küçük Bir Düşünce, s. 45 (19 Muharrem 1328), s. 978-981. 

 11. Mecelle-i Ahkâm-i ‘Adliyemize Revâ Görülen Muâhezeyi Mudâfa’a, s. 48 

(11 Safer 1328), s. 1024-1026; s. 49 (18 Safer 1328), s. 1035-1038; s. 50 (25 Safer 

1328), s. 1051-1054; s. 51 (2 Rebîülevvel 1328), s. 1067-1070; s. 53 (17 Rebîülevvel 

1328), s. 1100-1102; s. 54 (23 Rebîülevvel 1328), s. 1114-1116; s. 55 (30 Rebîülevvel 

1328), s. 1130-1132; s. 59 (28 Rebîülâhir 1328), s. 1194-1197; s. 61 (14 

Cemâziyelevvel 1328), s. 1228. (Devamı var denildiği halde dergide bulunmamaktadır.) 

 12. Donanma İ’ânesi Zekât Yerine Geçer mi?, s. 88 (3 Zilhicce 1328), s. 1658-

1669. 

Sebîlü’r-reşâd, önce Sırât-ı Müstakîm olarak bulunan derginin devamıdır. Ebu’l-Ulâ 

Zeynelâbidin ve Eşref Edip’in kurduğu, başyazarlığını Mehmet Akif’in yaptığı haftalık 

dergi olan Sırât-ı Müstakîm, dînî, millî, edebî ve siyâsî konulara yer veren çok önemli 

süreli yayın organıydı. 14 Ağustos 1324/27 Ağustos 1908 – 16 Şubat 1327/29 Şubat 

1912 tarihleri arasında 182 sayı Sırât-ı Müstakîm adıyla, 24 Şubat 1327/8 Mart 1912 

tarihinden 5 Mart 1925’e kadar Sebîlü’r-Reşâd adı altında 641 sayı çıkmıştı. 

Elmalılı’nın bu dergideki makaleleri 1336-1343 / 1917-1924 tarihleri arasında 

yayımlanmıştır.  Elmalılı’nın, siyâsî istikrazsızlığın had safhada olduğu 1339-

1340/1921-1922 yıllarında makalelerine ara verdiği görülmektedir. Aynı dönem Ankara 

İstiklal Mahkemesi’nde yargılanması Elmalılı’yı olumsuz yönde etkilemiştir.  

Yayımlanan makaleleri şunlardır: 
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 1. ’Ulûm-i İslâmiye’nin Rûhu ve Mîzâc Tasnîfi, sy. 364 (30 Şevval 1336), s. 

256-260. 

 2. Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’ın Dîni İslâm, s. 423-424 (21 Ramazan 

1337), s.52-54; s. 425-426 (27 Ramazan 1337), s. 65-66; s. 429-430 (18 Şevvâl 1337) s. 

98-1001, s, 431-432 (25 Şevvâl 1337) , s. 115-117; s. 433-434 (10 Zilkâde 1337), s. 

130-132; s. 435-436 (17 Zilkâde 1337), s. 147-148; s. 437-438 (24 Zilkâde 1337), s. 

162-163; s. 442 (29 Zilhicce 1337), s. 215-216; s. 443 (13 Muharrem 1338), s. 5-6; s. 

444, (20 Muharrem 1338), s. 15-17; s. 445, (27 Muharrem 1338) s. 27-29; s.446 (5 

Safer 1338), s. 40-42. 

 3. Dinimiz, Devletimiz, s. 382 (8 Rebîulevvel 1337) s. 323-329.  

  4. Müslümanlık Mânî-‘i Terakkî Değil, Dâmin-i Terakkîdir, s. 544-45 (27 

Zilkâde 1341), s. 187-189; s. 546 (4 Zilhicce 1341), s. 203-205; s. 547-548 (19 Zilhicce 

1341), s. 3-7; s. 549-550 (22 Zilhicce 1341), s. 21-22; s. 551-552 (3 Muharrem 1342), s. 

36-38; s. 553-554 (10 Muharrem 1342), s. 52-53. 

  5. Rü’yet-i Hilâl Meselesi. Fazl-ı Muhterem Mehmed Fatih Efendi Hazretlerine. 

S. 561-562 (8 Safer 1342), s. 115-117; s. 563-564 (16 Safer 1342), s. 132-134; s. 565-

566 (23 Safer 1342), s. 148-150. 

 6. Metâlip ve Mezâhip önsözünden, s. 565-566; (23 Safer 1342), s. 152-153; s. 

567-568 (30 Safer 1342), s. 164-166; s. 569-570 (7 Rebiülevvel 1342), s. 179-180; s. 

571-572 (14 Rebiülevvel 1342), s. 197-199;s. 573 (21 Rebîülevvel 1342), s. 574 (28 

Rebîulevvel 1342) s. 17-19; s. 2-3; s. 575 (2 Rebîulâhir 1342) s. 38-39; s. 576 (13 

Rebiulâhir 1342) s. 53-55. 

 7. İlhâd Ne Büyük Cehâlettir, s.  622 (24 Rebîülevvel 1343), s. 369-370; s. 623 

(1 Rebiülâhir 1341), s. 385-388; s. 624 (8 Rebîülâhir 1343), s. 401-402; s. 625 (15 

Rebîülâhir 1343), s. 2-4; s. 626 (22 Rebîülâhir 1343), s. 17-19; s. 627 (29 Rebîülâhir 

1343) , s. 33-36; s. 628 (7 Cemâziyelevvel 1343), s. 49-52; s. 629 (14 Cemâziyelevvel 

1343), s. 65-69; s. 630 (21 Cemâziyelevvel 1343), s. 81-83; s. 632 (5 Cemâziyelâhir 

1343), s. 112-117. 

 8. Hayat ve ‘Ubûdiyet, s. 634 (19 Cemâziyelâhir 1343), s. 145-147. 
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 9. Izdırâbât-ı Beşerin Sebebi Şirktir, s. 635 (26 Cemâziyelâhir 1343), s. 162-164; 

s. 636 (4 Recep 1343), s. 177-180. 

 Meşîhat-ı Celîle-i İslâmiyye’nin resmî yayın organı olan Ceride-i İlmiye, 3 

Recep 1332 / 28 Mayıs 1914 – Safer 1341 / Eylül 1922 tarihleri arasında toplam 79 sayı 

yayımlanmıştır. Elmalılı’nın tek makalesi 41. sayıda yayımlanmıştır.205 Yayımlanan 

“Tevbe” konulu makalesi, s. 41 (Rebîülevvel 1337), s. 1208-1212’dedir. 

 Diplomaside Diyânet Manevralarının Âkıbeti, İkdam, sy. 1-2, 22 Zilhicce 1330 – 

19 Teşrin-i sâni 1328, s. 5670. 

 İnneme’t-tâ’atu fi’l-Ma’rûf, Tesisat, 1327, no:124. 

 Hakk-ı Tefsir ve Hukûk-ı Pâdişâhî, Tesisat, 1327, no:127. 

1.5.6.2. Yayınlanmamış Makaleleri 

     Elmalılı’nın metrûkâtında tespit ettiğimiz makaleler, doğrudan kaleme aldığı veya 

makalesini okuduğu bir yazara cevaben yazdığı konular üzerinedir. Basın yayını 

yakından takip eden Elmalılı’nın hukuk, vakıflar, siyâset, felsefe, îtikat alanlarındaki 

makaleleri yayımlanmış olanlar gibi muhtelif konulardaki vukûfiyetini ve hâkimiyetini 

göstermeye yeterlidir.  

1. Cenab Şehabeddin Bey Efendi’ye Uzaktan bir Hitap “Mesâil-i 

İctimâ’iyye’nin tarîk-i tetebbu’u” 

     15x20 cm ebatlarında nohûdî çizgisiz kağıda rika el yazısı ve siyah mürekkeple 

yazılmış makale tekrarlarıyla beraber 21 sayfadan ibarettir.  

     Elmalılı, Cenab Şehâbeddin’in ilim ve fikir sahasındaki yazılarının hatalarla dolu 

olduğu ve şiirle ilmi karıştırdığını ifâde ettiği cevâbî makalede, mantık ana başlıkları 

içinde yer alan istikrâî (induction) ve istintâc (deduction) konularını açıklamaya 

çalışmış, Cenab Şehâbeddin’in verdiği “Taş katıdır” ve “İnsan fânidir” kazıyye 

örneklerinin kendisi tarafından yanlış değerlendirildiğini ve mantık kuralları açısından 

hatâlı olduğunu ortaya koymuştur.  

 
205 Nesimi Yazıcı, “Muhammed Hamdi Yazır’ın Basın Hayatı ve Yazarlığı”, Elmalılı M. Hamdi Yazır 
Sempozyumu, TDV Yayınları, Ankara 1993, s. 25-32. 
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2. Cenab Şehabeddin’in Sabah’ın 17 Rebîulevvel 1337 (21 Aralık 1918) tarihli 

ve 10451 numaralı nüshasındaki “Ferd ve Cem’iyyet” konulu makalesine 

cevap. 

     15x10 cm ebatlarında ortası tel zımbalı çizgili not defterine rika el yazısı ve siyah 

mürekkeple yazılı makale 22 sayfadan ibarettir. 

     Elmalılı, Cenab Şehabeddin’in toplum olarak bozulmaların arttığını ve toplumsal 

terakki düşüncesinin yerini şahsî ve ferdî taşkınlıkların aldığını ve sebeplerini îzah ve 

tahlil ettiği makalesine cevap olarak yazdığı makalesinde, Cenab Şehabeddin’in maraz 

tespitinin doğru, fakat çözümlerinin hatâlı olduğunu delilleriyle açıklamaya çalışmıştır. 

 

3. Felsefe-i Fikr-i Hükümet 

     Makale, 13x20 cm ebatlarında 6 sayfadan ibarettir. Çizgisiz nohudî kağıda siyah 

mürekkeple yazılmış makalede; devlet ve hükümetin mânâsına meşrûtiyetin ilânından 

sonra havas ve avam herkes muttalî olduğu düşünülse de gerçek anlamlarının 

bilinmediğini ifade eden Elmalılı, devlet ve hükümet kelimelerinin felsefi târifleri ile 

demokrasi ve demokratın ne olduğu üzerinde durmaktadır. 

4. Eski Kabirlerin Durumu (Arapça) 

     Besmele ile başlayan ve Arapça yazılmış makale 23 sayfadır. 11 sayfası 17,5x23 cm 

ebatlarında, 12 sayfası ise 15x21 cm ebatlarındadır. Siyah mürekkeple çizgisiz kağıtlara 

yazılı makalede, kabirlerin ve kabristanların yerleşim yerleri olarak açılmaya ve 

üzerlerine çok katlı binaların, çarşı ve ticarethanelerin yapılmaya başlanıldığı 

anlatılmakta, uzun zamandır cenaze defin işlemlerinin yapılamadığı Kasımpaşa 

Kabristanlığı ve yanındaki kabristanlık örnek olarak verilmektedir.  

     Makale, Vakıflar’ın konuyla ilgilenmediği, kabir mahallerinin kullanılmasının haram 

olduğu halde mezarlıklardaki kabirlerden geriye sadece taşlarının kaldığı 

belirtilmektedir. Ayrıca makalede, ulemânın kabir yerlerinin kullanımının câiz olmadığı 

hakkında vermiş oldukları fetvâlara yer verilmektedir. 

5. Rumeli ve Anadolu Teftişleri  
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     13x20 cm ebatlarındaki nohûdî ve çizgisiz kağıtlara kurşun kalem ve rika hattı ile 

yazılı makale 6 sayfadan ibarettir.  

     Makalede, İngiltere kamuoyunda Osmanlı Devleti aleyhine oluşan olumsuzluğu 

gidermek adına, Anadolu ve bilhassa Rumeli’de yapılacak teftişlerin netice verip 

vermeyeceği noktasında Elmalılı kendisinde oluşan üç soruya cevap aramaktadır: 

1. Teşebbüs, esbâb-ı mucibe olan siyâset-i hâriciyede te’sîr-i matlûbu husûle 

getirecek mi? 

2. Siyâset-i hâriciyeye hüsn-i te’sîri olsun ve olmasın nefsü’l-emirde bir fâide ve 

semeresi olabilecek mi? 

3. İyi olsun, kötü olsun mes’ûliyyet terettüp edebilecek mi? 

6. Kemâ Tekûnu Yüvellâ ‘Aleykum 

     13x20 cm ebatlarında nohûdî ve çizgisiz kağıtlara mor renkli kalemle yazılmış olan 

makale beş sayfadır. 

     Makale; “Kemâ tekûnû yüvellâ ‘aleyküm”, “Ey insanlar! Siz nasıl iseniz öyle idâre 

olunursunuz”206 başlıklı hadîs-i şerif ile başlamaktadır. Hadîs-i şerifin mânâsına 

Osmanlı memleketlerinde yaşayan bütün Müslümanlarla birlikte gayr-i Müslimlerinde 

ortak olduğu vurgulanırken, “her hükümetin hâl ve şânı onun başına geçtiği milletin hâl 

ve şânıyla mütenâsiptir” kâidesinin açıklaması yapılmaktadır. 

7. İmâmü’l-müslimîn umûr-i evkâfta ber-vech-i şer’î kavânîn ve nizâmât neşri 

de bir vazifedir 

     23x18 cm ebatlarında çizgisiz nohûdî kağıtlara yazılan makale 22 sayfadan ibarettir. 

Makale rika el yazısı ve siyah mürekkeple yazılmıştır. 

     Elmalılı makalesinde; “Kânûn devletin irâdesini gösteren evâmir ve nevâhîden 

‘ibâret olup devletin fevkinde hiçbir kudret ve kuvvet olmadığından devlet kuvve-i 

teşrî’iyyesi vâsıtasıyla irâdesini ta’yîn ederek kânunlarını vaz’ u i’lân u icrâ eyler” 

ifâdelerini kullanmakta, vakıflarla alâkalı zamana ve zemine göre ihtiyacı karşılayacak 

 
206 bkz: Aclûni, Keşfu’l-Hafâ, c: 2, s. 126-127, hadis no: 1997. 
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kânunların çıkarılmasının gerektiği ve bu vazifenin halifenin görevleri arasında 

olduğunu delilleriyle îzah etmekte ve ilim ehline de gayreti tavsiye ettiği makalesini şu 

cümlelerle tamamlamaktadır:  

     “Fukahâmızın el-yevm delîli, bu veçhile âsâr-ı seleften bir kısm-ı mahsûstan ‘ibâret 

kalıyor. Şu esbâba binâen fikr-i ‘âcizânemce diyorum ki bugün sâha-i ‘ilmimizde olsun 

edille-i hamse-i mezkûreyi a’mâl etmeye çalışmalıyız. Ma’a hâzâ âsâr-ı selefi de 

büsbütün tarh etmeyip altıncı bir kısım olarak onlara zam etmeliyiz. Müctehidîn-i 

mu’îzenin akvâlinden ‘ale’l-usûl rivâyeti sâbit olanları da cevâz-ı ahkâmda bir sened 

sayabilmeliyiz. Ve ‘ilm-i usulü de bu yolda biraz daha tevsî’ etmeli ve memleket için 

ma’mûlun bih olacak sûrete ifrâğ etmeliyiz. Edille-i erba’ayı hele istihsân ve mesâlih-i 

mürsele mebâhisini pek ‘ilmî tatbîk edebilmeli, bununla beraber âsâr-ı eslâfa 

i’tibârımız, eslâfın kendi seleflerine i’tibârından ziyâde olmasında mahzur 

görmüyorum. Çünkü bugüne kadar yegâne istinâdgâhımız onlardır. En korktuğum cihet 

bu vâsi’ teşebbüse girişirken âheng-i ‘ilmîyi gayb etmektir. Lâkin maksadım onu gayb 

ettirmeyecek ‘ulemânın yetişmesini temennîden ‘ibârettir. Evvelâ ‘ilim kendini gösterse 

‘amel onu ta’kîp eder.” 

8. La Constitution de Le Turguie 

     15x20 cm ebatlarında nohûdî çizgisiz kağıtlara yazılmış olan makale on sayfadan 

ibarettir. 

     Kânûn-i Esâsî’nin ilan edildiği tarihte (24 Temmuz 1908) rika el yazısı ve siyah 

mürekkeple kaleme alıdığı makalesinde Elmalılı, Kânûn-i Esâsî’nin ikinci defa ilanını 

anlatırken, dönemin içinde bulunduğu ahvâli de hiciv dolu ifâdelerle tasvir etmektedir.  

     Elmalılı, yazısının giriş kısmında, yaşadığı dönemi esâret günleri olarak tanımlar ve 

Sultan II. Abdülhamid’in baskısı altında neşredilen gazeteleri; günlük hâdiseleri 

nakledemeyen, hâdiseler ile halk arasındaki münâsebetlerini yorumlayamayan, edebî ve 

ictimâî fikirlerden uzak yayınlar olarak görerek, okunup takip edilmelerinin herhangi bir 

faydasının olmadığını da ifade eder. Halk, korkudan istediği gibi konuşamamakta, 

fikirlerini beyan edememekte ve devlet aleyhine yapılan konuşmaları bile dinlemekten 

kaçınmaktadırlar.  
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     Elmalılı, makalenin devamında, arkadaşlarının toplandığı Beyâzıd’daki Kazım Ağa 

Kahvesi’ne uğrayıp, ne olup bittiğini öğrendiğini ve Kânûn-i Esâsi’yi teyid ettirmek için 

bir yürüyüş tertipleneceğini ve Atıf Beyzâde Kemal Efendi’nin kendisinden yürüyüşe 

katılacak biraz sarıklı cemaati toplamasını istediğini anlatır. İşin başında, Feylesof Rıza 

Tevfik ve Selim Sırrı gibi kişiler vardır ama, İtihat ve Terakkî olayın içinde değildir! 

Elmalılı, Kemal Efendi’nin teklifine temkinli yaklaşır ve düşünmek için biraz zaman 

ister.  

     Elmalılı, Cumartesi günü çalışmakta olduğu Bâb-ı Meşîhat’a (Şeyhulislamlık 

makâmı) giderken, halkın neşesi dikkatini çeker, herkes artık gülebiliyordur.  Meşîhat-ı 

Mektûbi Kalemi’ndeki işlerini yaptığı sırada birisinin elinde Fransızca yayınlanan Le 

Turguie Gazetesi’ni ve gazetenin iri puntolarla basılmış “La Constitution de Le 

Turguie” manşetini görür.  

     Osmanlı Devleti’nde, Arapça ve Farsça dışında, Batı dillerinden en çok kullanılan dil 

Fransızca olduğu için eğitim görmüş kişilerin Fransızcaya ilgisi ve âşinâlığı 

muhakkaktır. Elmalılı, Constitution kelimesini zihninde teşkilat, tanzimat diye tercüme 

eder ve Le Turguie Gazetesi’nin manşetine yoğunlaşır. Devletin yeniden 

teşkilatlanacağı, büyük inkılapların olacağı, yeni bir devlet ve hükümetin kurulacağı ve 

yeni bir milletin inşâ edileceği, tanzimatçıların devleti, milleti tanzim değil, gelecekteki 

bir inkılâbı, bir teşkilâtın hazırlığını tanzim ettiklerini ve Kânûn-i Esâsî’nin ilanının 

büyük bir enkaza sebebiyet vereceği gibi düşüncelerle dehşete kapılır. 

    Elmalılı’nın hayatı, edebî şahsiyeti ve eserler ile alâkalı yapılan araştırmalar sonucu 

hayatıyla alâkalı birçok bilgiye ulaşılmış, bilinmeyen birçok özelliği ve telif ve tercüme 

eserinin olduğu tespit edilmiştir. İkinci bölümünde, çalışmamızın asıl konusunu teşkil 

eden Dîvançe’si üzerinde durulacaktır. 

 

 

 

 



78 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

DİVANÇE’NİN ŞEKİL VE DİL ÖZELLİKLERİ 

 

    Kimi şâirlerin, sevdikleri türde ve az sayıda şiir yazmaları veya ölümleri dolayısıyla 

mürettep tam bir divan oluşturamadıkları bilinmektedir. Bunun dışında kendi istekleri 

ile bir divançe oluşturan şâirler de vardır. Kanaatimize göre Elmalılı, mürettep bir divan 

yazmak için şiirler kaleme almış, daha önem arzeden meşguliyetleri -tefsir/meâl gibi- ve 

ölümü sebebiyle divan oluşturacak sayıda ve türde şiir yazamamıştır.  

 

    Elmalılı, Divançe’sinde mesnevî, gazel, tercî-i bent, serbest müstezat, rubâî, şarkı, 

müfred, mani ve kıt’alara yer vermiş, söz konusu nazım şekillerinde şiirler kaleme 

almıştır. Gazel, mesnevî ve rubâi gibi Arap ve İran edebiyatı nazım şekillerinin yanı 

sıra, çok az da olsa Türklere ait olan şarkı nazım şeklini de kullanmıştır. Şiirlerinde 

Türkçe, Arapça ve Farsça tamlamalar yoğun olarak görülmektedir. Dönemine göre 

kullandığı dil sâde olmasına rağmen sanatlıdır. Elmalılı’nın, hece vezni ile yazdığı dört 

şiiri hariç (Kt.47, Kt.52, Ş.2 ve Ş.4) bütün şiirlerini aruz ölçüsü kullanarak yazdığı 

görülmektedir. Ağırlıklı olarak beyitle kurulan nazım birimlerini tercih etmiş, 

musammatlara da Divançe’sinde yer vermiştir.   

       

2.1. NAZIM ŞEKİLLERİ  

 

     Elmalılı’nın tespit edebildiğimiz 134 adet Türkçe şiirinin nazım şekilleri; 3 mesnevî, 

1 tercî-i bent, 3’ü mutavvel, 1’i tahmîs ve 1’i nazîre olmak üzere 52 gazel, 53 kıt’a, 15 

rubâî, 2 serbest müstezat, 4 şarkı, 3 müfred ve 1 mani olmak üzere toplam 134 şiirden 

ibârettir. Yine tespit edebildiğimiz 10 adet Arapça şiirinin nazım şekilleri; 1 kasîde, 3 

mersiye, 1 kıt’a, 2’si tarih olmak üzere 5 gazeldir.  

 

2.1.1. Mesnevî 

 

    Mesnevî, her beyti kendi içinde kafiyeli olan bir nazım şeklidir. Dîvân şiirinde en çok 

kullanılan nazım şekillerinden birisi olan mesnevî, aşk hikayeleri, tasavvufî, dinî ve 

tarihî muhtevalı çok sayıda eserin yazıldığı bir nazım şeklidir. Elmalılı’nın 

Divançe’sinde üç adet mesnevî nazım şekli ile yazılmış şiir bulunmaktadır. Bu şiirler 
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mevlid, münâcât ve didaktik-ahlâkî özellikler taşımaktadır. Mesnevîlerin beyit sayıları 

tablo şeklinde şöyledir: 

 

Şiir Numarası Şiirin Başlığı Beyit Sayısı 

115 Mevlidü'n-Nebî 'aleyhi's-selâm 22 

116  22 

126  60 

Beyit Genel Toplamı  104 

 

    Elmalılı, mesnevî nazım şekli ile yazdığı mevlidinde Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) 

doğumundan önceki dünyanın durumunu, doğumuyla meydana gelen olayları ve bütün 

peygamberlerin özelliklerini ondan aldığını, yaratılmış her nesnenin ve kendisinin ona 

muştâk olduğunu şöyle belirterek mesnevisini tamamlamaktadır: 

 

Bunun şevḳıyla bir yekpâre dalġın secdedir daġlar 

Bunun yâveri-i yâdıyla gür şelâleler çaġlar (Msn.1/21) 

 

  Bunun i'câzıdır ḥatta köpüklenmiş beyânımda  

Bunun sevdâsıdır her dem tüten cânânda cânımda (Msn.1/22) 

 

    Elmalılı, mesnevî nazım şekliyle yazdığı münâcâtında kendisinin ve yurdunun 

perişan hâlini Allah’a arzetmekte, her hâlükârda kulluk vazifesini yerine getirmek için 

Rabbi’nden yardım dilemektedir. 

 

Çiçekler güldü miḥrâbımda reng-â-renk olup secdem 

İlâhî raḥmetiñ alnımda ḳalsın sermedî şebnem (Msn.2/22) 

 

    Üçüncü mesnevî hak ve adâlet üzerine yazılmış ve Horasan vâlisi Kuteybe b. 

Müslim’in haksızlığını konu alan didaktik-ahlâkî özellikler taşıyan mesnevîdir. Elmalılı, 

şiirin devamında yaşadığı dönemde de ahlâkın, eğitim ve öğretimin değişmesiyle 

yozlaşmaların başladığını, haksızlıkların ve bozulmaların her yerde hızlı bir şekilde 

devam ettiğini vurgulamakta ve bunu kabul etmediğini belirtmektedir. 
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Eğer fażîleti ṣoymaḳsa ẕevḳ-i ma'rifetiñ 

Ben istemem seniñ olsuñ (karakteriñ) sıfatıñ (Msn.3/60) 

 

2.1.2. Gazel  

 

    Arap edebiyatında önceleri kasîde nazım şeklinin bir bölümü olan gazel, sonraları 

gelişme gösterip bağımsız bir nazım şekline dönüşmüş ve dîvân şiirinin en çok 

kullanılan ve en önemli nazım şekillerinden biri hâline gelmiştir.207 Tam bir Divan’da, 

Arap alfabesindeki harflerin tamamının kafiye olarak kullanıldığı gazel nazım şekliyle 

yazılmış şiirler bulunur. Elmalılı Dîvançe’sinde Arap ve Fars alfabesindeki harflerden   ،ا

ی ه،  ن،  م،  ل،  ك،  ز،  ر،  د،  چ،   harflerini kafiye olarak kullanmış ve gazeller kaleme ب، 

almıştır.  

 

    Divançe’de bulunan toplam 52 adet Türkçe gazelin 48 tanesi; 10’u beş, 15’i altı, 5’i 

yedi, 9’u sekiz, 3’ü dokuz, 1’i on, 3’ü on bir, 2’si on üç, 1’i on dört beyittir. Üç 

mutavvel gazelin 1’i on sekiz, 1’i yirmi üç ve 1’i otuz beyitten oluşmaktadır. 

Gazellerinin on üçünde mahlasını kullanan Elmalılı, çoğunlukla beş ve altı beyitli 

gazelleri tercih etmiş, şâirler tarafından gazelde daha çok tercih edilen kısa ve öz 

gazeller yazmayı amaçlamıştır. Divançe’de yer alan Arapça gazellerin 2’si yedi, 2’si on 

iki ve biri 13 beyittir. 

 

    Elmalılı’nın, yazdığı gazellerin konuları arasında az da olsa âşıkâne ve rindâne 

konulu gazeller bulunmakta, çoğunluk ise sûfiyâne/ârifâne ve hâkimâne gazellerden 

oluşmaktadır. Yirmi üç beyitlik gazel-i mutavvel, naat nazım türünde yazılmıştır. 

Gazellerin beyit sayıları tablo şeklinde şöyledir: 

 

Şiirin Numarası Şiirin Başlığı Beyit Sayısı 

       1 Erbilli Şeyḫ Es'ad Efendi Ḥażretlerinin bir 
ġazelini taḫmîs-i 'âcizânem 

7 

2  9 

3  9 

4  5 

5  6 

 
207 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara, 1992, s. 104. 
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6  5 

7 Ḫasta 6 

8  8 

9  5 

10  6 

11  8 

12 Bir naẓîre  İmâm-ı A'ẓam lisânından 13 

13  7 

14  10 

15  5 

16  7 

17  9 

18  6 

19  6 

20  5 

21  6 

22  5 

23  7 

24  5 

25  6 

26  6 

27  14 

28  8 

29  8 

30  6 

31  6 

33  8 

35 Gạzel-i hilâl-i seḥer 13 

36  5 

37  6 

38  6 

39  8 

40 Biz Neyiz 30 
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41 Zemaḥşeri’niñ bir ġazelini tercüme 7 

42  8 

46  6 

48  11 

68  6 

69  6 

70  6 

82  11 

111  11 

117  6 

123  23 

124 Cenâb Şehâbeddin medreseye, manṭıḳa, fıḳıh ve 
aḥkâm-ı şer'iyyeye taarruż ettiği zaman 

yazılmıştır 

18 

127  5 

128  6 

Toplam Beyit 
Sayısı 

 425 

 

 

2.1.3. Kıt’alar 

 

    Gazeller genellikle aşk, sevgili gibi konuları işlerken, kıt’alarda tasavvufî, felsefî bir 

fikir, bir nükte dile getirilir veya tarihî bir olay anlatılır. Kısa kıt’alar Divan sonlarında 

mukatta‘ât başlığı altında yer almaktadır.  

 

    Elmalılı Divançe’sinde, şiir defterinde kısa kıt’aları, kıta’ât başlığı altında kaleme 

aldığı gibi, farklı defter ve evraklara da yazmıştır. Elmalılı’nın kıt’aları, dört tanesi 

(Kt.3, Kt.8, Kt.22, Kt.35, Kt.52) beyitlerle yazılmış, iki tanesi (Kt.33, Kt.40) iki kıt’a 

hâlinde ve diğerleri dörtlü mısralar şeklinde elli üç kıt’adan ibarettir.  

 

    Elmalılı’nın, arkadaşı Hüsnü’nün oğlu Ali Hamdi’nin doğum günü için (Kt.51), 

kardeşi Mahmud Bedreddin Yazır ev aldığı zaman tebrik için (Kt.36, 37, 38) ve 

kendisinin evkaf nâzırı olması münasebetiyle ebced hesabıyla tarih kıt’aları da 

oluşturduğu görülmektedir.  
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    Elmalılı, kıt’alara başlarken yirmi üçüncü kıt’adan önce “Kıta’ât” notunu yazmış, 

bazı kıt’aların öncesinde de, kıt’a (Kt.9,10), “Diğer” (Kt.11), “Bir takrîz” (Kt.6), Bir 

Mezar Taşı (Kt.3), “Gayri Duran” (Kt.8), “Severler Olurmuş” (Kt.35) ve “Bir Mezar 

Taşı” şeklinde başlıklar atmıştır.  

 

     2.1.4. Rubâiler 

    İran edebiyatından Türk edebiyatına giren ve dört mısradan oluşan nazım şekline 

rubâî denir. Kafiye düzeni genellikle aaxa şeklindedir. Ancak xaxa ve aaaa şeklinde 

kafiyeli rubâîler de vardır. Rubâî’yi dört mısralık nazm ve tuyuğ’dan ayıran en önemli 

özellik veznidir. Rubâî’ler aruzun hezec bahrinin yalnız bu nazım şeklinde kullanılan 

Ahreb ve Ahrem olarak iki temel şekli olan yirmi dört kalıbıyla yazılırlar.   

  Elmalılı’nın Divançe’sinde, yoğun düşünme ve çarpıcı ifâdelerle yazılan, dünyanın 

türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf ve ölüm gibi 

konulu Ahreb kalıbında on beş rubâî yer almaktadır. Elmalılı, ilk yazdığı rubaiden evvel 

Rubâ’î başlığını atmış, ayrıca on ikinci rubainin başına “Ömer Ḥayyâm’ı okuduktan 

ṣoñra” notunu yazmış, diğer rubailerde herhangi bir başlık kullanmamıştır. 

 

2.1.5. Tercî-‘i Bend 

 

    Tercî-‘i bend biçim ve uyak yönünden terkîb-i bende benzemektedir. Ancak bendleri 

birbirine bağlayan vâsıta beyitleri her bendin sonunda tekrar etmektedir. Elmalılı’nın 

Divançe’sinde kırk beş numaralı şiir, tercî-‘i bend nazım biriminde beş bend hâlinde  

yazılmıştır. Tercî-‘i bendin vâsıta beyti bendlerden bağımsız olarak kendi içinde 

kafiyelidir ve her bendin sonunda aynen tekrarlanır. Elmalılı, tercî-‘i bendini, birinci 

bend sonunda yazdığı vâsıta beytini, diğer beyitlerden farklı olarak kaleme almıştır.  

 

2.1.6. Serbest Müstezât, Şarkı, Mani ve Müfretler 

 

    Elmalılı’nın Divançesi’nde, iki serbest müstezat, dört şarkı, üç müfred ve bir mani 

bulunmaktadır.  XIX. yüzyıl sonlarında özellikle Servet-i Fünûn şâirlerinin 
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geliştirdikleri serbest müstezat, Divançe’de otuz iki ve seksen numaralı iki şiirdir. İlk 

şiir on bentten, ikinci şiir ise üç bentten oluşmaktadır. 

 

     Divançe’de, otuz dört, yüz on iki, yüz on dört ve yüz on sekiz numaralı şiirlerle dört 

şarkı yer almaktadır. İlk şarkı “Uyuduñ uyandıñ gördüñ cihânı” başlığı ile üç, ikincisi 

“İstanbul Radyosu’nu diñlerken” den aldıġım ilhamla” başlığı ve on birli hece vezni ile 

üç, üçüncüsü “Ḳavuşduġu ṣıralarda yazılmış ve unutulmuş” başlığı ile altı ve 

dördüncüsü “Kâẓım!” Başlığı ile dört bentten oluşmaktadır.  

 

    Divan’larda Müfredât başlığı altında yazılan ve Divan’ın en sonunda bulunan 

müfretlerden Elmalılı’nın Divançe’sinde, yüz yedi, yüz dokuz ve yüz otuz üç numaralı 

şiirlerle üç adet müfred bulunmaktadır. Ayrıca Elmalılı, yüz beş numara ile şiir 

sıralamasına yerleştirdiğimiz bir de mani yazmıştır.    

 

 2.2. VEZİN, REDİF VE KAFİYE UYGULAMASI 

 2.2.1. Vezin 

 
Divan şiiri geleneği içerisinde şiirlerini yazan Elmalılı, hece vezni ile yazdığı dört 

şiiri hariç (Kt.47, Kt.52, Ş.2 ve Ş.4), bütün şiirlerinde aruz veznini tercih etmiştir. 

Elmalılı, şiirlerinde atasözleri ve halk söyleyişlerine pek yer vermemiş, zaman zaman 

imâle ve zihaf gibi vezin hatalarına düşmüştür. 

 
Elmalılı, yazmış olduğu 134 şiirinde, aruzun 18 farklı kalıbını başarılı bir şekilde 

kullanmıştır. Divan şâirleri tarafından en fazla kullanılan kalıplardan biri olan Remel 

Bahri’nin “Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün” ve Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / 

mefâ'îlün kalıbı, Hecez Bahri’nin “Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü  / fe'ûlün” kalıbı ile 

Müctes Bahri’nin “Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün” kalıbı Elmalılı’nın en fazla 

tercihte bulunduğu kalıplardır. Şiir sayılarının aruzun kalıplarına göre %’lik olarak 

dağılımı şu şekildedir: 

 
Remel Bahri: Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün: 36 (%26,66) 

Hecez Bahri: Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün: 29 (%21,48) 

Müctes Bahri: Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün: 13 (%9,62) 

Hecez Bahri: Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün: 12 (% 8,88) 
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Hecez Bahri: Mef'ûlü / mefâ'ilü / mefâ'îlü / fa'ûl: 11 (%5,18) 

Müzâri Bahri: Mef'ûlü / fâ'ilâtün / mef'ûlü / fâ'ilâtün: 7 (%5,18) 

Müzâri Bahri: Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün (fa'lün): 7 (%5,18) 

Remel Bahri: Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün: 5 (%3,70) 

Remel Bahri: Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün: 5 (%3,70) 

Hecez Bahri:  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fâ: 4 (%2,98) 

Hecez Bahri: Mefâ'ilün / fe'ûlün / mefâ'ilün / fe'ûlün: 3 (%2,22) 

Müctes Bahri: Müfte'ilün / müfte'ilün / fâ'ilün: 2 (%1,48) 

Remel Bahri: Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fâ'ilün: 2 (%1,48) 

Hecez Bahri: Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / fa'ûl: 1 (%0,74) 

Remel Bahri: Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün:1 (%0,74) 

Muzâri Bahri: Mef'ûlü / fâ'ilâtün: 1 (%1,48) 

Remel Bahri: Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün:1 (%0,74) 

Hecez Bahri: Mef'ulü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'îl: 1 (%0,74) 

 

2.2.2. Redif ve Kâfiye 

 
Redif ve kâfiye şiirde ahengi oluşturan unsurların başında gelmektedir. Redif, 

beyitler arasındaki değişik duygu ve düşünceleri redifin anlamına uygun olarak belli bir 

kavram içerisinde birleştirir.  Bunun yanı sıra şiirde anlamı kuvvetlendirmesi 

bakımından da redifler, şâirler için vazgeçilmez unsurlardır.  

 

Elmalılı, diğer divan şâirleri gibi redifin şiirde anlamı kuvvetlendirmesi, ahengi ve 

bütünlüğü sağlamadaki etkisinden dolayı şiirlerinin çoğunluğunda redif kullanmıştır. 

Elmalılı, tespit edebildiğimiz 134 şiirinin 115’ünde (%85) redif kullanmış, 20 şiirinde 

ise redif kullanmamıştır. Genellikle Türkçe kelimelerle ekleri tercih ettiği bu redifleri, 

62 şiirinde kâfiyeden sonra eklerle, 15 şiirinde ek ile birlikte kelimelerle ve 38 şiirinde 

kafiyeden sonra kelimelerle yapmıştır.   

 
Elmalılı’nın kullandığı bu redif çeşitlerinde yazdığı şiirlerden örnekler şöyledir: 

 
Göñül şevḳ-i ma'ârif sende eski mâcerâdandır 

Bugün ye’sin ḳażâ-yı sîneden gelen ḳażâdandır (G.11/1) 
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Gül dedikçe aġlıyor göñlüm derûn-ı lânede 

Kim demiş kim 'aḳl olur 'âşıḳ diyen dîvânede (G.40/1) 

 

Dîde ḫasta eşk ḫasta hep eḥibbâ ḫastadır 

Ḥastaḫânem bir göñül lâkin eṭibbâ ḫastadır (G.7/1) 

 

Baḳdıḳça 'âlem yüzüñe saña elîf gibidir 

Bir gün gelir ki kefen saña lefîf gibidir 

Ḳuṣurum çoḳtur benim göñlüm esîf gibidir 

Allah raḥmet eylesin tenim żayıf gibidir (Kt.44) 

 

Ḫâke düşmüş ḳatreyiz deryâya girmiş çıḳmışız     

Gâh serrâya gehî ḍarrâya girmiş çıḳmışız (G.38/1) 

 

Sûz-i ḳalbim râz-ı 'aşḳınla füzûndur yâ Rasûl 

İstemem âlâyiş-i dünyâ cünûndur yâ Rasûl (G.15/1) 

 

Neşâṭ-ı ṭarfetü’l-'ayni fenâ bir var bir yoḳtur 

Bu bezm-i pür teḳallübde vefâ bir var bir yoḳtur (G.9/1) 

 

Elmalılı, Divançe’de yer alan şiirlerinin çoğunluğunda tam kafiyeyi kullanmış, az da 

olsa yarım ve zengin kafiyeye yer vermiştir. Elmalılı’nın şiirlerinde cinaslı kafiye 

bulunmamaktadır.  

 

Elmalılı, şiirlerindeki kafiyelerinin çoğunluğunu Arapça ve Farsça kelimeler 

üzerinden yapmış, az da olsa Türkçe kelimelerle kafiye kullanmıştır: 

 

Ricâda ettim o şûḫa şu pîri ḳaḳıma diye  

Civâna uyma göbekde silaḥ taḳma diye (G.26/1) 

 

İnsân yediler bir nice ḳaplanları gördük 

Bulġarları Mosḳofları Yunanları gördük 

Post oldular en ṣon faḳaṭ post üzerinde 

İngiltere’nin dişleri ṣırtlanları gördük (R.6) 
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Elmalılı, divan şiirinin kâfiye anlayışına bağlı kalmış, Türkçe, Arapça ve Farsça 

dillerine olan hâkimiyetinden olsa gerek manzûmelerinde kâfiye bulmakta zorluk 

çekmemiş, kâfiye tekrarına düşmemiştir. 

 

 2.3. DİL VE ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ 

 

Elmalılı, yaşadığı döneme göre şiirlerini anlaşılır bir dille yazmıştır. Elmalılı, aruz 

veznini şiirlerinde başarılı bir şekilde uygulamıştır. Elmalılı’nın üslûp bakımından 

dikkati çeken en önemli özelliklerinden birisi de deyimleri şiirlerinde yoğun bir şekilde, 

atasözlerini ise çok az kullanmasıdır.  

Atasözleri ve deyimler, anlatılanların okuyucu tarafından daha iyi anlaşılmasını 

sağlamak ve anlatıma güç katmak için şâirlerin sıkça başvurdukları çok zengin 

malzemelerdir. Şâirler tarafından duygu ve düşüncelerin daha açık ve rahat 

açıklanmasına, az sözle çok şey anlatılmasına ve sanatsal söyleyişe yardımcı 

olmasından dolayı edebiyatımızın her döneminde ve her alanında bu dil malzemeleri 

yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Bu kullanım yoğunluğu edebî türe, zamana ve edebî 

anlayışa göre farklılık gösterir. Özellikle manzûm şekillerde kullanımı, şâirler 

tarafından daha fazla rağbet görmüştür. 

Elmalılı’nın şiirlerinde nadir kullanıdığı atasözlerinden biri şöyledir: 

Aşığa Bağdat dûr olmaz: 

Aġlarsa sezâdır Ḥamdi bütün 'âlem-i İslâm 

Dûr oldu bugün aġlayalım 'âşıḳa Baġdâd (G.6/5)    

  

Deyimler atasözlerine göre kesin hüküm bildirmeyen kalıplaşmış söz gruplarıdır. 

Yapı olarak atasözlerinden daha kısa oldukları için yazılı ve sözlü anlatımda daha fazla 

kullanılmıştır. Elmalılı’nın şiirlerinde de deyimlerin yoğun bir şekilde kullanıldığını 

görmek mümkündür.  

Şehvârız noḳṭa-i vaḥdettedir meydânımız 

Başḳa meydan vermiyor gerçi bizim devrânımız (G.13/1) 
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Dinden feyż almışız miḥrâba doġru dalmışız 

Aşḳa yelken ṣalmışız bumbâya girmiş çıḳmışız (G.38/18) 

 

Geçerken Vâdi-i Tîh’i bezm-i kârbân naṣârâdan 

Meğer ta'mîd olunmuş âl ile gözler boyanmıştır (G.47/2) 

 

Elmalılı’nın şiirlerinde tespit edilen deyimler şunlardır: 

Âdetten geçmek, âfâkı basmak, âhenge koymak, aklı gitmek, Allah için çekmek, 

amelde gizlenmek, arşa yazılmak, arz-ı hâle çıkmak, âşinâ olmak, aşk Burak’ına 

binmek, aşka yelken salmak, ateş püskürmek, ayrı düşmek, bâbullâh etmek, bağrına 

vurmak, bağrında gül açmak, bahar açmak, baş belâsı olmak, başına düşmek, başından 

duman çıkmak, belâlı bakmak, berk vurmak, beste tutmak, bestelenmiş marşa 

benzemek, bir şemsede bin zevk duymak, bir var bir yok, birden haykırmak, bülbül 

tutuşmak, can yanmak, canı çıkmak, canı tenden ayırmak, cevabı çiğnemek, cezâ 

yazmak, cılız parmağa dönmek, cihana şan vermek, cihânı yakmak, cinnet aramak, 

çimenden neşe almak, çöle düşmek, dâle dönmek, derde düşmek, derin kucağa girmek, 

derinden inlemek, ders almak, dıştan bakmak, dil değiştirmek, dil dökmek, dili tatlı 

olmak, dimağı uğuldamak, döşü fırlatmak, el ağlamak, el sürmek, el uzatmak, eli 

koynunda olmak, endâmı sarmak, eşyaya girip çıkmak, eteği kirletmemek, etrafında 

dolaşmak, fazîlete ermek, fazîleti soymak, fazîletten kaçmak, fecir çakmak, felek 

kovmak, fıskı taşlamak, fıtratı değiştirmek, fitne uyanmak, gaflet uykusundan uyanmak, 

gam çekmek, gamında boğulmak, gökler titremek, göklere koşmak, gönle yazılmak, 

gönlü ağlamak, gönlü çekmek, gönlü hâr olmak, gönlü kanmak, gönlü şâd eylemek, 

gönlü vazgeçmek, gönlü zâr olmak, gönlünü savurmak, gönül pirelenmek, gönülden 

geçmek, görüp beğenmek, göz boyamak, göz kulak kesilmek, gözbebeklerinden hınç 

almak, gözleri sevdâ saçmak, gözü parıldamak, gülden koku almak, gülleri takmak, gün 

gibi doğmak, güneşlerden serpilmek, haddini bilmek, hakîkat olmak, Hakk’a sarılmak, 

hakkı ihkâk etmek, hâli kalmamak, hat âşıkı olmak, hatırı kalmak, hayâlinde canlanmak, 

hayat ile oynamak, hayretlere gark etmek, hebâ etmek, her yeri titremek, hevâya akmak, 

hicrân sarmak, hulle biçmek, idrâk aynasını silmek, ilham almak, ilm-i mahz olmak, 

îmana getirmek, imzaya girip çıkmak, kadir-kıymet bilmek, kadrini bilmek, kafası 

tutuşmak, kâfî bilmek, kâfirce görmek, kalb eylemek, kalbi ateşlenmek, kalbi dilim 

dilim doğramak, kalbi duymak, kalbi inlemek, kalbi oynatmak, kalbi parçalanmak, kalbi 
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tutmak, kalbin hicrânını dökmek, kalbinden okumak, kalbine doğmak, kalem çıldırmak, 

kan tutmak, kanla kavrulmak, kanla yazmak, karanlığı ayıklamak, kıblesi kapanmak, 

kıldan ince kılıçtan keskin olmak, kıyameti kopmak, koynunda saklamak, koynunda 

yatmak, külahın faydası olmamak, lütfa gark olmak, mahkûm-i kazâ olmak, mehcûr 

yaşamak, meşhed-i levlâke ermek, meydan vemek, mihraba doğru dalmak, mirac 

kurmak, mukaddesâtı boğmak, nâkûs ötmek, nâmus ve şeref gizlenmek, nâra yanmak, 

neşe dolmak, neşe iflas eylemek, neşe kaynamak, neşeden bayılmak, nikâb olmak, 

niyeti pâk olmak, nûr uçurmak, nûra gark olmak, ortaya düşmek, ölmeden ölmek, 

pençe-i gadabında kalmak, post olmak, rızâya gitmek, rûh olmak, rûh uçuşmak, ruhsâra 

toz kondurmamak, rûhu yorgun olmak, rüyaya kanmamak, rüzgâr almak, saçları 

sermek, samandan gıda çıkarmak, secdeye kapanmak, selam durmak, sesi kesilmek, 

sevdâ yanmak, sevdâya girip çıkmak, sırrı çakmak, sırrını bilmek, sînede saklamak, 

sînede yatmak, sînesinden fışkırmak, sîneye çalmak, sîneyi inletmek, söz geçirmek, 

sûrette kalmamak, sümbülden edâ almak, şebnem olmak, şerh-i sadr etmek, şimşekten 

nûr almak, şu’ûru ibtilâ olmak, şu’ûru oynamak, tecellî bulmak, tecellî etmek, tefekkürü 

boğmak, tellere basmak, terk-i hevâ etmek, tımar eylemek, tohum olmak, toprağı 

koklamak, toprak çalkanmak, tûfan koparmak, tutuşup yanmak, tül bulutlardan yağmak, 

ufukları tutmak, ufukta dolanmak, ufukta parlamak, uyuyup uyanmak, vâdilere akmak, 

vakfedâr olmak, vicdana hükmetmek, vücut karıncalanmak, yağmur olmak, yakasından 

çekmek, yakıp savurmak, yan bakmak, yanmak yakılmak, yaralı gönle şifâ olmak, 

yerden uçmak, yığılıp kalmak, yıldırım olmak, yokluğu yenmek, yol bilmek, yol 

sanmak, yol tutmak, yorganı tepmek, yunup yıkanmak, yüreği bezgin olmak, yüz suyu 

dökmek, yüzü olmamak, yüzüne gülmek, zulme çâk etmek, zulme divan durmamak, 

zulmet görmek, züf-i yâre dokunmak, zülfe el sundurmamak, zülfünü açmak.208 

Elmalılı’nın şiirlerinde, günlük konuşma dilinde kullanılan “efendi, bey, hey, hele” 

gibi bir takım ifade şekilleri az da olsa karşımıza çıkmaktadır: 

Gelince şehre efendim bugün soḳaḳlarda 

Çalışmayınca ḳadın maḥvolur ḳonaḳlarda (Msn.3/43) 

 
208 Bu deyimler tespit edilirken şu kaynaklara başvurulmuştur: M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri Sözlüğü, 3 c., MEB Yay., İstanbul, 1993; E. Kemal Eyüpoğlu, Şiirde ve Halk Dilinde 
Atasözleri ve Deyimler, Doğan Kardeş Matbaacılık, İstanbul, 1973 ; M. Ali Tanyeri, Örnekleriyle Divan 
Şiirinde Deyimler, Akçağ Yay., Ankara, 1999; Ömer Asım Aksoy, Bölge Ağızlarında Atasözleri ve 
Deyimler, 2 C.,  TDK Yay., Ankara, 1996 ; Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü, 2 C., 7. 
İnkılap Kitabevi Yay., İstanbul, 1993; Cem Dilçin, (Düzenleyen), Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay., 
Ankara, 1983. 
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Ṣordum ey dilber niçin açtıñ bu rengîn sîneyi 

Böyledir kültür dedi ḳarşımda bir Paris’li bey (G.31/6) 
 
 

Ey Rus çözülsün hele bir kerre şu donlar 

Elbette s.ker silsileñi ḳorḳma Japonlar (Kt.52/2) 

Elmalılı’nın, Arapça ve Farsça dillerine olan hâkimiyetinin şiirlerine yansıdığı ve 

mülemmâ tarzında şiirler yazdığı görülmektedir. Erbilli Şeyh Es’ad Efendi’nin bir 

gazeline yaptığı tahmisin birinci kıt’ası şöyledir: 

   Lâḥa lî ṭayfun serâ fi'l-kevni min tilḳâ bedir 

Aşk-ı ez ceybin girift ü goft yâ hâẕâ edir 

Ṣormam artıḳ pîre sâḳî ġâye-yi ma'nâ nedir 

Leblerin söyler civânım ġonca-yi ra'nâ nedir 

Gözleriñ eyler işâret nergis-i şehlâ nedir (G.1/1) 

 

Elmalılı’nın mülemmâ tarzında yazdığı diğer şiirlerinden birkaç örnek şöyledir: 

Ḳaçıştı ġarba ve ṣoñra verâyâ hep ẓulümât 

Feḳad 'azimet ileyhi ve hebbet elfü ḥayât209 (SM.1/9) 

 

Baḳıñ mebâdi-yi gạmdan ne neş’e etti żuhûr 

Fe-sevfe tuḫracu ḥayyen ve inne ṣavteke ḳubûr210 (SM.1/10) 

 

Der âsumâna baḳıp în çe bâṭıl est ki bûd 

Benâm-ı men ne neviştend pâye-yi ma'bûd (Msn.3/31) 

 

Divan edebiyatında karşılıklı söyleşme tarzında yazılan şiirlere “mürâcâ’a şiir” 

denilmektedir. Halk şiirinde aynı tarzda yazılan şiirler için “dedim-dedili” şiir ifadesi 

kullanılır. Bu tarz şiirledeki dedim-dediler çoğunlukla bir düzene bağlı olarak karşımıza 

 
209 Türkçe anlamı: “Ona kesin azmedince binlerce hayat kıpırdadı/harekete geçti.” 
210 Türkçe anlamı: “Her ne kadar senin sesin kabir/ölüm olsa da pek yakında diri olarak (o kabirden) 
çıkarılacaksın.” 
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çıkmaktadır. Mürâcaâ’a şiirleri Klasik Türk şiirinin bütün nazım şekillerinde 

yazılmasına rağmen, ekseriyetle gazel, tuyuğ ve rubâilerde karşımıza çıkmaktadır.211 

Elmalılı’nın şiirleri arasında az da olsa mürâcâ’a biçiminde şiirler bulunmaktadır. 

Dedim bu ḥarb niçindir dedi yaşatmaḳ için 

Dedim ki ḫâṭıram olsun bu beyti et ezber 

Yaşatmaḳ isteyeñ erler cihânı ḳahr olsun 

Ölenleriyle yaşarsa cihânda milletler (Kt.30) 

 

Bekle bir laḥza gelip onu taḳdîm edeyim 

Âh dedim beklemeye var mı ki ṭâḳat ne gezer (G.39/6) 

 

Yoḳ dedi şimdi şu râḫdan başka ḥażır bir gül ki 

Ben ḳanâ'at ehliyim kâfî dedim ol mâ ḥażar (G.39/7) 

 

2.3. EDEBÎ SANATLAR 

    Türk şiirinin en mükemmel şekilde sergilendiği ve ifade edildiği tarz divan şiirinin 

ifade tarzıdır. Edebî metinlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında, şairlerin 

duygularını, rûhi hallerini ve şiir üzerindeki maharetlerini göstermede edebî sanatların 

rolü büyüktür. Bu sebepten divan şairleri, edebî sanatları şiirlerinde uygulayabildikleri 

ölçüde başarılı eserler kaleme alabilmişlerdir. 

    Elmalılı, yazmış olduğu şiirlerde hem edebî sanatları kullanmayı, hem de hitap ettiği 

kitleye duygu ve düşüncelerini aktarmayı, bunların yanı sıra ayrıca tespit ettiği sosyal 

problemlere çözümler sunmayı hedeflemektedir. Elmalılı’nın kullandığı edebî sanatlar 

içerisinde, teşbih, istiâre, teşhis, intak, mecâz-ı mürsel, kinaye, ta’riz, leff ü neşr, 

tenasüp, tezat, mübâlağa, tecâhül-i ârif, istifham, nidâ, hüsn-i ta’lîl, tekrir, iştikak, akis, 

isrâl-i mesel, iktibas ve telmih bulunmaktadır. Elmalılı’nın, Divançe’sinde kullandığı 

edebî sanatlar birer örnekle şöyle verilebilir:212 

 

 
211 Lütfi Alıcı, “Klasik Türk Edebiyatı’nda Mürâcâ’a Şiirler”, İlmî Araştırmalar Dergisi, C. XIV, İstanbul  
     Güz, 2002, s.1-15. 
212 Kelimelerin kalın olarak verildiği yerler edebî sanatların kullanıldığı yerlerdir. 
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2.3.1. Teşbih 

    Teşbih, sözü daha etkili bir duruma getirmek için, aralarında türlü yönlerden ilgi 

bulunduran iki şeyden, benzerlik bakımından güçsüz durumda olanı nitelikçe daha üstün 

olana benzetmektir.213  

Neye düştüm bu beyâbâna bu sevdâ ne için 

Ṣavurur göñlümü ḫarmen gibi bir dâne için (G.36/1) 

 

    Beyitte, sevdâ harmana benzetilerek, gönlü harman gibi savurduğu anlatılmaktadır. 

2.3.2. İstiâre 

 

    İstiâre, bir şeyi kendi adının dışında, türlü yönlerden benzediği başka bir şeyin adıyla 

anmaktır.214 

Baḳtım kitâb-ı 'ömre uçmuş geçen suṭûru 

Bir noḳṭa ḳalmış elde eyvâh devletimden (G.21/2) 

    Beyitte, ömür kitabındaki satırların kuş gibi uçtuğu ifade edilmiştir. 

2.3.3. Teşhis 

 

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

insan kişiliğinde göstermek, kişileştirmektir.215 

Raḳṣ et dedin raḳṣ eder altımdaki ġabrâ 

Üstümdeki ḫaḍrâ ile ḳarşımdaki zehrâ (G.3/1) 

 

    Yeryüzünün, yeşilliklerin ve çiçeklerin insan gibi dans ettiği beyitte ifade 

edilmektedir. 

2.3.4. İntak 

 

    İntak, insan kişiliğinde canlandırılan varlıkları konuşturmaya denilmektedir.216 

 
213 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay., Ankara, 1992, s. 405. 
214 Dilçin, s. 412. 
215 Dilçin, s. 419. 
216 Dilçin, s. 419. 
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Bilmedim vaḳtiyle nefsiñ ḳadr-i ḳıymetdârını 

Hep çalıştırdım nihâyet geldi bir ṣon sâ'ate 

Baġy edip ḥayḳırdı birden gelme artıḳ üstüme 

Ḥaḳḳı iḥḳâḳ etmeyen lâyıḳ degildir tâ'ate (Kt.24) 

 
        Kıt’ada, Elmalılı’nın nefsi dile gelip konuşmaktadır. 

2.3.5. Mecâz-ı Mürsel 

    Mecâz-ı Mürsel, bir sözü gerçek anlamının dışında benzetme amacı gütmeden 

kullanmaktır.217 

Nâḳûs ötüyor Mescid-i Aḳṣâ’da bu günler 

Pür ġulġuledir Şâm u Ḥaleb göçdü o bünyâd (G.6/2) 

 

    Mescid-i Aksâ’da çanların çalınması, ötmek anlamında kullanılmıştır. 

 
2.3.6. Kinâye 

 
    Kinâye, bir sözcüğü ya da sözü gerçek anlamının dışında benzetme amacı gütmeden 

ve engelleyici ipucu olmaksızın mecazlı anlamda kullanmaktır.  

Gelince şehre efendim bugün soḳaḳlarda 

Çalışmayınca ḳadın maḥvolur ḳonaḳlarda (Msn.3/43) 

    Beyitte, konaklarda yaşayan kadınların çalışmayınca mahvolacağı ifade edilmektedir. 

2.3.7. Ta’riz 

    Ta’riz, söylenen sözün ya da kavramın gerçek ve mecazlı anlamı dışında büsbütün 

tersini kastetmektir.218 

Sök at mezarları dardır soḳaḳlar işleyemem 

Ve yaḳ şu beldeyi artıḳ bu ḫalḳı besleyemem (Msn.3/38) 

 

    Beyitte, mezarların sökülüp atılmasının sebebinin sokakların darlığı olmadığı ifade 

edilmektedir. 

 
217 Dilçin, s. 415. 
218 Dilçin, s. 417. 
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2.3.8. Leff ü Neşr 

    Leff ü neşr, genellikle bir beyit içinde, birinci dizede en az iki şeyi söyleyip, ikinci 

dizede bunlarla ilgili benzerlik ve karşılıkları vermektir.219 

İslâm müstefîd olamaz hep müfîd imiş 

   İslâm müsta'în degil müste'ân olur (TB.1/4) 

 

   İkinci mısradaki müsta’în “yardım dileyen” anlamında olup, birinci mısradaki 

müstefîd kelimesinin benzeridir. Yine ikinci kelimedeki müste’ân “kendisinden yardım 

istenen” anlamıyla, birinci mısradaki müfîd kelimeyle eş anlamlı bir kelimedir.   

2.3.9. Tenâsüp 

    Tenâsüp, bir konu üzerinde, aralarında türlü ilgiler bulunan en az iki sözcük, terim ve 

deyimi bir dize ya da beyit içinde ratgele, sıralama amacı gütmeden kullanmaktır.220  

Dîde ḫasta eşk ḫasta hep eḥibbâ ḫastadır 

Ḥastaḫânem bir göñül lâkin eṭibbâ ḫastadır (G.7/1) 

 
    Beyitte, hasta, hastahâne ve etibba (doktorlar) birbirleriyle ilgileri bulunan 

kelimelerdir. 

2.3.10. Tezat 

    Tezat, iki düşünce, duygu ve hayal arasında birbirine karşıt olan nitelikleri ve 

benzerlikleri bir arada söylemektir.221 

Gül dedikçe aġlıyor göñlüm derûn-ı lânede 

Kim demiş kim 'aḳl olur 'âşıḳ diyen dîvânede (G.40/1) 

 
   Beyitte, zıt anlamlı iki kelime olan gülmek ve ağlamak aynı mısrada kullanılmıştır. 

2.3.11. Mübâlağa 

    Mübâlağa, bir sözün etkisini güçlendirmek amacıyla bir şeyi ya olamayacağı bir 

biçimde anlatmak ya da olduğundan pek çok ve pek az göstermektir.222 

 
219 Dilçin, s. 437. 
220 Dilçin, s. 431. 
221 Dilçin, s. 449. 
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Ney değil lâkin bugün ṣûr isterim Berzaḫ’tayım 

Öyle sermestim ki bîdâr olmadım aḥvâlden (G.22/4) 

    Beyitte şâir, sarhoşluğundan uyanabilmek için ney üflemenin kâr etmeyeceğini, sûr 

üflenirse ancak ayılıp kendine geleceğini belirtmektedir. 

2.3.12. Tecâhül-i Ârif 

    Tecâhül-i ârif, bilinen bir gerçeği, bir nükteye dayanarak bilmiyormuş gibi 

söylemektir.223 

Anlamam kimdir beni nâlende-yi hicrân eden 

Dil midir dilber midir her kim desem bühtân olur (G.10/3) 

 

    Şair, gönlünü ayrılıktan inletenin dilber olduğunu bildiği halde, gönlünü de işin içine 

katmakta, gönlü ile dilber arasında kaldığını söylemektedir.  

 

2.3.13. İstifham 

 

    İstifham, sözü, sorulan şeye yanıt isteme amacını gütmeden, duyguyu ve anlamı 

güçlendirmek için soru biçiminde yöneltmektir.224  

 

Ġam nedir sevdâ nedir 'âlemde ḳayd-ı cân nedir 

Yâd-ı cânân yoḳ mudur ey dil geçen hicrân nedir (G.8/1) 

 
    Beyitte, nedir sorusu sorularak istifham sanatı kullanılmıştır. 

 

2.3.14. Nidâ 

 
    Nidâ, şâirin, çok duygulanması ve heyecanlanması sonucunu doğuran olayları ve 

varlıkları gözönüne getirip “ey, hey” gibi ünlemlerle onlara seslenmesidir.225 

 

Ey fażîlet nerdesiñ geldim seninçün dehre ben 

Añladım miḥnettesiñ naḳl eyledim evlâdıma (G.24/4) 

 
222 Dilçin, s. 447. 
223 Dilçin, s. 441. 
224 Dilçin, s. 456. 
225 Dilçin, s. 453. 
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    Beyitte, fazilete seslenilerek nerede olduğu sorulmaktadır. 

 

2.3.15. Hüsn-i Ta’lil 

 

    Hüsn-i ta’lîl, herhangi bir gerçek olayın meydana gelmesini, hayâli ve güzel bir 

nedene bağlamaktır. 

Güneşler aylar ecrâmıyla görmekçün şu ferdâyı 

Işıḳdan ter döküp sermiş bu ḫâke 'arş-ı sevdâyı (Msn.1/10) 

 

    Beyitte, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) doğumuyla yarınları görebilmek için, güneşlerin 

ve ayların, sevdânın tahtını ışıktan ter şeklinde toprağa döküp serdikleri ifade 

edilmektedir.  

 
2.3.16. Tekrir 

 

    Tekrir, sözün etkisini güçlendirmek amacıyla anlamın üzerinde yoğunlaştığı sözcük 

ya da söz öbeklerini arka arkaya yinelemektir.226 

 

Ben seniñ göñlüm seniñ göñlümdeki buḥrân seniñ 

Göñlümün buḥrânını tehyîc eden 'irfân seniñ (G.14/1) 

 

    Allah (c.c.) için kullanılan Sen kelimesi sözün etkisini güçlendirmek amacıyla tekrir 

sanatı olarak kullanılmıştır. 

 

2.3.17. İştikak 

 

    İştikak, aynı kökten türemiş en az iki sözcüğü bir dize ya da beyit içinde 

kullanmaktır.227  

Reẕâ’il olmasa olmaz feż’âiliñ şerefi 

Verir 'adâlete ḳıymet meẓâlim-i beşeriñ 

Şehâdet etmede her gün meḳâbir-i şühedâ 

Ḳan olmayınca ḳurulmaz meḥâkim-i beşeriñ (Kt.32) 

 
226 Dilçin, s. 452. 
227 Dilçin, s. 483. 
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     Aynı kökten türemiş şehâdet ve şühedâ aynı mısrada kullanılmıştır. 

 

2.3.18. Akis 

 

    Akis, bir dize yada cümlenin anlamlı iki parçasından birini önce, diğerini sonra 

söyleyerek yani dizeyi ters yüz ederek aynı anlamda bir dize ya da cümle meydana 

getirmektir.228  

Nûr-ı Ḥaḳḳ’ım Ḥaḳk nûr peykerimden müstenîr 

Bende vech-i tâb-nâk dilberimden müstenîr (G.12/1) 

 

   Beyitte, aynı mısrada bulunan nûr-i Hak ile Hak nuru kelimelerinde akis sanatı 

uygulanmıştır. 

 

2.3.19. İrsâl-i Mesel 

 

    İrsâl-i mesel, söylenen bir düşünceyi inandırmak ve pekiştirmek amacıyla söze bir 

atasözü ya da atasözü değerinde bir örnek katmaktır.229 

 

İşġâl edilmiş Ḥamdi bütün tamâm-ı İslâm 

Dûr oldu bugün aġlayalım 'âşıḳa Baġdâd (G.6/5) 

 

    Beyitte, aşığa Bağdat uzak değildir atasözü kullanılmıştır. 

 

2.3.20. İktibas 

 

    İktibas, söze anlamı pekiştirmek amacıyla âyet-i kerîme, hadis-i şerif ya da bunlardan 

parçalar almaktır.230  

Ben miyim yoksa tecellâ ki dekken dekkâ”231 

'Ihni menfûş232 oḳunur ṭavr-ı perîşânımdan (G.52/4) 

 

 
228 Dilçin, s. 485. 
229 Dilçin, s. 464. 
230 Dilçin, s. 465. 
231 Fecr sûresi, 89/21. Meâli, “Paramparça”. 
232 Kâria sûresi, 101/5. Meâli “Atılmış yünler” 
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    Fecir sûresinin yirmi birinci âyet-i kerimesinden ve Kâria sûresinin beşinci âyet-i 

kerimesinden beyite parçalar alınmıştır. 

 

2.3.21. Telmih 

 

    Telmih, söz sırasında, herkesçe bilinen geçmişteki bir olayın, ünlü bir kişiye, bir 

inanca ya da yaygın bir atasözüne işaret etmek, onu anımsatmaktır.233 

 

Henüz etmez mi bilmem bir 'Ömer bey'at şu Baṭhâ’da 

Niçin etmezsiñ i'lâ-yı diyânet yâ Rasûlallah (G.32/5) 

 

    Beyitte, Hz. Ömer’in (r.a.) iman edip biat etmesi ile güç bulan Müslümanların 

durumu hatırlatılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
233 Dilçin, s. 461. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİVANÇE’NİN MUHTEVÂ ÖZELLİKLERİ 

 
    Elmalılı, zâhirî ilimleri tahsil edip dersiâm icâzetini almış ve üniversitelerde ders 

vermiş, Arapça ve Farsça dillerine hâkim, bir mürşide intisap etmiş ve tasavvufî kimliği 

bulunan, farklı konularda çok sayıda telif ve tercüme eser ve makâle kaleme almış, 

Evkaf Nazırlığı görevinde bulunmuş bir kişidir. Divançe’sinde yer alan şiirleri, 

genellikle ârifâne, âşıkâne ve hâkimâne konulu şiirlerdir ve  şiirlerinde umûmiyetle 

öğretici/didaktik olmaya özen göstermiştir. Elmalılı, Divançe’sinde, konularına göre 

tevhit (G.14, G.46), münâcât (Kt.11, Msn.2), naat (G.15, G.32, G.49, Msn.1), methiye 

(Ar.5), mersiye (Ar.2,3,4) ve hicviye (G.49, Kt.4, 25, Msn.3, Ar.6) türünde şiirler 

yazmıştır.  

 
Elmalılı’nın şiirlerinde dikkati çeken en önemli hususlardan birisi de yaşadığı dönemin 

olaylarını etkili bir uslüp ile anlatması ve anlatırken olaya etki eden şahısları 

somutlaştırmaktan ziyade, soyut konulara yer vermesidir. Şiirlerinde, halkı 

bilinçlendirmek ve aydınlatmak amacıyla Tanzimat edebiyatı temalarını sık sık 

kullanmıştır. 

 
    Elmalılı Divançe’sinde Türkçe ve Arapça tarih manzûmelerine de yer vermiştir. 

İlmiye icâzetnâmesi aldığında, babası Numan Efendi, amcası Muhammed Emin 

Efendi’nin vefatlarında, arkadaşı Hüsnü’nün oğlu Ali Hamdi’nin doğumunda, kardeşi 

Mahmud Bedreddin yeni ev aldığında ve kendisi evkaf nâzırı olduğunda ayrı ayrı tarih 

manzûmeleri kaleme almıştır. Tarih manzûmelerinde, harflerin hepsi ile düşülen tam 

tarih, noktalı harflerle düşülen mu’cem tarih ve sadece noktasız harflerle düşülen 

mühmel tarihler kullanılmıştır.  

 
   Elmalılı’nın Divançe’sinde karşımıza zengin bir şahıs kadrosu çıkmaktadır. 

Divançe’de isimleri geçen şahıslar şunlardır: Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. İbrâhim, 

Hz.Mûsa, Hz. Yûsuf, Hz. Îsâ, Hz. Yahyâ, Hz. Circîs, Hz. Muhammed (aleyhimü’s-

selâm), Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Bilal (radiyallahu anhüm), 

Kuteybe b. Müslim, Ömer b. Abdülaziz, Numan b. Sâbit, Züleyha, Belkıs, Çâr, Firavun, 

Kayser, Kisrâ, Konstantin, Nemrud, General Mâ, Makarof, Kuropatkin, Mehmed Akif, 

Cenab Şehâbeddin, Mahmud Hamdi Efendi, Mehmed Emin Efendi, Volter, Renan, 

Hugo, Arthur Schopenhauer, Martin Hartman, Ferhad ile Şirin, Leylâ ile Mecnûn, Ali 
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Hamdi, Bedri, Feyyaz, Numan Efendi, Hafız Mustafa, Hüsnü, Kâzım, Ömer Fâruk, 

Yaşar Şâdi, Muhammed Esad Erbili, Dihlevî. 

 

    Elmalılı’nın şiirlerinde geçen yer ve bölge adları ise şu şekildedir: Antalya, Asya, 

Avrupa, Bağdat, Basra, Berlin, Buhara, Çin, Fas, Halep, Harezm, Hindistan, İstanbul, 

İzmir, Kafkas, Kudüs, Londra, Lübnan, Mekke/Bathâ/Arz-ı Harem, Mısır, Ordu, Of, 

Paris, Rum, Şemul, Şam, Tûrân, Türkistan, Yunanistan, Dicle Nehri, Fırat Nehri, 

Kevser Nehri, Lût Gölü, Nûr Dağı, Sevr Dağı, Seyhan Nehri ve Tûr Dağı.      

 

3.1. DÎNÎ VE TASAVVUFÎ KONULAR 

3.1.1. İslâm  

Hz. Âdem (a.s.) ile başlayan insanlık tarihinin yine Hz. Âdem’in (a.s.)  

peygamberliği ile başlayan dinin, bidâyetinden nihâyetine kadar adı Allah tarafından 

“İslam” olarak belirlenmiştir.234 Bu dine inanan insanlar da ilâhî kitaplarla ve 

peygamberlerin lisanlarıyla “Müslümanlar” olarak adlandırılmıştır. Elmalılı, 

müntesiplerini şerefli kılan İslam dininin Allah katında hakîki bir din olduğunu bir 

beytinde şöyle ifâde eder: 

 

Her ilmin şerefidir hem de şereftir o din 

Ve Allah’ın katında İslâm’dır hakîki din (Ar.7/2) 

 

Elmalılı, İslâm’ın hak ve adâlet dini (TB.4), istifâde eden değil istifâde edilen, 

yardım edilen değil yardım eden (TB.4), insanlığı her türlü cehaletten kurtaran 

(Ar.1/10), Kevser ırmağı gibi tertemiz, duru ve saf bir din olduğunu ve Lût Gölü’nün 

sularının karışmamasının gerektiğini (Msn.3/16), kötü kasıtlarıyla Müslümanlara 

saldıran haçlıların, İslam dini ile temasa geçtiklerinde terakkî ettiklerini şöyle vurgular:  

Vaḳtiyle sû-yi ḳaṣtiyle gelmiş ṣalîbler baḳ 

   İslâm’a mes edince teraḳḳî-nişân olur (TB.1/4) 

 

Elmalılı, İslam topraklarının tamamının işgal edildiğini, Bağdat’ın âşıka bile artık 

uzak olduğunu şöyle ifade eder: 

 
234 Meâli: “Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslam’dır.” Âl-i İmrân, 3/19. 
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  Aġlarsa sezâdır Ḥamdi bütün 'âlem-i İslâm 

Dûr oldu bugün aġlayalım 'âşıḳa Baġdâd (G.6/5) 

 

  Allah, İslam’ın zilletine ve ümmetin yanıp yakılmasına asla râzı değildir. (G.33/6) 

  Elmalılı’ya göre, Kuteybe örneğinde olduğu gibi (Msn.3/25), halifelerin âdil 

icraatlarıyla halk İslam dinine daha çok sarılır (Msn.3/30), ümmetin kurtuluş ve vahdeti 

ise ancak bir İslam halifesi ile mümkün olabilir: 

Artıḳ bıraḳ şemâteti bil dîn ü milleti 

İslâm’a bir ḫalîfedir ilcâs-ı vaḥdetiñ (TB.1/2) 

 

3.1.2. Allah (c.c.) 

Allah, sıfatları ve fiilleri kâmil olan vâcibü’l-vücûd’un ismidir. Yüce Yaratıcı’nın en 

büyük ismidir.235 Tüm ilâhî sıfat, isim ve fiilleri içerir.236 Allah’ın varlığı kendindendir. 

O, dâima var olacaktır. Allah’ın eserleri, isimlerine; isimleri sıfatlarına; sıfatları da 

zatına işaret eder. Âlem ise sonradan yaratılmıştır ve “fâni”dir. Allah’ın sıfatları, zâtı, 

kudreti ve bilgisi, âlemi kuşatmıştır. O “bir”dir. Yönlerden münezzehtir. Yüz, şekil ve 

renkten uzaktır.237 Allah zarûrî, ezelî ve ebedî varlıktır. O’na benzer hiçbir şey 

yoktur.238 

 

Edebiyatta ve özellikle tasavvuf edebiyâtında Allah çok farklı sıfatlarla anılır. 

Allah’ın sıfatları ve isimleri şâirler tarafından çok farklı yorumlanarak aktarılır. Allah’ın 

herşeye “hâkim” olduğu, “kâdir” olduğu, “nimet veren” olduğu gibi özellikleri işlenir. 

Elmalılı’nın şiirlerinde Allah ile alâkalı derin dînî ve mânevî vurgular vardır. Allah için 

çokça kullandığı isimlerden biri “Hudâ” dır.239 Hâlık, Rabb karşılıklarına gelen ve 

Farsça bir kelime olan Hudâ, “yaratan” ve “terbiye eden”dir. Yaratmak ve yarattığının 

özelliklerine göre beslemek, büyütmek ve terbiye etmek ise sadece Allah’a mahsustur. 

Farsça Yaratan Allah mânâsında “Girdigâr” ismini de kullanan Elmalılı, Allah’ın 

yaratma sanatının göz açıp kapayıncaya kadar en mükemmel şekliyle meydana geldiğini 

ve O’nun sırrına hiçbir şeyin ulaşamayacağını şöyle ifâde eder: 
 

235 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2012, s. 37. 
236 Amil Çelebioğlu, Kültür ve Edebiyatımızda Allah, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB Yay., 
İstanbul, 1998, s. 93-108. 
237 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yay., Ankara, 1995, s. 35. 
238 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Anka Yayınları, Ankara, 2009, s. 51. 
239 Bkz.: Elmalılı, Divançe, G.17/9, SM.1/8,9, G.32/6, TB.1,5, Kt.27/1, Kt.33/1, G.49/5. 
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Ṣan'at bu işte berḳ u baṣar baḳ neler yapar 

Elbet derim yapan bunu bir Kird-gâr’dır (TB.1/1) 

 

Rûḥtan faḳaṭ duyan bütün eẕvâḳ-ı ḥikmeti 

Fenler yetişmemiştir onuñ sırr-ı Ḫudâ’sına (TB.1/5) 

 

Elmalılı, “kanlı hayvan” olarak vasfettiği insanı insan yapan özelliğin Allah’a iman 

olduğunu (Mn.1/1), bu imân nûrunun tenevvür etmedikçe insanın “Hudâ”sına 

erişemeyeceğini (TB.5), sıkıntılı geçen ömründeki dert ve gamları herhangi dünyevî bir 

karşılık beklediğinden değil, sadece Allah için çektiğini (G.17/9), alınyazısının böyle 

olduğunu, amacının sonunda Hakk’ın ortaya çıkması olduğunu, “Rahmân” olan 

Allah’ın kendisi için takdirinin ne olacağını da bilmediğini belirtmektedir. 

Mebde’im deşt-i ḳadermiş müntehâm evrengi Ḥaḳḳ 

Kim bilir kim müstevâ-yı 'arş-ı Raḥmân’ım nedir (G.33/3) 

 

Allah’ın isimlerinden biri de “Rahîm” dir. Besmele’de Allah’ın Rahmân sıfatıyla 

birlikte geçen “Rahîm”, müminlere âhirette çok merhamet eden, bağışlayan ve ikramda 

bulunan anlamındadır. Allah’ın rahmet kapıları ise dâimâ açıktır.  Elmalılı, Allah’a, 

Rahim olan Rabbim anlamında “Rabb-i Rahim” diye niyazda bulunurken, ulu katında 

her türlü şerefin sahibi Muhammed (s.a.v.) hürmetine rızâ kapısının bir an bile 

kendisine kapanmamasını dilemektedir: 

 

Sed eyleme bir laḥẓa baña bâb-ı rıżâyı 

Ey Rabb-i Raḥîm şeref-efzâ-yı Muḥammed (G .49/20) 

 

     3.1.3. Kitaplar  

    Divançe’de, ilâhî dört kitap olan Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’ân-ı Kerim’den ikisine, 

yâni İncil ve Kur’ân-ı Kerîm’e yer verilmiştir. 

 

İncil  

İncil, Allah tarafından indirilen dört mukaddes kitaptan birisidir. İsâ (a.s.) a 

indirilmiştir. Âyetlerinde tahrîfât yapılıp değiştirilmiş ve aslı bozulmuştur.  Ehl-i Kitap 

olan Hristiyanların kutsal kitabıdır. 
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Elmalılı, içinde bulunduğu dönemde dünyayı kasıp kavuran savaşların, hâkim 

unsurlar tarafından, hâkimiyyetlerini arttırmak ve pekiştirmek adına, dînin bir 

ehemmiyetinin kalmadığını, İncil’in de, Kur’ân’ın da insanlar için bir anlam ifâde 

etmediğini çarpıcı bir şekilde ifâde eder: 

 

Ḥâkimiyyet ġâliba bir neş’e-yi taḫrîb imiş 

Ḥâkimân-ı 'aṣr için İncîl hîç Ḳur'ân hîç (G.2/8) 

 

Kur’ân-ı Kerîm     

Kur’ân kelimesi, “ka-ra-e” kökünden, okumak, toplamak, biraraya getirmek anlamlı 

bir mastardır. İstilâhî anlamı ise; Allah’ın, Cebrâil (a.s.) vasıtası ile Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.) kalbine indirdiği son ilâhî kitaptır. Diğer kitaplar bir kavme indirildiği halde, 

Kur’ân bütün insanlığa indirilmiştir. Kur’ân, Furkan, Hüdâ, Nûr gibi isimlerle de 

anılır.240 

 

Divan şiirinde daha çok “Mushaf” kelimesiyle anılan Kur’ân, sevgilinin güzelliği, 

yüzü, saçları, boyu, hatt’ı, gözü, kaşı ve ben’ini temsil eder. Güzellik bir mushaftır. 

Onda tezyînât, harfler, harekeler, âyetler, sûreler vs. sevgilinin birer güzelliğini 

karşılar.241  

 

Elmalılı’nın şiirlerinde Kur’an’ı divan edebiyatında kullanıldığı mecâz mânâları 

dışında, gerçek anlamıyla kullandığı görülmektedir. Tam bir Kur’ân âşığı olan Elmalılı, 

ezelî bir bürhan olan Kur’ân’ın kendisini irşat ettiğini ve Kur’ân’a tâbi olması sâyesinde 

hakîkat yolunda olduğunu (G.14/10), hâfızı olduğu ilâhî kelâm olan Kur’ân’ın sesinin 

kalbini inlettiğini ve bu sesin Kur’an’dan mı yoksa Kurân’ı indirenden mi geldiğini 

bilemediğini şöyle dile getirir: 

 

İñleten ḳalbimi elḥânıñ mı endâmıñ mıdır 

Ḥâfıẓım sen söyle artıḳ sırr-ı furḳânım nedir (G.33/10) 

 

Kur’an’ın bir ismi de Kitâbullah’tır. Elmalılı, her dâim okuduğu Kur’ân’la (G.35/10-

11) gönlünün Kitâbullah’tan tecellî bulduğunu, vahdeti anlatan hikmetli sözlerinin 

 
240 Bkz.: Abdülhamit Birışık, “Kur’ân”, TDV İslâm Ans., Ankara, 2002, c. 26, s. 383-88. 
241 Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, s. 336. 
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sebebinin Kur’ân olduğunu (G.12/3), gâyeyi gördüğü için sûrette kalmayacağını, 

Kitâbullah’ın mânâsı üzerinde derin tefekkür içerisinde olduğunu da şu beytinde ifâde 

etmektedir:  

Ḳalmayız elbette ṣûrette görürken ġâyeyi 

Biz Kitâbullah’ta ma'nâya girmiş çıḳmışız (G.38/28) 

 

Elmalılı, Kur’an okumanın kabirdekilere fâide sağladığını (Kt.47/5), Kur’ân’da 

geceye kasem olunduğunu (Ar.1/35), Hakk’a âyine olan Muhammed (s.a.v.)’in, 

Kur’ân’ı ihâtâ ettiğini ve gönlünün Kur’ân’ın mahzeni olduğunu (G.49/9), Hak ehli 

olmamızın delili olan Kur’ân’ın, Allah’ın kazâsı gereği bir gün nesh olunup 

yeryüzünden kaldırılacağına da değinmektedir: 

 

Nesḫ eder aḥkâmını bir gün ḳażâ-yı Câvidân 

Ehl-i Ḥaḳḳ’ız ehl-i Ḥaḳḳ bürhânımız Ḳur’ân’ımız (G.13/5) 

 

     3.1.4. Melekler 

    Divançe’deki şiirlerde yer alan melekler; Cebrâil, Kirâmen Kâtibîn ve Münker-

Nekir’dir. 

 

Cebrâil (a.s.) 

Cebrâil, dört büyük melekten birinin ismi olup, peygamberlere vahiy getirmekle 

görevlidir. Kur’an’da bu meleğin ismi Cbrîl, Rûhû’l-Kudüs, Rûhu’l-Emîn, Rûh ve 

Rasûl şeklinde geçmektedir. Bütün peygamberlere vahyi getiren Cebrâil’dir. Kur’ân’a 

göre o, karşı konulamayacak bir güce, üstün ve kesin bilgilere sahip, Allah nezdinde 

çok itibarı olan ve diğer meleklerin kendisine itâat ettiği şerefli bir elçidir. Bu yönüyle 

Cebrâil, kuvvet anlamına gelen Cebrâ ile, Allah anlamına gelen Îl’den meydana gelmiş 

bir isimdir ve Allah’ın kuvveti demektir.242  

 

Edebiyatta Cibrîl, Cibrîl-i Emîn, Rûhu’l-Emîn, Rûhu’l-Kudüs, Rûh-i Kudsî, Hümâ-yı 

Kudsî, Bülbül-i Kudsî, Tâvûs-i Kudsî, Tâvûs-i Arş, Tâvûs-i Sidre gibi isimlerle de 

anılan Cebrâil, Sidretü’l-Müntehâ’da ikâmet edermiş. Şiirlerde melekler içinde en çok 

onun adına rastlanır.243  

 
242 Heyet, Dîni Kavramlar Sözlüğü, DİB Yayınları, İstanbul, 2009, s. 76. 
243 Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, s. 106. 
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Elmalılı, Cebrâil’in, Peygamberimizi arşa götürmesini vasfederken, Cebrâil’in sanki 

elini uzatıp ansızın geldiğini ve gelişinin bütün cihâna cennetleri gösterecek zannı 

uyandırdığını şöyle ifâde ediyor: 

 

Uzandı Cebrâil’in bir benânı ẓann ettim 

Cihâna gösterecektir cinânı ẓann ettim (SM.1/9) 

 

Arapça yazdığı bir şiirinde ise Elmalılı, Cebrâil’in nefesiyle Îsa’yı (a.s.) Meryem’e 

yüklemesini şöyle anlatır: 

 

Nice mânâ vardır ki Rabb rûhunu çift etti 

Sanki Meryem Îsâ’yı O Cibrîl’den yüklendi (Ar.1/60) 

 

Kirâm-ı Kâtibîn  

Değerli, dürüst, görevini kusursuz yapan yazıcılar anlamına gelen kirâmen kâtibin 

tâbiri, insanların hayır ve şer, iyi ve kötü bütün yaptıklarını amel defterine kaydedip 

korumakla görevli meleklerin ünvânıdır. Bu meleklere hafaza melekleri de denir.244 

 

Elmalılı, İmâm-ı A’zam’ın hâl ve sözlerinin, safâ bahşeden akıl ve irfanının, kirâmen 

kâtibin melekleri tarafından amel defterine not edildiğini şöyle açıklar: 

 

Ḥâl ü ḳâlim hem ṣafâ-baḫşâ-yı evreng-i şühûd 

Hem Kirâm-ı Kâtibîn’im defterimden müstenîr (G.12/4) 

 

Münker ve Nekir  

Sözlükte “bilmemek ve tanımamak, güç ve şiddetli olmak, hoş olmamak” 

anlamlarındaki “n-k-r” kökünden türeyen münker, bilinmeyen, tanınmayan, aklın ve 

dinin çirkin gördüğü şey; nekir ise inkâr, güç iş, cezâ ve sağlam demektir. Bu iki 

kelimeden oluşan münker-nekir, terkip olarak kabirde insanları sorgulayacak olan 

meleklere verilen isimdir.245 

 
244 Heyet, Dîni Kavramlar Sözlüğü, s. 335; Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, s. 334. 
245 Heyet, Dîni Kavramlar Sözlüğü, s. 435. 
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Elmalılı, cevabını bildiği soruların kendisini devamlı meşgul etmesini, sanki kabirde 

münker-nekir meleklerinin nidâsı kadar ağır ve şiddetli olduğunu söyler: 

 

Niçin nedir ve neden neden neden diyerek 

Gelirdi es’ile birden cevâbı hep bilerek 

  Ḳabirde Münker’e benzer melek nidâsıyla 

Duman çıḳardı başımdan yaḳan edâsıyla (SM.1/1) 

 

Elmalılı, nefsinin hevâ ve arzularını terk edip, Allah’ın emir ve yasaklarını 

yaşadığını, bu hâliyle ölmeden önce ölüp, münker-nekirin sorularına da cevap verdiğini 

belirtir. 

Ölmeden ölmüş cevâbıñ önce vermiş Münker’iñ 

Rûḥ olmuş ma'şer-i aḥyâya girmiş çıḳmışız (G.38/25) 

 

    3.1.5. Peygamberler 

    Kur’ân-ı Kerîm’de isimleri geçen ve peygamber oldukları âlimler tarafından kesin 

olarak kabul edilen yirmi beş peygamberden sekizi olan; Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. 

İbrahim, Hz. Mûsâ, Hz. Yûsuf, Hz. Îsâ, Hz. Yahyâ ve Hz. Muhammed -aleyhimü’s-

selâm- Divançe’de yer almaktadır. Ayrıca Hz. Îsâ’dan sonra geldiği rivâyet edilen Hz. 

Cercîs’i de, Elmalılı şiirlerinde konu edinmektedir. 

 

Hz. Âdem (a.s.) 

Âdem, buğday renkli insan anlamında olup, insanlığın atasının ismidir. Lisânımızda, 

racül-i kâmil ve insân-ı kâmil mânâlarına gelir. Rengi arz yani toprak rengi demek olan 

üdeme-i arzdan alınmış olup, bu itibarla Hz. Âdem’e isim olmuştur.246 

 

Hz. Âdem, ilk insan ve ilk peygamberdir. Allah, Hz. Âdem’i topraktan, eşi Havvâ’yı 

onun kürek kemiğinden yaratmıştır. Melekler gibi yaşamalarını, ibadet etmelerini ve 

yalnız yasak edilmiş meyveden yememelerini emretti. Hatta Hz. Âdem’in zâtını tebcil 

için bütün meleklere ona secde etmelerini ferman buyurdu. Yalnız şeytan Hz. Âdem’in 

topraktan, kendisinin ise ateşten yaratıldığını; ateşin yüksek, toprağın ise alçak 
 

246 Bkz.: Necmi Atik, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın İslam Hukûku Kâmûsu ve Âdem 
Maddesi’nin Tahlîli”, İlâhiyat Araştırmaları Dergisi, Aralık 2017, S. 8, s. 72. Makalenin web adresi: 
https://bit.ly/3N2toBY.  
 

https://bit.ly/3N2toBY
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olduğunu söyleyerek kibre kapıldı ve ona secde etmedi, âsi oldu ve cennetten 

kovuldu.247  

 

Elmalılı, Divançe’sinde bu olaylara telmih yapar. Hz. Âdem cennette, nimetler içinde 

yaratılmıştır, daha sonra cennette yasak ağaçtan yemesi ile yeryüzüne indirilmiştir. Hz. 

Âdem’in yaşadıklarını Emalılı kader olarak açıklar: 

 

Niçin o cennet-i a'lâda ḫalḳ olundu peder 

Niçin bu sâḥa-yi ġabrâya attı ṣonra ḳader (Msn.3/5) 

 

Hz. Âdem’in yaratılışının hikmeti ve bütün isimlerin öğretilmesinin sırrı ve bu sırrın 

eşyada tecelli edip açığa çıkmasının sebep ise Hz. Muhammed (s.a.v.) dir: 

Budur Âdem'deki esrâr-ı esmânıñ müsemmâsı 

Budur eşyâdaki sırr-ı tecellînin hüveydâsı (Msn.1/13) 

 

Hz. Nûh (a.s.) 

Hz. Nûh, Hz. İdris’ten sonra gönderilen peygamberdir. Peygamberlerin büyükleri 

olan ve kendilerine “Ulü’l-‘azm” denilen altı büyük peygamberden ikincisidir. Hz. Nûh, 

yıllarca kavmini Allah’ın birliğine davet etti. Yalnız oğulları Sâm, Hâm, Yâfes ile 

zevceleri ve pek az kimse kendisine iman etti. Hz. Nûh’a, Yâm adındaki oğlu dahi iman 

etmedi. Hz. Nûh kavmine nasihat ettikçe ona ezâ, cefâ ile alay ettiler. Uzun süren bu 

duruma çok üzülen Hz. Nûh kavmine beddua etti. Allah, yaptığı duayı kabul etti ve 

kendisine bir gemi yapmasını emretti. 

Hz. Nûh, gemiyi inşâ ederken kavmi onunla alay ediyor, eğleniyordu. Gemi 

tamamlanınca, Hz. Nûh kendisine inananlar ile, tüm hayvanlardan birer çift alarak 

gemiye bindi. Tufan her tarafı kapladı, su dağları aştı, kavmi suya gark olarak boğuldu. 

Altı ay süren tufandan sonra, yağmur kesildi ve sular çekildi. Gemi, Cudi dağının 

üzerine oturdu ve gemidekiler kurtuldu.248 

Niçin o Nûḥ’u yapıp yeryüzünde ḳapudan 

Ḳopardı ḳavmine ṭûfânı öyle her ḳapıdan (Msn.3/6) 

 
247 Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzâhı (Hzr. Cemal Kurnaz), Akçağ Yay., 
Ankara, 2000, s. 67. 
248 Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ (Hzr. Mâhir İz), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2000, c. I, s. 2-3. 
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Hz. İbrâhim (a.s.) 

Hz. İbrâhim, Hz. Nuh’un oğlu Sam’ın oğullarındandır. Babası Târah (Âzer), Harran 

halkından, kavminin taptıkları putları yapıp satan birisiydi. Nemrut, ona “Âzer” adını  

lakap olarak vermiş ve kendisine vezir yapmıştır. Hz. İbrâhîm, “Ulü’l-‘azm” denilen altı 

büyük peygamberden üçüncüsüdür. Nemrut bir rüyâ üzerine ülkesindeki iki yıl 

müddetle doğan bütün çocukları öldürtmeye başladığı sırada annesi Hz. İbrâhîm’i 

gizlice dünyaya getirmiş ve onu Urfa civarında bir mağarada büyütmüştür. Oğulları, 

İsmail ve İshak’ın peygamber olması ve soyundan daha birçok peygamber gelmesi 

sebebiyle ona “Ebu’l-enbiyâ” (peygamberlerin babası) da denilmektedir. 

İsrâiloğulları’nın atası oğlu İshak; Arap kavminin atası ise diğer oğlu İsmail’dir.  Puta 

tapılan kavmi içinde, yaşı küçük olmasına rağmen, Allah’ın varlığına iman etmiştir. 

Allah, peygamber olarak seçtiği Hz. İbrâhîm’e, “Halîlim” (dostum) diye buyurmuş ve 

kendisine on sahife indirmiştir. Gördüğü rüya üzerine oğlu İsmâil’i kurban etmek 

isterken, Allah tarafından İsmail’in yerine bir hayvan kurban edilmesi için gönderilmiş 

ve İbrahim gönderilen hayvanı kurban etmiştir. Putperest kavminin putlarını kırdığı 

için, Nemrut tarafından yaktırılan büyük ateşe bir mancınık vasıtası ile atılmış, ancak 

ateş, suya ve gül bahçesine dönüşmüştür.249  

 

Divan edebiyatında Hz. İbrahîm, oğlu İsmâil ile ilgili rüyası, onu kurban etmek 

istemesi, Kâbe’yi inşâ etmesi, “Allah’ın dostu” anlamındaki lakabı Halil ile, Hz. 

Muhammed’in (s.a.v.), Hz. İbrâhîm’in soyundan gelmesi, Nemrut tarafından ateşe 

atılması ve Allah’ın o ateşi bir gül bahçesine çevirmesi hadiseleri ile aktarılır. Ayrıca 

bütün şâirler tarafından kendisine telmih yapılarak şiirlerde işlenmiştir. Özellikle, 

“sevgili”, “güzellik-put-Halil” ilgisi içinde, “Nemrut-Halil-ateş” tenâsübü ile ve istiâre 

yoluyla “sevgili” için bir benzetme öğesi olarak âşık-mâşuk-Halil ilişkisi ile 

anılmıştır.250 Allah’ın, Hz. İbrâhîm’e tutmasını emrettiği dört cins kuşun “tâvus” (zînet), 

“karga” (hırs), “horoz” (şehvet) ve “güvercin” (hevâ) olduğu bildirilir. Divan şiirinde 

sevgilinin yanağı, “ateş” olarak düşünülünce âşık, İbrâhim olmak ister. Bazen sevgilide 

Hz. İbrâhîm’in özellikleri var gibi gösterilir.251  

 

 
249 M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, TDV Yayınları, Ankara, 2014, c. I, s. 141-158. 
250 Metin Akkuş, Klasik Türk Şiirinin Anlamı: Edebî Türler ve Tarzlar, Fenomen Yayıncılık, Erzurum, 
2006, s. 84-85. 
251 Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, s.226. 
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Elmalılı, Hz. İbrâhîm’in, Nemrut’un küfür ve inadına karşı verdiği büyük mücâdele 

ve mücâhedesini anlatırken, onun bu üstün gayreti ile hiç unutulmayacağını ve Allah’ın 

kendisine “Halil’im” (dostum) diye hitap buyurduğunu anlatır: 

 

  Allah baḳın vermedi bir pâye Ḫalil’e 

Nemrûd çıḳıp küfür ü 'inâd eylemeyince (G.42/8) 

 

Allah’ın dilese Nemrut’a şirk edebilecek gücü vermeyeceğini, Hz. İbrâhim’in de 

putları kırmak zorunda kalmayacağı ifâde edilirken, yaşanan hadiselerin hikmetine 

kader planında vurgu yapılır: 

Neden verir de o Nemrûd’a şirk ḳuvvetini 

Ḫalîl’e ṣoñra ḳır at der şu kâfiriñ putunu (Msn.3/7) 

 

Hz. Mûsâ (a.s.) 

İmran’ın oğlu olan Hz. Mûsâ, Hz. İshak’ın soyundan olup, “Ulü’l-‘azm” denilen altı 

büyük peygamberin dördüncüsüdür. Mısır’ın firavunu olan Velîd b. Mus’ab zamanında 

dünyaya gelmiştir. Kardeşi Hz. Hârun’da peygamberdir. Kur’ân-ı Kerîm’de adı en çok 

zikredilen ve İsrâiloğulları ile yaşadığı hikâyelerin en geniş şekilde anlatıldığı 

peygamber Hz. Mûsâ’dır. Hz. Mûsâ, firavunun sarayında büyümüş, kavminden birisine 

yardım ederken, hasmı olan Kıbtî’nin göğsüne yumruk vurunca Kıbtî ölmüştü. 

Firavundan korkarak Medyen’e gitmiş, Hz. Şuayb’ın dâmâdı olmuştu. Tur Dağı’nda 

vahye mazhar olup, kendisine peygamberlik verilince, halkını tevhid akidesine çağırmış, 

İsrailoğulları kendisine defalarca başkaldırmıştır. Bu hadiselere canı sıkılan Hz. Mûsâ, 

Allah’ın davetiyle Tûr Dağı’na çıkmış ve kardeşi Harun’u yerine vekil bırakmıştı. Hz. 

Mûsâ, kırk gün Tûr Dağı’nda ibâdet edip, vâsıtasız Rabbi’nin kelâmını işitmiştir. 

Kendisine Tevrat indirilen Hz. Mûsâ’ya, Allah ile konuşmasından dolayı “Kelîmullah” 

(Allah ile konuşan) denilmiştir. Allah, Hz. Mûsâ’ya dokuz büyük mûcize vermiştir. Bu 

mûcizelerden “yed-i beyzâ” (beyaz el) ve “âsâ” mûcizeleri en çok bilinenleridir. Hz. 

Mûsâ elini her koynundan çıkardığında güneş gibi parlar, her tarafı aydınlatır, elini 

koynuna koyduğunda ise aydınlık yok olurdu. Firavuna karşı gösterilen bu mûcizeler 

edebiyatta sıkça konu olmaktadır.252 

 

 
252 M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, c. II, s. 8-118. 
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Tasavvufta “yed-i beyzâ”, ilâhi gücün gerçekleşip ortaya çıkmasının sembolüdür. 253 

Elmalılı, Hz. Mûsâ’nın vahye mazhar olduğu Tûr Dağı’nda, Mûsâ Vâdisi’nde daha 

düne kadar hiçbir sıkıntı olmadan gezip dolaşırken, ecdâdın umre, hac veya başka 

nedenlerle devamlı gidip etrafında kelebekler gibi dönüp durduğu Mekke’nin dahi ateş 

çemberinde olduğunu üzülerek şöyle dile getirir:   

 

  Dün Ṭûr’da biz Vâdi-yi Mûsâ’ya giderken 

Baṭḥâ ṭutuşup yandı sima'ḫâne-yi ecdâd (G.6/3) 

 

    Hâtemü’l-enbiyâ olan Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliği, Hz. Mûsâ’da, 

zevkin kendisini en alt derekeye düşürdüğü azgın firavuna254 karşı elindeki âsâ mucizesi 

ile kendini göstermiştir: 

 

  Budur ṭûfanda Nûḥ'un şîve-yi tehdîdi eşrâra 

Budur Mûsâ'da i'câz-ı 'aṣâ Fir'avn-ı ġaddârâ (Msn.1/14) 

 

Hz. Yûsuf (a.s.) 

Hz. Yûsuf, divan şiirinde adı en çok anılan peygamberlerden biridir. Güzelliği ile 

sevgili kendisine benzetilen Hz. Yûsuf, güneş ile ayın kendisine secde etmesi, kuyuya 

atılması, terazi ile tartılıp ağırlığınca altınla satılması, Züleyha ile olan hâdiseler, uzun 

süre zindanda kalması, rüyâ tabir etmesi, babasından ayrı oluşu, köle iken Mısır’a sultan 

oluşu vs. kıssalar nedeniyle birçok beytin konusunu oluşturur. Hakkında Yûsuf u 

Züleyha mesnevîleri ve bu mesnevîlerde Mâh-ı Kenan diye vasfedilen de Hz. Yusuf’tur. 

 

Elmalılı, Hz. Yûsuf’un güzelliğine ve Züleyha’nın ona âşık olmasına, Hz. 

Muhammed’den (s.a.v.) akseden nûrun sebep olduğunu belirtir:  

 

Budur Yûsuf'ta ḥüsnün 'aks-i nûr-a-nûr-ı bâḳîsi 

Budur ḳalb-i Züleyḫâ'nın ṣafâ-yı iştiyâḳîsi (Msn.1/15) 

 

 

 
253 Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, s. 481. 
254 Elmalılı, Divançe, Msn.3/8. 
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Hz. Îsâ (a.s.) 

Hz. Îsâ, divan edebiyatına, Hz. Meryem’in Hz. Îsâ’ya hâmile kalışı, babasız dünyaya 

gelmesi yönüyle Allah’ın gücüne örnek olması, doğumu esnâsında ve bebekken 

gerçekleşen olağanüstü haller, eliyle mesh ederek hastalara şifaya vesîle olması, nefesi, 

ölüleri diriltmesi, dünyaya değer vermemesi, bir merkep sırtında gezmesi, kendi 

söküğünü kendi dikmesi, ölmeyip göğe çekilmesi, dördüncü kat gökte olması ve hiç 

evlenmemesi vs. birçok yönleriyle konu olmuştur. Sevgilinin dudağı can bağışlama 

yönüyle ve sevgiliden gelen seher yeli diriltici özellikleriyle Hz. Îsâ’ya benzetilir.255 

 

Tasavvuf edebiyatında iyileştirici nefesi nedeniyle Hz. Îsâ, vüsûl makâmına ulaşmış 

ve ölü kalpleri kutsî nefesleriyle canlandıran velîleri anlatmak için kullanılır. 

 

Elmalılı, Cebrâil’in, Hz. Meryem’e üflediği rûhun Cebrâil’in rûhuyla sanki çift 

olduğunu,256 babasız yaratılan Mesîh’in, daha sonra Yahudilerin öldürme 

teşebbüsünden kurtarılarak göğe kaldırıldığını ve yaşanan hâdiselerin kader dâiresinde 

bir hikmet-i İlâhî olduğunu söyler: 

 

Neden yarattı pedersiz Mesîḥ’i bir anadan 

Neden ḳaçırdı semâvâta ṣoñra fırtınadan (Msn.3/10) 

Elmalılı, Hz. Îsâ’nın, çamurdan kuş yapıp sonra çamuru canlandırdığı Semul’deki 

mûcizesi hatırlatılarak, artık uçakların Hristiyan semâlarında uçtuğunu,257 kıyâmet 

alâmetlerinin yaşandığı bu zor asırda, yeryüzüne inecek olan Hz. Îsâ’nın bu günlerde 

olmasa bile mutlaka yeryüzüne nüzul edeceğini şöyle belirtir:  

 

Evvel Mesîḥ ḳuş yapıp uçmuştu bak Semûl’de 

Ṭayyarelerle uçtu naṣârâ semâsına (TB.1/5) 

 

İnmek zamânı geldi mi bilmem inanmışım 

'Îsâ iner günüñ biri arżın rehâsına (TB.1/5) 

 

 
255 Pala, s. 285-86. 
256 Elmalılı, Divançe, Ar. 1/60. 
257 Elmalılı, Divançe, TB.1/5. 
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Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Îsâ’nın mûcizelerini gösterdiği dönemde onun ölüleri 

dirilten nefhasının, göğe yükselip kıyâmete kadar yaşamasının sebebi, hakîkat 

sabahından doğan, ömür arttıran güneşidir:  

Budur 'Îsâ'yı mu'ciz-demde ẓâhir nefḫa-yi iḥyâ 

Budur ṣubḥ-ı ḥaḳîḳatden doġan ḫurşîd-i rûḥ-ı efzâ (Msn.1/16) 

 

Elmalılı, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ümmet olmak ve onun elinden Kevser şarabından 

içmek için, rûhunun Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ zamanına girip çıktığını ifâde eder:  

Aḥmed-i Muḫtâr elinden içmek üzre Kevs̱er’i 

Bezm-i Mûsâ’dan dem-i 'Îsâ’ya girmiş çıḳmışız (G.38/26) 

 

Hz. Yahyâ (a.s.) 

Hz. Yahyâ, babası Hz. Zekeriyyâ’nın 120 yaşında iken yaptığı duâsına Allah’ın 

icâbet etmesi sonucu dünyaya gelmiştir ve daha önce Yahya adıyla kimse 

isimlendirilmemiştir.258 Hz. Îsâ’dan altı ay önce doğmuştur. Sekiz yaşında Beytü’l-

makdis’in hizmetine girmiş, on beş yaşına kadar orada hizmet etmişti. Genç yaşta 

kendisine peygamberlik verildi. Annesi İlyâse, Hz. Meryem’in amcasının kızıdır. Hz. 

Îsâ’nın geleceğini kavmine bildirmiş, İncil indirilince onunla amel etmeye başlamıştır. 

Filistin hükümdarı Herot kendisini çok severdi. Herot, Hz. Mûsâ’nın şeriatına göre helal 

olan kardeşinin kızı ile evlenmek istedi.  İncil’de yasaklanan bu tür evliliğe Hz. Yahyâ 

karşı çıktığı için, Herot, Hz. Yahyâ’nın boynunu vurdurarak şehit etti.  Bu olay Hz. 

Îsâ’nın göğe kaldırılışından bir buçuk yıl önce, Hz. Yahya otuz iki yaşında iken 

olmuştu.259  

 

Elmalılı’ya göre, neydeki istediği makâma ulaşabilmek, ancak Hz. Yahyâ gibi 

başından vazgeçebilince mümkün olacaktır: 

 

  Ḥamdi bulamaz nây-ı beyânım o nevâyı 

Yaḥyâ gibi ser-mest-i murâd eylemeyince (G.42/11) 

 

 
 

258 Meryem Sûresi, 19/7. 
259 M. Asım Köksal, c. II, s. 291-299. 
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Hz. Circîs (a.s.) 

Hz. Cirsîs’in (a.s.), Şam civarlarında ve Filistin’de yaşadığı ve Hz. İsâ’dan (a.s.) 

sonra geldiği için, onun dininin hükümlerini devam ettirdiği ve Musul şehri kralı 

Dâdiyân tarafından şehit edildiği rivâyet edilmiştir. Günümüz Hristiyanları tarafından 

St. Georges ismiyle anılan Hz. Circîs’in (a.s.), Filistin’in Remle kasabasında doğduğu 

ifâde edilir. 260 

 
Elmalılı, hayatı efsaneye dayanan Circîs hakkında şöyle der:   

 

  Neden bilirdi o Hüdhüd bilâd-ı Belḳîs’ı 

Neden yaşattı bir efsâne öyle Circîs’i (Msn.3/9) 

  

Hz. Muhammed (s.a.v.)  

Elmalılı’nın Divançesi’nde adı geçen peygamberler içerisinde en fazla yer verilen 

isim Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. Divançe’nin sekiz beyitlik otuz üçüncü gazeli, yirmi 

iki beyitlik mevlit ve yirmi üç beyitlik naat Peygamberimiz (s.a.v.) için yazılmıştır. Bu 

şiirler dışında yine birçok beyitte ve kı’tada Hz. Peygamber’in (s.a.v.) isim ve sıfatları 

iktibas edilir. Divançe’deki Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ele alınışı, peygambere olan 

özlemin, aşk ve muhabbetin öne çıktığı bir yaklaşımdır. Divançe’de Hz. Muhammed 

(s.a.v.) şu isim ve sıfatlarla zikredilir: Muhammed, Muhammed-i Arabî, Habîb-i 

Kibriyâ, Mahbûb-i İlâhî, Ser-Defter-i Hılkat, Pür Şa’şa’a, Mermûz-i Kalem, Cevher-i 

Yektâ, Mazhar-ı Levlâk, Gencine-i Hikmet, Pirâmen ü Safâ, Cennet Yolu, Âyine-i Hak, 

Âlemlere Rahmet, Mîzâb-ı ‘Atâ, Miftâh-ı Sa’âdet, Mikyâs-i Hüdâ, Ahmed-i Muhtâr, 

Şâh-ı Rusül. 

 

Hz. Muhammed (s.a.v), İlk Yaratılan, Mahbûb-i İlâhi, Paha Biçilmez Göz Alıcı Bir 

Cevher, Kalemin İşâret Ettiği, Yüksek Eşsiz Mücevher, Levlâk’ın Mazharı, Arşa 

Yazılan Meziyet Sahibi, Hikmet Hazînesi, Safâ Yurdu, Sırât-ı Müstakîm, Hak’kın 

Aynası, Lütuf Oluğu, Saadet Anahtarı, Allah’ın Ölçüsü, İsrâ Yolculuğu Yapan, Allah’ın 

Habîbi ve Livâ-i Hamd Sancağı’nın Sahibi, Hidâyet Rehberi’dir.  

 

  Ser-defter-i ḫılḳattir o maḥbûb-i ilâhî 

Pür-şa'şa'adır cevher-i bahâ-yı Muḥammed 
 

260 Muhammed Cerîr b. Taberî, Târih-i Taberî, Sağlam Yayınları, İstanbul, 2007, c. 2, s. 186. 
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  Mermûz-ı ḳalemdir naẓar-ı ehl-i ṣafâda 

Ol cevher-i yektâ-yı mu'allâ-yı Muḥammed 

 

  Hem mâye vü hem ġâyedir ol maẓhar-ı levlâk 

Eflâki geçer mesned-i aḳṣâ-yı Muḥammed 

 

  Etmez mi bu da'vamızı is̱bâta kifâyet 

Arşa yazılan baḥs̱-i mezâyâ-yı Muḥammed 

 

  Gencîne-yi ḥikmettir o ümmî-yi mufaḫḫam 

Pür-emn ü ṣafâdır reh-i müressâ-yı Muḥammed 

 

  Dâru-yi şifâdır dil-i mecrûḥa kitâbı 

Cennet yoludur menhec-i iclâ-yı Muḥammed 

 

  Âyine-yi Ḥaḳdır ki duyup etti iḥâta 

Ḳur’ân’ı bütün maḫz-ı süveydâ-yı Muḥammed 

 

  'Âlemlere raḥmettir onuñ ba's̱-i güzîni 

Mîzâb-ı 'atâdır yed-i 'ulyâ-yı Muḥammed 

 

  Miftâḥ-ı sa'âdetdir onuñ cümle hadîs̱i 

Miḳyâs-ı hüdâdır ni'am u âlâ-yı Muḥammed 

 

  Bir ferde naṣîb olmadı hîç evvel ü âḫir 

Feyż ü şeref rütbe-yi İsrâ-yı Muḥammed (G.49/3-12) 

 

Ḥabîb-i Kibriyâdır kün fe-kânlar naḳş-ı iclâli 

Budur sermâye ḫilkat muḥabbet remz-i icmâli (Msn.1/11) 

 

Muhammedü’l-hâdi ki hatırladığım zaman 

Buluruz neşrile amel kokuları yayılan (Ar.1/73) 
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O’nun olduğu yerde zulüm ve zulmet olmaz. Mahşer Günü ümmetinin şefâatçisidir, 

Kevser Havuzu’ndan mübârek elleriyle ümmetine ikramda bulunacaktır.  

 

  Doġar mı yoḳsa Ḥira’dan liḳâ-yı çeşm-i Nebi 

Ayıḳlıyor mu ẓalâmı Muḥammed-i 'Arabî (G.32/1) 

 

Muḥammed’dir bir ismim intisâbım var bu dergâha 

Mededkârım penâhımsıñ şefâ'at yâ Rasûlallah (G.32/8) 

Aḥmed-i Muḫtâr elinden içmek üzre Kevs̱er’i 

Bezm-i Mûsâ’dan dem-i 'Îsâ’ya girmiş çıḳmışız (G.38/26) 

 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bilim ile neyi kastettiğinin keşfedilmesi Müslümanların 

vazifesidir. Mîrâca yükselmiş bir Peygamberin ümmetine yakışan, azim ve gayretle 

O’nun yolunda ilerlemektir.   

Keşf et cihanda fenn-i irâdât-ı Aḥmedi 

Rûḥuñ ne istiyorsa o çıḳsın Ḫudâ’sına 

  Mi'râca çıḳmamış mı Muḥammed Burâḳ ile 

'Azm eyle sen de Sidre’ye çıḳ müntehâsına (TB.1/5) 

 

3.1.6. Âhiret ile İlgili Konular 

    Elmalılı, şiirlerinde âhiret ile ilgili kavramları yoğun bir şekilde ele almaktadır. 

Dikkat çekici hususlardan birisi de “Diyânet” konusundaki şiirlerdir. 

 

Âhiret  

Sözlükte “sonra olan ve son” gün anlamına gelen âhiret kavramıyla hem bu dünyanın 
sonu, hem de ölümle başlayan dünya hayatından farklı ve ebedî olan hayat 
kasdedilmektedir. Dîni literatürde âhiret, İsrâfil’in Allah’ın emriyle kıyâmetin kopması 
için Sûr’a ilk defa üflemesinden ikinci defa üflemesine, daha sonra cennetliklerin 
cennete, cehennemliklerin cehenneme girmelerine kadar olan zaman veya Sûr’a ikinci 
kez üfürülüşünden başlayıp, ebedî olarak devam edecek olan zaman anlamında 
kullanılmıştır.261 
 

 
261 Heyet, Dîni Kavramlar Sözlüğü, s. 11. 
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Herkesin yaşadığı olayların dünya ve âhiret bir karşılığı mutlaka olacaktır. Kişinin 

dünya ve âhiret gâyesini bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekir. 

 

Kimden ayrıldıñ kimiñ bezminde ârâm eylediñ 

Ey ferişte söyle dünyâ âḫiret vicdân nedir (G.8/2) 

 

Elmalılı, herkes yaptığının karşılığını âhirette, cezâ gününde göreceğini söylerken, 

yaşadığı dönemde bilimin dine hücum etmesindeki gâyenin kişilerin Allah’a olan 

imânlarını soyup almak olduğunu beyan etmektedir. 

Mâdem ki mecbûr idi îmân-ı ṣavletinde 

Bir rûz-i cezâ var beşeriñ 'âḳıbetinde 

Fenniñ ne idi maḳṣadı ta'rîż ile dîne 

Ṣoymaḳ mı idi böyle yaḳıp âḫiretinde (R.2) 

 

Amel Defteri  

Elmalılı, İmâm-ı A’zam’ın vasıflarını onun lisânından dile getirdiği şiirinde, 

Kirâmen Kâtibîn meleklerinin, amel defterine yazdıkları sâlih amellerinden 

nurlandıklarını ifâde eder. 

 

Ḥâl ü ḳâlim hem ṣafâ-baḫşâ-yı evreng-i şühûd 

Hem Kirâm-ı Kâtibîn’im defterimden müstenîr (G.12/4) 

 

Berzah ve Sûr 

Berzah, sözlükte “iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır” mânâsınâdır. Dînî 

ıstılâhtaki anlamı ise; ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam 

edecek olan kabir hayatıdır.262  

 

Sûr, sözlükte “boru veya boynuz” gibi üfürülen şey anlamındadır. Dînî ısıtılahta, 

kıyâmetin kopuşunu belirtmek ve kıyâmet koptuktan sonra bütün insanların dirilip 

mahşer yerinde toplanmalarını sağlamak üzere İsrâfil tarafından üflenecek boruya 

denir.263 

 
262 Bkz. Cüneyt Gökçe, “Berzah”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1992, c. 5, s. 525. 
263 Bkz. Adil Bebek, “Sûr”, TDV İslam Ans., İstanbul, 2009, c. 37, s. 533. 
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Ney, dünya hayatında üflendikçe güzel nâğmeler çıkaran ve ruhlara haz veren bir 

âlettir. Berzah âlemine ulaşan, hakîkata vâsıl olanların dinleyeceği ise sûrdan başkası 

değildir.  

  Ney degil lâkin bugün ṣûr isterim Berzaḫ’tayım 

Öyle sermestim ki bî-dâr olmadım aḥvâlden (G.22/4) 

 

Cehennem 

Kişilerin cennetini ve cehennemini belirleyen attığı adımlardır. Kişi yaptığı 

hatâlarına tövbe ettiğinde günah işlememiş gibi olur ve bu attığı adım cehennemini 

cennete çevirir. 

Bir ḫaṭvevâr atınca cehennem cinândır 

Bir nüktevâr meẕâḳḳını ṣor âşinâsına (TB.1/5) 

 

Cennet  

İnsanoğlunun atası, babamız Âdem (a.s.) Cennet-i A’lâ’da yaratılmıştır. Cennetten 

yeryüzüne niçin indirildiğini şöyle sorar Elmalılı: 

 

Niçin o Cennet-i a'lâda ḫalḳ olundu peder 

Niçin bu sâḥa-yi ġabrâya attı ṣonra ḳader (Msn.3/5) 

 

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilen Kur’ân-ı Kerîm, gönlü yaralı olanlara şifâlı 

ilaçtır, O’nun ulu yolu cennet yoludur. 

 

Dâru-yi şifâdır dil-i mecrûḥa kitâbı 

Cennet yoludur menhec-i iclâ-yı Muḥammed (G.49/8) 

 

Elmalılı, İmâm-ı A’zam’ın vasıflarını onun lisânından dile getirdiği şiirinde, cennetin 

ışığının âvizesinin parlaklığı olduğunu, cennetteki Tûbâ’nın gözlerinin safâ cevherinden 

nurlandığını ifâde eder. 

Cennet-i 'arş âvizemin pervâne-i işrâḳıdır 

Dîde-yi Ṭûbâ ṣafâ-yi cevherimden müstenîr (G.12/12) 
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Elmalılı, genç yaşta kaybettiği oğlu için yazdığı “Kâzım” başlıklı şiirinde, gözlerden 

akan kanlı yaşları cennette akan ırmağa teşbih ederken, hocası Büyük Hamdi Efendi’nin 

vefâtının ardından yazdığı mersiyede, takvâ ehli olan hocasını, Allah’ın cennette râzı 

etmesini niyâz etmektedir. 

 
Seni selamlarken mezar ṭaşları 

Servileriñ güldü çatıḳ ḳaşları 

Beñzetti na'şıñı âl göz yaşları 

Cennete aḳan bir ırmaġa Kâẓım (Ş.4/2) 

 

Yaşadın müttakıyen ve seçerek O Rabbim 

Cennette râzı etsin ey benim güvendiğim (Ar.4/23) 

 

İman, kalbin huzuru ve cennet kapısının anahtarı için elzemdir.  

  Seyr edip gördüm biraz eṭrâf-ı 'ilm-i ḥikmeti 

Görmedim esrârını ḫâriçte bir cem’iyyetiñ 

Kim inanmışsa faḳaṭ olduḳça mesrûru’l-fuâd 

Bir inanmaḳmış gözüm mifṭâh-ı bâb-ı cennetiñ 

Ḳalbe 'ânîd bir ḥaḳîḳatmış bütün esrâr-ı 'aşḳ 

Añlamaz dışdan baḳan ezrâḳına bu 'illetiñ (Kt.13) 

 

Diyânet  

Sözlükte “din kurallarına tam bağlı olma durumu” olarak açıklanan diyânet, dîni 

kurallar bütününe verilen addır.264  

 

Elmalılı, yaşadığı dönemde her yeri kaplayan zulüm ve zulmetten insanlığın 

kurtulabilmesi için Rasulullah’ın (s.a.v.) rûhâniyetinden yardım dilemekte, İslâm’ın 

tekrar hâkimiyetini istemektedir.  

 

Henüz etmez mi bilmem bir 'Ömer bey'at şu Baṭhâ’da 

Niçin etmezsiñ i'lâ-yı diyânet yâ Rasûlallah (G.32/5) 

 
 

264 Heyet, Türkçe Sözlük, TTK Yay., Ankara, 2011, s. 683. 
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Haşr   

Elmalılı, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu, Haşr Günü meydana gelecek 

gurûbsuz bir tulûun aksine benzetirken, O’nu görmek için herşeyin tenezzül etmesinin 

yükselmek olduğunu belirtmiştir.  

Ġurubsuz bir ṭulu'un 'aksi ḥaşr olduḳça Baṭḥâ’da 

Tenezzül oldu yükselmek ufuḳsuzluḳda eb'âda (Msn.1/9) 

 

Hûri   

Elmalılı, İmâm-ı Azâm’ın lisânından kendisini vasfederken, İmâm-ı Azâm’ın 

Allah’ın aşkıyla feyz hazînesi olduğunu ve cennetlerin tabiatı hâline geldiğini, hûrilerin, 

kendisinin Kevser ırmağından nurlandıklarını ifade etmektedir.  

 

Maḫzenü’l-feyż eyledim 'aşḳıla ṭab'ımdır cinân  

Ḥûr-i 'ıyn olmaḳta 'ayn-ı Kevs̱er’imden müstenîr (G.12/10) 

 

Elmalılı, amcası ve çok sevdiği hocası olan, ilmiyle ve kemâliyle çok değerli bir 

inciye benzettiği Muhammed Emin Efendi’ye yazdığı mezar taşı kitâbesinde, hûrilerin 

ona cennet şarâbı takdim etmelerini niyâz etmektedir. 

 

Ṣâhib-i 'ilm ü kemâl ḫâdim-i dîn 

Eyvâh nihân oldu bir dürr-i s̱emîn 

Bunda medfûn Ḫâce Muḥammed Emîn 

İftiḫâr etse sezâdır bu zemîn 

Taḳdîm etsin ḥûriler mâ-yi ma'în 

Nâẓır ḳılsın oñu Rabbü’l-'âlemîn (Kt.43) 265 

 

Kazâ ve Kader (Ser-nüvişte)  

Kazâ ve kadere iman, imanın altı şartından birisidir. Kazâ ve kader alın yazısı olarak 

da isimlendirilir.266 Elmalılı’ya göre kazâ ve kadere râzı olmak hakikati idrâk etmektir: 

Gözüm ne sâḳîde sâḳî ne ṭâk-ı ebrûda 

Ḥaḳîḳat ortada beyne’l-ḳażâ’i ve’l-ḳaderim (G.17/7) 

 
265 Elmalılı’nın ders aldığı âlim amcasıdır. Muhammed Emin Efendi’nin mezar taşı kitâbesidir. 
266 Heyet, Türkçe Sözlük, TTK Yay., Ankara, 2011, s. 322. 
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Allah’ın, kıyametten önce Kur’ân-ı Kerîm’i yeryüzünden kaldırması da 

kazâsındandır: 

Nesḫ eder aḥkâmını bir gün ḳażâ-yı Câvidân 

Ehl-i Ḥaḳḳ’ız ehl-i Ḥaḳ bürhânımız Ḳur’ân’ımız (G.13/5) 

 

Göñül şevḳ-i ma'ârif sende eski mâcerâdandır 

Bugün ye’sin ḳażâ-yı sîneden gelen ḳażâdandır (G.11/1) 

 

Allah’ın takdir ettiği her şey mutlaka yerine gelecektir. Kader, insana sıkıntı ve 

üzüntü veren yönüyle de tecelli edebilir: 

Öyle bir derd ile maḥkûm-i ḳażâyım ki cihân 

Şerḥ-i ḳânûn cezâ yazmada efġânımdan (G.20/3) 

 

Kişinin kendisini ilgilendiren kaderi olduğu gibi, âfet, zelzele, savaş gibi durumlar 

toplumun ortak kaderi hâlinde vukû bulur: 

Nüfüẕ oynar bütün aṣḥâb-ı ḥaḳḳın ser-nüviştiyle 

Cihan bîzar olur şehvetleriñ dest-i ḫasârında (G.28/2) 

   

Elmalılı, dünyada yaşadıklarından sonra Hakk’ın boyasına boyandığını, Rabbi’nin 

katındaki durumunun ise meçhul olduğunu ifâde etmektedir: 

Mebde’im deşt-ḳadermiş müntehâm evreng-i Ḥaḳḳ 

Kim bilir kim müstevâ-yı 'arş-ı Raḥmân’ım nedir (G.33/3) 

 

Kıyâmet  

Kıyâmet, Allah’ın ezelde takdir ettiği zaman gelince, dünyadaki bütün canlıların 

ölmeleri, sonra diriltilmeleri, mahşer yerinde toplanmaları, hesaba çekilmeleri ve 

dünyadaki işlerinin karşılıklarının verilmesidir.267 Elmalılı, insanın, kararsız kalmasını, 

çalışmayı ve gayreti terketmesini kıyâmetinin kopması olarak nitelendirir: 

 

  Şaşdım mı bir aḳış ṣarar âfâḳ u enfüse 

Durdum mu ḳoptu belle muḥaḳḳaḳ ḳıyâmetiñ (TB.1/2) 
 

267 Bkz. Bekir Topaloğlu, “Kıyamet”, TDV İslam Ans., Ankara, 2002, c. 25, s. 516. 
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Kıyâmet şerlilerin üzerine kopacaktır. Doğuda, İslâm’ın tek olan Allah inancı 

tazeliğini ve nûrunu korurken, batıda kıyâmet güneşi belirmiştir: 

Şarḳımda nûr vaḥdet-i Ḥak’tan civân iken 

Maġribte âfitâb-ı ḳıyâmet nişân olur (TB.1/4) 

 

     Müminlerin kalpleri ve akılları bir ve beraber olmadıkça, başlarına gelen kıyâmet 

gibi belâlar asla eksilmeyecektir:  

Nedir bu ḥarb ile eridiñ ey insanoġlu señ 

Dimaġıñ Avrupa ḳalbiñ Muḥammed ümmetidir 

Derim bugün ya nezf-i dimâġa ya sekte-yi ḳalbe 

Ṭutulduñ işbu ḳıyâmet onuñ 'alâmetidir (Kt.29) 

 

Livâü’l-hamd  

Livâü’l-hamd, Rasûlullah’ın (s.a.v.) bayrağı, sancağı ve şefâat-i kübrâ makâmıdır.268  

Mirâc gecesi Rasûlullâh’ın (s.a.v.) bayrağı dikilmiş, kürsüsü kurulmuş ve gâibten 

mübârek bir elin parmakları kendisine uzanmıştır: 

Ḳuruldu dûş-i feżâda livâsı kürsîsi 

Uzandı bir yed-i ġaybıñ benân-ı ḳudsîsi (SM.1/8) 

  

Allah, Rasûlünü (s.a.v.) habîbi olarak seçmiş ve kendisine livâü’l-hamd sancağını 

vermiştir: 

Niçin muḥabbeti îs̱âr edip Muḥammed’ine 

Livâ-yi ḥamdini ṣundu yed-i tesvîdine  (Msn.3/11)  

 

Elmalılı, kendisinin de âhirette livâü’l-hamd sancağının altında olacağını ümit 

ettiğini ifade etmektedir: 

Ḥamdi nisyân etme yavrum âḫir-i da'vâ odur 

Bil Livâü’l-Ḥamdi biz imżâya girmiş çıḳmışız (G.38/30) 

 

 
268 Heyet, Türkçe Sözlük, TTK Yay., Ankara, 2011, s. 350. 
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     Mîzan  

     Mîzan, herkesin amellerinin tartılacağı bir adâlet ölçüsüdür.269 Kimin mîzanda 

amelleri ağır gelirse o kişi kurtuluşa ermiştir. 

   

  Hal hüküm ânında âmâldeki durumu 

Mîzânı muhâfaza ihyâ eder hukûku (Ar.2/22) 

 

Rıdvan  

Rıdvan, cennet kapılarında bekçilik yapan, cennete girecek müminleri selamla 

karşılayan ve cennette müminlere hizmet eden meleklerin reisinin adıdır.270  

 

Elmalılı, hocası Mahmud Hamdi Efendi’nin vefâtı dolayısıyla yazmış olduğu 

kasîdede, hocasının ilmi, ameli ve güzel ahlâkıyla cennete ve cemâlullâha kavuşacağını 

ümit ettiğini şöyle dile getirir: 

 
Gördü o melekûtta kendi sıdk makâmını 

Rıdvâna refâketle kavuşma talebini (Ar.2/89) 

 

Rûz-i Cezâ  

İnsan, yaptıklarının karşılığını mutlaka görecektir. Bilimin maksadı, dine hücum 

ederek insanların âhiretini mahvetmek olmamalıdır: 

 

  Mâdem ki mecbûr idi îmân-ı ṣavletinde 

Bir rûz-i cezâ var beşeriñ 'âḳıbetinde 

Fenniñ ne idi maḳṣadı ta'rîż ile dîne 

Ṣoymaḳ mı idi böyle yaḳıp âḫiretinde (R.4) 

 

Şakî ve Saîd  

Şakî, her çeşit günahı işleyebilen kişi demektir ve saîd kelimesinin zıddıdır. Elmalılı, 

Allah’tan, kendisini şakîlerin defterine kaydetmemesini dilemektedir: 

Ḳayd etme şaḳî defterine nâm-ı sa'îdi 

Olsun ebedî 'âşıḳ-ı şeydâ-yı Muḥammed (G.49/22) 
 

269 Heyet, Türkçe Sözlük, TTK Yay., Ankara, 2011, s. 395. 
270 Bkz.: Ali Erbaş, “Rıdvan”, TDV İslam Ans., Ankara, 2004, c. 29, s. 37-39. 
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Şefâ'at  

Şefâ’at, âhirette günahkâr müminlerin affedilmesi, günahı olmayanların daha yüksek 

derecelere erişmeleri için şefâat ehlinin Allah’a yalvarmaları, duâ etmeleri ve 

günahlarının bağışlanmalarını istemeleridir. 271 

 
Elmallılı, Muhammed ümmetinden ve bir isminin de Rasûlullâh’ın (s.a.v.) ismi gibi 

Muhammed olduğunu, merhametine güvenerek, yardım ve himâye ile vâdedilen 

şefâatini talep etmektedir: 

Muḥammed’dir bir ismim intisâbım var bu dergâha 

Mededkârım penâhımsın şefâ'at yâ Rasûlallah (G.31/8) 

 

Elmalılı; “Her peygamberin Allah’ın kabul edeceği bir duası vardır. Her peygamber 

o duayı yapmada acele etti. Ben ise duamı, kıyamet gününde ümmetime şefâat olarak 

kullanmak üzere sakladım. Allah’ın izniyle şefâatime, ümmetimden Allah’a hiçbir şeyi 

şirk koşmadan ölenler nâil olacaktır.”272  hadis-i şerifinin vâdedildiğini ve kendisine 

şefaât edileceğine inandığını şöyle ifade eder: 

Şefâatçi kıl Rabbim Muhammed’i bu gece 

Hakkımızda zâlimlere zor gelecek o günde (Ar.1/77) 

 
Günâhım için mev'uddur onun şefâati 

İnandım Müslümanım vâkîdir merhameti (Ar.1/78) 

 

     Tûbâ  

     Tûba, Sidre makâmında yer alan, köklerinin yukarıda, dallarının ise aşağıda olduğu 

ve bütün Cenneti gölgeleyen bir ağaçtır.273  

 
Elmalılı, Cennetin parıldayan ve ışıltılı durumunun, âvizesinden yansıyan ışıklardan 

olduğunu, Tûbâ ağacının berrak cevherinden nur saçtığını ifâde edilmektedir.  

 
  Ṣıyt-ı 'arş-âvizimin pervâne-yi işrâḳıdır 

Dîde-yi Ṭûbâ ṣafâ-yı cevherimden müstenîr (G.12/12) 

  
 

271 Bkz.: Mustafa Alıcı, “Şefaat”, TDV İslam Ans., İstanbul, 2010, s.411-12. 
272 Buhârî, Da’avât, 1, Tevhid, 31; Müslim, İman, 334; Muvatta, Kur’ân, 26; Tirmizi, Da’avât, 141. 
273 Bkz.: Ali Erbaş, “Tûbâ”, TDV İslam Ans., İstanbul, 2012, c. 41, s. 316-17. 
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Hayat yolculuğunda başarılı olması için Rabbine duâ eden Elmalılı, ancak bu sâyede 

kendisini Muhammed Tûbâsı’nın gölgelendireceğini vurgular. 

 
Yâ Rab beni tevfîḳa refîḳ eyle ki her dem 

Düşsün başıma sâye-yi Ṭûbâ-yı Muḥammed (G.49/19) 

 
Zakkûm  

Zakkûm, meyvesi acı bir cins ağaç, ağu ağacı, cehennemde bitip acı meyvesi 

cehennemliklere yedirilecek ağaçtır. Zakkûm ağacı erimiş maden gibidir, insanların 

karnında tıpkı sıcak suyun kaynaması gibi kaynar.274  

Elmalılı, her hâl u kârında kalp zenginliği içerisinde olarak değişmediğini, hatâ ve 

isyanlardan uzak durmaya çalıştığını şöyle ifade eder:  

 

  Faḳrı faḫretsek ne var zaḳḳûma raġbet etmeyüp 

Biz ġınâ-yı ḳalb ile kimyâya girmiş çıḳmışız (G.38/13) 

 

        3.1.7. İbâdet  

    Elmalılı, ibâdet ile alâkalı konularda, hac, kurban, oruç ve zekât gibi ana başlıkları ele 

almıştır.  

 

Hac  

İslam’da zenginlere farz olan hac ibadeti, İslam’ın beş şartından birisidir.275 

İbâdetlerin maksadı insanı kemâle ulaştırmak ve Allah’ın rızasını kazanmak olsa da, 

amellerin neticesi niyetlere bağlı olduğundan, niyetlerin ihlaslı değilse Mekke’de hac 

ibadeti yapmak bile insana bir şey kazandırmaz. Elmalılı, Cenab Şehabeddin için 

yazdığı şiirde bu konuyu şöyle ele alır: 

 

Atlar Eyfel Ḳulesi’nden 'urefânıñ başına 

Ḥacca gitmişse de bil Mekke’de şeyṭân gibidir (G.50/18) 

 

Bütün ibâdetlerde olduğu gibi hac ibâdetinde de sayısız hikmetler vardır. İslam, her 

açıdan insanlığın ilacıdır. 
 

274 Mustafa Öz, “Zakkum”, TDV İslam Ans., İstanbul, 2013, c. 44, s.108. 
275 Heyet, Türkçe Sözlük, TTK Yay., Ankara, 2011, s. 187. 
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Hem ḥacc u zekâtın nice biñ ḥikmeti vardır 

Pür-fâidedir dîn-i muṣaffâ-yı Muḥammed (G.49/18) 

 

Hac yapan hacılar, sonunda Kabe’de bayram ederler, lakin asıl bayram ise nefsi Hak 

yolunda ıslah ederek kurban etmektir. 

Ka'be’de bir bayram etmek olsa da maḳṣûd-i ḥac 

Bayram olmaz kesmeden ḳurbân bu dîvân-ḫânede (G.40/7) 

 

Elmalılı, bir taraftan hacıların Medine’de Rasûlullâh’a vedâ ettikleri, diğer taraftan 

kâfirlerin Kâbe’yi işgal ettikleri zor günleri yaşamaktadır. 

 

  Ḥüccâc veda' eyler iken Ravża-yi Pâk’e 

Küffâr gider Ka'be’ye feryâd ki feryâd (G.6/4) 

 

İmam  

Kendine uyulan, önder, halife, ordu komutanı, delil gibi anlamlara gelen imam, dînî 

bir kavram olarak, devlet başkanı, bir ekolün veya hareketin önderi, cemaate namaz 

kıldıran kimse demektir.276  

Namaza giriş tekbiridir Allâhu ekber. İmam tekbir getirdiğinde arkasında bulunan 

camaatte tekbir getirerek imama uyarlar. 

 

Uydum imâma 

Durdum ṣalâta 

Allahü Ekber 

Allahü Ekber (Ş.1/2) 

 

Maddî veya manevî makam ve mevkiler her insan için arzu edilen şeylerdir. Elmalılı, 

kendisinin de yüce makamlarda gönlünün olmasına rağmen, hevâsı işin içine karışır 

endişesi ile bundan kaçınmaktadır. 

Göñül ba’żen imâm olmaḳ diler miḥrâb-ı rif'atte  

Faḳaṭ fetvâ-yı ṭab'ımla hevâ-yı iḳtidâ etmem (G.51/2) 

 
276 Heyet, Türkçe Sözlük, TTK Yay., Ankara, 2011, s. 276. 
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Uykunun en tatlı olduğu anlarda kalkıp sabah namazını kılmak ve kıldırmak, 

müminin Allah’ın emirlerine olan sevgi ve saygısının neticesidir. 

Kalkarız uykumuzdan vukû bulunca gece 

Farz-ı salât hûb için imam oluruz gece (Ar.1/34) 

 

Kâbe, Kıble  

Kâbe, İbrahim (a.s.) ve İsmâil (a.s.) tarafından yapılan yeryüzündeki ilk mabettir. 

Hacıların tavaf ettikleri, Müslümanların namazlarında yöneldikleri mukaddes 

kıbleleridir Kâbe. 

   

Elmalılı, ümmet-i Muhammed’in mukaddes beldelerinin tek tek işgal edildiği ve 

düştüğü dönemde, kutlu Kâbe’nin de bu musibetlere uğradığını ve dolayısıyla bütün 

Müslümanların sıkıntı ve üzüntü içerisinde olduğunu dile getirir. 

 

  Ka'be Ravża Şâm u Ḳuds ü Baṣra Baġdad u Ḥaleb 

Nerdedir Zemzem Fırat u Dicle vu Seyḥan nedir (G.8/7) 

 

Ka'be-yi İslâm hatta Lât’a yer vermiş diye 

Gâh yetiştiñ gâh yaptınk Ẕü’l-Celâl’ıñ nâmına (G.46/6) 

 

Evet mecrûḥ bölük 'âlem-i İslâmı farż ettiñ 

Revâḳ-ı din yıḳılmış Ka'be-yi ‘ulyâ ḳapanmıştır (G.47/8) 

 

Doġrar mısıñ fu’âdımı ḥâlâ dilim dilim 

Ḳıblem ḳapandı oldu vaṭan fey-i muḳtesem (TB.1/3) 

 

Kurban  

Kurban, yaklaşmak, Allah’a yaklaşmaya vesilen olan şey demektir. Kurban, ibâdet 

maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne göre uygun olarak kesmeyi ve bu 

amaçla kesilen hayvanı ifade eder.277 

  

 
277 Heyet, Türkçe Sözlük, TTK Yay., Ankara, 2011, s. 341. 
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Elmalılı, en büyük kurbanın, insanın canını Allah yolunda fedâ etmesi olarak açıklar 

ve bu uğurda canını fedâ edenlerin en yüksek makamlardan olan şehitliğe yükseleceğini 

belirtir.  

  Öldüğüm bir şey midir 'ömrüm mü Sen’den ṭatlıdır 

Cân Sen’iñ vicdân Sen’iñ al kes şehim ḳurban Sen’iñ (G.14/2) 

 

Oruç (Savm) 

Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek, içmek ve cinsî münasebetten uzak 

durmaktır. 

 
Elmalılı bir beytinde, Allah’ın, orucun sevâbınının melekler tarafından 

yazılmamasını, âhirette Kendisi’nin hesapsız takdir edeceğini bildirir.  

  

Ṣavmın da s̱evâbı veleh-efzâ-yı beşerdir 

Kâfildir oña lüṭufla Mevlâ-yı Muḥammed (G.49/17) 

  

Zekât  

Zekât, İslâm’ın beş temel esasından biri olup, belirli bir malın bir kısmının Allah 

rızâsı için ibâdet maksadıyla muayyen kişilere verilmesidir.278 

İslâm’ın bütün easlarının sayısız fâide ve hikmetleri vardır. Sosyal bir ibâdet olan 

zekât, toplum içindeki iktisâdî dengenin en büyük unsurlarındandır. 

 

  Hem ḥacc u zekâtıñ nice biñ ḥikmeti vardır 

Pür-fâidedir dîn-i musaffâ-yı Muḥammed (G.49/18) 

 

   3.1.8. Sûreler 

   Elmalılı, Divançesi’ndeki şiirlerinde sadece Fâtiha ve Necm sûrelerine yer vermiştir. 

 

Fâtiha  

Kur’ân-ı Kerîm’in birinci sûresinin adı olan Fâtiha, indirilişinde, tertibinde, 

yazılışında ve namazda okunuşunda ilk olduğu için “Fâtihatü’l-Kitâb” diye de 

isimlendirilir.279  

 
278 Heyet, Türkçe Sözlük, TTK Yay., Ankara, 2011, s. 616. 
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Fâtiha sûresi, her fırsatta okunur, okuyan kimse Allah’a karşı zikir, şükür ve hamd 

görevlerini îfâ etmiş, dua ve niyazda bulunmuş olur. Fâtiha sûresi, nitelik itibariyle de 

Kur’ân-ı Kerîm’in en büyük sûresidir. 

 

Elmalılı, amcası ve hocası Gölhisar’lı Muhammed Emin Efendi’nin, eşkıyâlar 

tarafından katledilen oğlu Hâfız Mustafa Efendi için yazdığı mezar kitâbesinde, kabre 

ziyârete gelenlere duâ maksadıyla Fâtiha okumalarını, ağlamamalarını, kabirde artık 

iman ve Kur’ân’ın fâide edeceğini hatırlatmaktadır. 

  Dur aġlama ẕâir oḳu bir Fâtiḥa şimdi 

Zîrâ ki gelen ḳabre o îmânla Ḳur’andır (Kt.3/5) 

 

 Necm  

Kur’ân-ı Kerîm’in elli ikinci sûresi olan Necm sûresinde nübüvvet, tevhid ve âhiret 

konularının yanında Cebrail (a.s.) ile Hz. Muhammed’in (s.a.v.) irtibatı incelenmekte ve 

isrâ ve mirâc konularına atıf yapılmaktadır.280 

Elmalılı, isrâ ve mîraç hadisesinde üstün haller yaşandığını, gök kapılarının ardına 

kadar açıldığını, semâ katlarının ihtişâmı her yeri kapladığını şöyle ifade eder:   

 

  Hemân me'âric-i ümmü’s-semâ açıldı bize 

O mâ’î ṣaçları sermiş de o dûş-i nûşine 

Doḳundu sîneme ṣandım ḥarûr bir sîne 

  Yazıldı sûre-yi Necm’iñ me’âlî dîdemize 

Ben âb-ı rûyumu döktüm o yâsemen ṣaçtı 

Ben inci döktüm o elmas ṭaḳardı ġam ḳaçtı (SM.1/5) 

 

   3.1.9. Âyet-i Kerîmeler  

   Şiirlerinde dînî-tasavvufî konuları işleyen Elmalılı’nın âyet-i kerîmelerden iktibas ve 

telmihleri, Divançe’nin hacmi göz önüne alındığında oldukça yoğundur. 

 

 

 
 

279 Bkz.: Emin Işık, “Fâtiha sûresi”, TDV İslâm Ans., İstanbul, 1995, c. 12, s. 252-54. 
280 Bkz.: M. Kâmil Yaşaroğlu, “Necm sûresi”, TDV İslâm Ans., c. 32, s. 495-96. 
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    3.1.9.1. Âyet-i Kerîmelerden İktibaslar 

Dekken dekka, 'Ihni Menfûş 

Fecir sûresi 21. âyet-i kerimede geçen “dekken dekkâ”, “parça parça olmak” 

anlamındadır.  “Ihni menfûş” kelimeleri “atılmış renkli yünler” mânasında olup Kâri’a 

sûresi 5. âyet-i kerimede geçmektedir. 

     Başına gelen hallerden, tecellilerden parça parça olmuş, savrulmuş atılmış renkli 

yünler gibi perişan hâlini Elmalılı şöyle dile getirir: 

Ben miyim yoḳsa tecellâ ki dekken dekkâ 

'Ihn-i menfûş oḳutur tavr-ı perişânımdan (G.20/2) 

 

Hasbünallâhü’l-vekîl  

“Hasbünallâhü’l-vekîl” aslında Âl-i İmrân sûresinin 173. âyet-i kerimesinde 

“Hasbünallâhü ve ni’me’l-vekîl”281 şeklinde geçmektedir. Elmalılı, vezinden dolayı “ve 

ni’me” kısmına yer vermemiştir. 

 

Ezelde, levh-i mahfuzda parıldayan “Vekil olarak Allah bize yeter” yazısıdır der 

Elmalılı. Müminin tevekkül hâli, şüphe götürmeyecek bir şekilde Allah’ın kendisine 

vekil olarak yeteceği inancıdır.  

 

      Ḥamdi gördüm Levḥ-i Mahfûẓ-i ezelde müncelî 

Ḥasbünallâhi’l-vekîl olmuş bizim 'irfânımız (G.13/7) 

 

Küllü nefsin zâikatü’l-mevti  

Âl-i İmran sûresi 185., Enbiyâ sûresi 35. ve Ankebût sûresi 57. âyet-i kerimede 

geçen “küllü nefsin zâikatü’l-mevti” cümlesi, “her nefis ölümü tadacaktır” 

anlamındadır.  Elmalılı’ya göre insan ânı yaşamalıdır, yaşadıkları da istikbâlini belirler. 

İnsan her ne yaşarsa yaşasın bir gün mutlaka ölecek ve ölümün tadını tadacaktır.  

  
  Ân-ı hestî şimdi şu ḥâline 

Bil o ḥâliñ ġâyesidir âtî 

Yap ne istersen ayâ şâm ama 

Küllü nefsin ẕâiḳatü’l-mevt (Kt.21) 
 

281 “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” 
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Rakk-ı Menşûr  

Tûr sûresinin 3. âyetinde yer alan “rakkin menşur”, “yayılmış ince deri” 

anlamındadır.  İmam-ı Azam’ın üstün halleri yüzünün nurunun parlaklığından bellidir. 

Ledünni ilmin nûru onun yazdıkları nurlu satırlardan ışığını almaktadır.   

 

  Âyetü’l-ḥüsnâ cebîn-i enverimden berḳ uran 

Raḳḳ-ı menşur-i ledünnî mısṭarımdan müstenîr (G.12/5) 

 

Ve le-ni’me dârü’l-müttakîn 

Nahl sûresi 30. âyet-i kerimede geçen “ve le-ni’me dârü’l-muttekîn” cümlesi, “Takvâ 

sahiplerinin yurdu gerçekten ne güzeldir” mânâsındadır. Elmalılı, kardeşi Mahmud 

Bedreddin Yazır’ın yeni aldığı ev için yazdığı tarih kıt’asında, evinin mübârek, mesut 

ve muttâkîlerin mekânı olmasını dilemektedir.  

  Allahü bârik ḳardeşim 

Ol evinle her dem kâmbîn 

Târîḫ-i Bedrî yümn-i bâd 

Ve le-ni'me dârü’l-müttaḳîn (Kt.38)282 

        و لنعم دار المتقین

 
    3.1.9.2.Âyet-i Kerîmelerden Telmihler 

Âlemlere rahmet  

Enbiyâ sûresi 107. âyeti kerimesi, “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak 

gönderdik” meâlindedir.  

 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gönderilişi âlemlere rahmettir ve onun yüce eli, ihsan ve 

ikrâmın kaynağıdır.  

  'Âlemlere raḥmettir onuñ ba's̱-i güzîni 

Mîzâb-ı 'atâdır yed-i 'ulyâ-yı Muḥammed (G.49/10) 

Hasm-ı Eled  

Bakara sûresi 204. âyet-i kerimede geçen “eleddü’l-hısâm”, “düşmanların en 

yamanı” anlamındadır.  

 
 

282 Elmalılı, kardeşinin ev aldığı tarihi 1355 olarak düşmüştür. 
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Elmalılı’ya göre insan, tanıdığına ve tanımadığına iyilik ve güzellik dilerken, nefsine 

karşı çok dikkatli olmalı, âdetâ kendisine karşı en yaman düşman kesilmeli, nefsiyle 

değil vicdanıyla hareket etmelidir. Çünkü vicdan en büyük mahkemedir.  

   

  Yâr u aġyâre meded nefsime bir ḫaṣm-ı eled 

Derd hep maḥkeme-i 'âlem vicdânımdan (G.20/4) 

 

İsrâ 

Kur’ân-ı Kerîm’de İsrâ hadisesi, İsrâ sûresinin birinci âyet-i kerîmesinde haber 

verilmektedir.  Âyet-i kerîme meâlen şöyledir: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını 

gösterelim diye, kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Harâm'dan, etrâfını mübârek 

kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya (İsrâ -gece yürüyüşü- ile) götüren (Allah, her türlü 

noksanlıktan) münezzehtir. Şübhesiz ki Semî'(herşeyi işiten), Basîr (hakkıyla gören), 

ancak O'dur.” 

 

Âlemlerin kendisi için yaratıldığı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Levlâk” sırrına ermek 

için, bir çiğ tanesi olup İsrâ neşesini yaşadığını Elmalılı şöyle ifâde etmektedir: 

 

  Meşhed-i levlâke ermekçün bu engîn saḥâda 

  Şebnem olmuş neşve-yi İsrâ’ya girmiş çıḳmışız (G.38/10) 

 

Hiçbir zaman, hiçbir kimseye nasip olmamış ve olmayacak İsrâ hadisesinin feyzi, 

şerefi ve rütbesi sadece Hz. Muhammed’e (s.a.v.) âittir. 

Bir ferde naṣîb olmadı hîç evvel ü âḫir 

Feyż ü şeref rütbe-yi İsrâ-yı Muḥammed (G.49/12) 

 

 

Kirâmen Kâtibîn  

İnfitâr sûresi 11. âyet-i kerimede geçen “kirâmen kâtibîn”, “şerefli yazıcılar” 

anlamında olup, insanın sağında ve solunda bulunan yazıcı meleklerdir. 
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İmâm-ı Âzam, safâ bahşeden hâli ve kâli ile herkesin şan ve şerefini teslim ettiği bir 

kişidir. Yazıcı meleklerin yazdıkları o güzel amellerinden dolayı amel defteri her dâim 

parıldamaktadır. 

  Ḥâl ü ḳâlim hem ṣafâ-baḫşâ-yı evreng-i şühûd 

Hem Kirâm-ı Kâtibîn’im defterimden müstenîr (G.12/4) 

 

Lâ tefrahû, Lâ te’sev  

Hadîd sûresi 23. âyet-i kerimede yer alan “lâ tefrahû”, “şımarmayasınız” ve “lâ 

te’sev”, “üzülmeyesiniz” anlamlarındadır.  

  

Elmalılı, insanın dünya hayatında iken sıkıntılı ve ferah zamanlar yaşadığını, 

darlıktan üzüntü, ferahlıktan da sevinç meydana geldiğini, müminin başına gelen iyi 

veya kötü her hâlin kaderinin bir tezâhürü olduğunu belirtir: 

 

  Bir zamân lâ tefraḥû ḳaydıyla olduḳ girye-bâr 

Bir de lâ te’sev diye fetvâya girmiş çıḳmışız283 (G.38/15) 

 

Mâ-i ma’în  

Mülk sûresi 30. âyet-i kerimede yer alan “mâin mâ’în”, “tatlı kaynak suyu” 

anlamındadır.  

 

Elmalılı, çok sevdiği amcası ve hocası için yazdığı mezar taşı kitâbesinde onu üstün 

meziyetleriyle methederken, hûrilerin kendisine tatlı kaynak suyu ikrâm etmelerini 

temenni etmektedir. 

  Ṣâhib-i 'ilm ü kemâl ḫâdim-i dîn 

Eyvâh nihân oldu bir dürr-i s̱emîn 

Bunda medfûn Ḫâce Muḥammed Emîn 

İftiḫâr etse sezâdır bu zemîn 

Taḳdîm etsin ḥûriler mâ-yi ma'în 

Nâẓır ḳılsın oñu Rabbü’l-'âlemîn284 (Kt.43)  

 
 

283 Hadîd sûresi 23. âyet-i kerimede yer alan “lâ tefrahû”, “şımarmayasınız” ve “lâ te’sev”, 
“üzülmeyesiniz” anlamlarındadır.  
284 Elmalılı’nın, Elmalı’da olduğu dönemlerde özel ders aldığı âlim olan amcası Mehmed Emin 
Efendi’nin   mezar taşı kitâbesidir. 
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Müstağfirîn  

Âl-i İmrân sûresinin 17. âyet-i kerimesinde “ve’l-müstağfirîne bi’l-eshâr”, 

“seherlerde Allah’tan mağfiret dileyenler” mânâsınadır. 

  
İsrâ ve mîrâç hâdiselerinin olağanüstü halleri içerisinde, seher vakti Rablerinden 

mağfiretlerini isteyenlerin âh u eninleri, seheri de coşturmakta ve cûşa getirmektedir.  

 

  Ne ḫoştu âh o şarḳıñ seḥerde nâṣıyesi 

Gözünde 'işveli yüz biñ bebek parıldardı 

O necmelerde İlâhî ne sürmeler vardı 

Kitâb-ı münezzele beñzerdi anlı ḥâşiyesi 

Melek ḳanatlarında ḳurulmuş riḳâb-ı ġâşiyesi 

Baḳarken oynadı ḳarşımda Zühre nâḥiyesi 

Gülümsüyordu ledünden o anda bir dîdar 

Göründü 'arş-ı Ḫudâ’nıñ ke-enne zâviyesi 

Mübeşşirât ile doldu hevâsı hâviyesi (SM.1/7) 

 

Serrâ ve Darrâ 

Âl-i İmrân sûresi 134. âyet-i kerime ile A’râf sûresi 95. âyet-i kerimede yer alan 

“serrâ ve darrâ”, “bollukta ve darlıkta” anlamındadır.  

Elmalılı’ya göre insan, topraktan yaratılmıştır. Denizlerden buharlaşıp yükselen ve 

buluttan yere inen yağmur damlasının toprağa karışıp tekrar denizlere döndüğü gibi, 

İlâhî ummandan, ezel-i ervahtan ayrılıp, toprağa girmiş çıkmış, tekrar o ummana geri 

dönmüş bir damladır insan. Bu deverânda insan bolluk içinde yaşadığı gibi darlıkta 

görür. 

  Ḫâke düşmüş ḳatreyiz deryâya girmiş çıḳmışız    

     Gâh serrâya gehi ḍarrâya girmiş çıḳmışız (G.38/1)  

 

Dest-i Beyzâ, Sırr-ı Kelîm 

A’râf sûresi 108. âyet-i kerîme, Tâhâ sûresi 22. âyet-i kerime, Neml sûresi 12. âyet-i 

kerîme ve Kasas sûresi 32. âyet-i kerimelerinde ayrı ayrı kelimeler olarak geçen “yed ve 

beyzâ” kelimeleri, Hz. Mûsâ’nın (a.s.) dokuz mûcizesinden biri olan “beyaz el”dir.  
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Nisâ sûresi 164. âyet-i kerimede, Hz. Mûsâ’nın (a.s.) Allah ile konuşması, “Ve 

kellemallâhu Mûsâ teklîmen”, “Allah, Mûsâ ile doğrudan konuştu” şeklinde 

geçmektedir.  

İmâm-ı Âzam’ın, Hz. Mûsa’nın (a.s.) Allah ile konuşması zihninde parıldamakta, 

yed-i beyzâ ise kaleminin gözünden çıkan nûrdan nurlanmaktadır. 

 

  Müncelî sırr-ı kelîm envâr-ı ẕihnimden evet 

Dest-i beyżâ nûr-i çeşm-i ejderimden285 müstenîr (G.12/9) 

 

İstivâ  

Tâhâ sûresi 5. âyet-i kerimede, “er-Rahmânu ‘ale’l-‘arşi’stevâ”, “O Rahmân arşa 

istivâ etmiştir” mânâsındadır. 

 

İnsanın başlangıcı yokluk ve hiçliktir fakat sonu Allah’ın razı olduğu bir kul olarak 

O’nun rengine boyanmak olabilir. Rahmân olan Allah’ın fazl u keremi ise hadsiz ve 

hudutsuzdur. 

  Mebde’im deşt-ḳadermiş müntehâm evreng-i Ḥaḳḳ 

Kim bilir kim müstevâ-yı 'arş-ı Raḥmân’ım nedir (G.33/3) 

 

Meleklerle İmtihan  

Bakara sûresi 31. âyet-i kerimede Hz. Âdem’in (a.s.) yaratılışında meleklerle imtihan 

edildiği şöyle geçmektedir: “Ve Âdem'e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere 

gösterip: «Haydi dâvanızda sâdıksanız bana şunları isimleriyle haber verin.» dedi.” 

 

Hz. Adem’in (a.s.) toprağı mayalandığında, meleklerle imtihan olmuş, meleklere 

karşı üstünlüğünü ispat etmiş ve eşyanın isimlerininin kendisine Allah tarafından 

öğretildiği makâma yükselmiştir. 

 

  İmtiḥan olmuş meleklerle dem-i taḫmîrde 

  Ḥüccet almış menzil-i esmâya girmiş çıḳmışız (G.38/3) 

 

 
285 Kalemden kinâye (Elmalılı’nın şiirin kenarına numaralandırarak aldığı not) 
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Nuh Tûfânı, Sîna Dağı 

Nuh tufanı Kur’ân-ı Kerîm’de, Hûd sûresi 42. âyet-i kerîme, Furkân sûresi 37. âyet-i 

kerîme ve Ankebût sûresi 14. âyet-i kerîmelerde anlatılmaktadır.  

 

Sinâ, Hz. Mûs’a’nın (a.s.) Allah’ın kelâmına nâil olduğu, Süveyş ile Akabe Körfezi 

arasındaki bir dağın ismidir.  

 

Nuh tûfânında yerler bütün su kaynaklarıyla coşmuş, yağmur fırtına hâline 

dönüşmüştür.  Hz. Mûsa (a.s.) Sinâ Dağı’nda, yanan bir ağaçtan ses işitmiştir.  

Elmalılı’da aynı halleri yaşadığını şöyle ifâde etmektedir: 

  Gâh coşmuş dîde-yi şeydâda seylâb olmuşuz   

   Geh ṭutuşmuş sîne-yi Sînâ’ya girmiş çıḳmışız (G.38/6) 

Seherlerde ayaktadırlar, Lâ tey’esû min ravhillâh 

Seher vakti, Âl-i İmrân sûresi 17. âyet-i kerimede, Zâriyât sûresi 18. âyet-i kerimede 

ve Kamer sûresi 34. âyet-i kerimede yer almaktadır.  Yusuf suresi 87. âyet-i kerimede 

geçen “lâ tey’esû min ravhillâh”, “Allah’ın rahmetinden ümid kesmeyin” mânâsındadır. 

 

Müslüman ümidini kaybetmez ve ye’se düşmez. Zira kâfirlerden başkası Allah’ın 

inayetinden ümidini kesmez. Seher vakitleri Allah’ın fazl u ikrâmının yoğun olduğu 

vakitlerdir. 

 
Hz. Yakub (a.s.) evlatlarının bağışlanması için seher vakti dua etmiştir.  Hz. Lût 

(a.s.) ve âilesi seher vakti kurtulmuşlardır. Elmalılı, müminin içinde bulunduğu sıkıntılı 

hâllerden kurtulmak için seher vaktini ganimet bilmesini ister.  

 

   Silmişiz âyine-yi idrâki jeng-i ye’sten 

Her seḥerde başḳa bir meclâya girmiş çıḳmışız (G.38/7) 

 

Lâ ilâhe illâ Hû  

Bakara sûresi 163. âyet-i kerimede yer alan “Lâ ilâhe illâ hû”, “O’ndan başka ilah 

yoktur” anlamında olup, âyet-i kerimede önce hiçbir ilâhın olmadığı, olamayacağı ifâde 

edilirken, ardından istisnâsı belirtilip sadece ve sadece Allah’ın ilah olabileceği 

vurgulanmıştır.  
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Elmalılı’ya göre, nefy ve fenadan maksat mâsivânın ve ağyârın yokluğu, ispat ve 

bekâdan maksat ise Allah’ın varlığının ezeli ve ebedî olmasıdır. 

  Bilmişiz îcâb-ı suġrâ şarṭ-ı şekl-i evveliñ 

Ḳalmayup “Lâ”da der-i “illâ”ya girmiş çıḳmışız (G.38/9) 

Ve mâ uberriu nefsî, Fe-emmâ bi-ni’meti Rabbike fe-haddis 

Yusuf sûresi 53. âyeti kerimede geçen “ve mâ überriu nefsî”, “Doğrusu ben nefsimi 

temize çıkarmam” anlamındadır. Duhâ sûresi 11. âyet-i kerime “Fe-emmâ bi-ni’meti 

Rabbike fe-haddis”, “Rabbi’nin nimetini yâd et” anlamındadır. 

 

Elmalılı’ya göre, nefis kötülüğü emreden olduğu için, mümin nefsini tezkiye edip, 

temize çıkarmaz. Lâkin Rabbi’nin kendisine ikrâm ettiği nimetleri ise şükür sadedinde 

dâimi dile getirir. Mümin, harama el uzatmaktan kendini koruyandır.  

 

Nefsi tenzih etmeyiz taḥdis̱ten de geçmeyiz  

Ke’s-i nâ-pâk içmeyiz taḳvâya girmiş çıḳmışız (G.38/16) 

 

Ve lâ terkenû  

Hûd sûresi 113. âyet-i kerimede “ve lâ terkenû ile’llezîne zalemû”, “Zulmedenlere 

meyletmeyin” buyurulmaktadır. 

 

Elmalılı, saçının teline yabancı elinin değmediğini, yüzüne, yanağına en küçük bir 

toz ve leke kondurmadığını, zulme baş eğmediği için imtihana, mihnet ve meşakkate 

duçar kaldığını ifade etmektedir. 

 

Zülfe el ṣundurmadık ruḫsâra toz ḳondurmadıḳ       

Ẓulme dîvan durmadıḳ belvâya girmiş çıḳmışız (G.38/17)  

 

Ve’l-kamera kaddernâhu menâzile  

Yâsîn sûresi 39. âyet-i kerîmede geçen “ve’l-kamera kaddernâhu menâzile”, “Ay için 

de birtakım menziller (safhalar, duraklar, yörüngeler) tayin ettik” manâsındadır. 
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Hilâl yeni bir hâl almak için nasıl eski hâlini terk ederek bir yörüngede akıp 

gidiyorsa, insan da âhiret aydınlığı için dünya karanlığına girerek, hayatın çeşitli 

hâllerini yaşar. 

 

  Meh girer âḫir miḥâḳa nev-hilâl olmaḳ için 

Biz de bir ferdâ içün sevdâya girmiş çıḳmışız (G.38/21) 

 

Yüsebbitullâhillezîne âmenû  

İbrahim sûresi 27. âyet-i kerimede geçen “yüsebbitullâhillezîne âmenû bi’l-kavli’s-

sâbiti fi’l-hayâti’d-dünya ve fi’l-âhireti”, “Allah îmân edenlere, dünya hayatında da, 

âhirete de sağla sözle (kelime-i şehâdetle) sebat verir” mânâsındadır. 

 

Mümin, şehadetiyle Allah’tan başka ilah olmadığını ve Muhammed’in O’nun kulu ve 

Rasûlü olduğunu ispat etse de, son nefesini bu ikrarla verip veremeyeceği endişesi 

içerisindedir. 

  Ehl-i is̱bâtız faḳaṫ ḥayretten âzâd olmadıḳ 

Bir tecellîden nice da'vâya girmiş çıḳmışız (G.38/22) 

 

Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen  

Âl-i İmrân sûresi 191. âyet-i kerîmede yer alan “ellezîne yazkurûnallâhe kıyâmen ve 

ku’ûden ve ‘alâ cunûbihim”, “Onlar, ayakta dururken, oturuken ve yanları üzerine 

yatarken (her zaman) Allah’ı anarlar” mânâsındadır. 

 
Müminin gönlü her an Allah ile beraberdir. Mescid ve meyhaneden yani aşk 

meclisinden uzak olması ibâdetle meşgıl olmadığı anlamına gelmemelidir. Zira mümin, 

kıyamda/ayakta, ka’dede/oturarak ve yan üzeri yatarak yani her hâlükârda ibâdetini 

yerine getirir.  

Çoḳ görülmez mescid ü meyḫâneden dûr olmamız 

Biz ḳıyâm u ḳa'deden îmâya girmiş çıḳmışız (G.38/24) 

 

Ve nefahtu fîhi  

Hicr sûresi 29. âyet-i kerîme ile Sâd sûresi 72. âyet-i kerimede geçen 

“nefahtu/üfledim” kelimesi, insana rûhun üflenmesi ile alâkalıdır. 
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İnsan topraktan yaratılmıştır, lâkin rûhu Allah tarafından bizzat üflenmiştir. 

Sazlıktaki kamıştan elde edilen neye üflendiğinde nasıl güzel nâğmeler ortaya çıkıyorsa, 

insana üflenen ruh sayesinde de, insanda vahiy ve ilham tecelli eder. İşte bu neşe 

içerisindeki insan vefat edip toprağa verildiğinde, toprak o neşeden feyz almaktadır. 

 

Neş’emizden feyż alır ṭoprak da bir gün şüphesiz 

Bir ledünnî nefḫayız kim nâya girmiş çıḳmışız (G.38/27) 

Ve yebkâ vechu Rabbike  

Rahmân sûresi 26. vee 27. âyet-i kerîmeler, “Yer üzerinde bulunan her şey yok 

olacaktır. Yalnız celâl ve ikrâm sahibi Rabbinin yüzü/vechü Rabbike (zâtı) bâkî 

kalacaktır” anlamındadır.  

 

Evrende Allah’tan başka yaratılan her şey yok olucudur, fânidir, istisnâ olan ise 

yalnız Allah’tır. Bu istisnânın isbâtı için madde âleminde bulunan her varlık, belirli bir 

süre var olduktan sonra yok olmaktadır.  

 

  Vech-i Ḥakḳ’dan başḳa her şeyde helâki görmüşüz 

Biz bu istis̱nâ için eşyâya girmiş çıḳmışız (G.38/29) 

 

Ve âhiru da’vâhum  

Yûnus sûresi 10. âyet-i kerimede yer alan, “Ve âhiru da’vâhum eni’l-hamdü lillâhi 

Rabbi’l-‘âlemîn”, “Duâlarının sonu da “âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun” diye 

şükretmek olacaktır” anlamındadır. 

 

Livâü’l-hamd, Hz. Muahmmed’in (s.a.v.) bayrağı ve sancağıdır ve ona iman edenler 

kıyâmetten sonra mahşer gününde bu bayrağın/sancağın altında toplanacaklardır.286  

 

Elmalılı, şiirinin bu son beytinde âyet-i kerimedeki “hamdi” telmih etmekte, kendi 

adı olan Hamdi’yi mahlas olarak kullanmakta ve Livâü’Hamd isimli hamd sancağını 

hatırlatmaktadır. 

 

 
286 İbn Manzûr, Lisânû'l-'Arab, Dâru’l-Meârif, Kahire, II, 988, (h-m-d md.); Salih Sabri Yavuz, “Livau’l-

Hamd”, TDV İslam Ans., Ankara, 2003, c.27, s. 200. 
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Müminin dâvâsı hamd dâvâsıdır, bütün hamd edenlerle birlikte “Makâm-ı 

Mahmûd”287 sahibi Ahmed-i Muhtâr’ın sancağı altında toplanıp dâvâsının altına imza 

atmış olacaktır. 

 

  Ḥamdi nisyân etme yavrum âḫir-i da'vâ odur 

Bil Livâü’l-Ḥamdi biz imżâya girmiş çıḳmışız (G.38/30) 

 

Sidretü’l-müntehâ  

Necm sûresi 14. âyet-i kerimede “sidretü’l-müntehâ”, “son noktada bulunan sidre” 

olarak, yine Necm sûresi 16. âyet-i kerimede yalnız “sidre” olarak geçmektedir. Sebe’ 

sûresi 16. âyet-i kerîme ile, Vâkıa sûresi 28. âyet-i kerimede ağaç anlamında “sidr” diye 

yer almaktadır. 

 

Müminin hayatında önderi ve örnek alacağı Hz. Muahmmed’dir (s.a.v.). O nasıl 

maddî ve mânevî mânâ da en ileri noktalara ulaşmışsa, müminin de hedefi en iyisi ve en 

güzeli olmalıdır. 

  Mi'râca çıḳmamış mı Muḥammed Burâḳ ile 

Azm eyle sende Sidre’ye çıḳ müntehâsına (TB.1/5) 

 

Geceye kasem  

Fecr sûresi 2. âyet-i kerimede geçen, “ve leyâlin ‘aşrin”, “Ve on geceye yemin olsun 

ki” mânâsınadır. Gece, her yeri kaplayıp karanlığa boğmasıyla ve diğer özellikleriyle 

Allah’ın âyetlerindendir. 

 

  Her tarafı setredip kapladığında gece 

Görmez misin Kur’ân’da kasem olunur gece (Ar.1/35) 

 

Ümmü’l-Kitâb 

Ra’d sûresi 39. âyet-i kerîme ve Zuhruf sûresi 4. âyet-i kerimede geçen “ümmü’l-

kitâb”, “kitapların anası, aslı” mânâsındadır. 

 

 
287 İsrâ, 17/79. 
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Elmalılı’ya göre, sevgilinin yüzünde tecelli eden esrâr, sevenin gönlünü ümmü’l-

kitâba çevirir. 

  Hangi esrârıñ tecelligâhıdır bilmem o yüz 

Ben bu yüzden gördüm ettiñ ḳalbimi Ümmü’l-Kitâb (G.4/2) 

 

    3.1.10. Hadîs-i Şeriflerden İktibaslar 

    Elmalılı’nın, hadis-i şeriflerden telmihi, âyet-i kerîmeler kadar yoğun değildir. Onun 

zayıf hadisleri de şiirlerinde telmih olarak aldığı görülmektedir.  

 

Abednâk ve Arafnâk 

Rasûlullah’ın (s.a.v.) vefat ederken söylemiş oldukları; “Mâ ‘arafnâke hakka ma’rife-

tike yâ Ma’rûf, mâ ‘abednâke hakka ‘ibâdetike yâ Ma’bûd”288 duâlarını, Elmalılı şöyle 

ifâde etmektedir. 

  Yâr dermiş onda ben şevḳ-i 'abed-nâk isterim 

Ben de vech-i tâb-nâkında 'araf-nâk isterim (G.16/1) 

 

Levlâk   

Levlâk, “Ya Muhammed sen olmasaydın sen, felekleri yaratmazdım ben” 289 

anlamına gelen ve kudsî bir hadis olarak rivâyet edilen ibârenin bir kısmıdır. Aliyyü’l-

Kârî, bu hadîs-i kudsînin mevzû/uydurma olduğunu, ancak mânâ itibariyle sahih 

olduğunu zikretmiştir.290 

 

Elmalılı’ya göre, dünya ve dünyalıkların Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Zulmete 

medâr olan bu dünya nimetlerinde nurlu bir yol ve hikmet aranmaz. Dünyayı kıymetli 

kılan Allah’ın habibi hürmetine yaratılmasıdır. Dünyanın ehemmiyeti, evlâk nûruna ve 

hikmetine kavuşmak içindir. 

 

  Yoktur aramam bu ẓulmetḫâne-yi pestîde hîç 

Reh-neverd-i ḥikmetim bir nûr-ı levlâk isterim (G.16/2) 

 
288 “Ey bütün mahlûkât tarafından bilinen Allahım! Seni bilinmesi gereken ölçüde bilip tanıyamadık, ey 
yalnızca kendisine ibâdet edilen Allahım! Sana hakkıyla kulluk edemedik” 
289 “Levlâke levlâke lemâ halektü’l-eflâke”, “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım”. Bkz. İsmail b. 
Muhammed el-Aclûnî el-Cerrâhî, Keşfü’l-Hafâ, Beyrut, 1985, c. 2, s. 214 (H. No. 2123) 
290 Aliyyü’l-Kârî, Zayıf Hadîsleri Öğrenme Metodu (Mevzûât), trc.: Ahmet Serdaroğlu, İlim Yayınları, 
İstanbul, 1986, s. 99. 
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Dünyanın bu geniş sahasında, levlâk sırrına şahit olmak için, âlemlerin kendisi 

hürmetine yaratıldığı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İsrâ ve Mirac mûcizesini anlamak, bir 

damla olup yolculuğa çıkmak gerekir. 

Meşhed-i levlâke ermekçün bu engîn saḥâda 

  Şebnem olmuş neşve-yi İsrâ’ya girmiş çıḳmışız (G.38/10) 

 

Âlemlerin oluşmasında hem maya hem de gâyedir levlâk. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 

mertebesi ise kendisi hürmetine yaratılmış eflâkı aşmaktadır. 

Hem mâye vü hem ġâyedir ol maẓhar-ı levlâk 

Eflâki geçer mesned-i aḳṣâ-yı Muḥammed (G.49/5) 

Livâü’l-hamd 

Livâü’l-hamd, Hz. Muahmmed’in (s.a.v.) bayrağı ve sancağıdır. Ona iman edenler 

kıyâmetten sonra mahşer gününde bu bayrağın/sancağın altında toplanacaklardır.291 

Elmalılı, son duâsının ve dâvâsının hamd edenlerle birlikte, Livâü’l-Hamd sancağı 

altında toplanmak olduğunu şöyle ifâde etmektedir: 

 

  Ḥamdi nisyân etme yavrum âḫir-i da’vâ odur 

Bil Livâü’l-Ḥamdi biz imżâya girmiş çıḳmışız (G.38/30)  

Allah’ın, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Livâü’l-Hamd sancağını ikrâm etmesinin sebebi, 

onu çok sevdiğinden ve habibi eylediğindendir. 

Niçin muḥabbeti îs̱âr edip Muḥammed’ine 

Livâ-yi ḥamdini ṣundu yed-i tesvîdine (Msn.3/11) 

Gözüm uyur gönlüm uyumaz292  

Elmalılı’ya göre kalp, abdest, acı, lezzet gibi kendisini ilgilendiren hissi şeylerle 

alâkadar olur. Kalbin uyumaması, aklî, manevî bir husustur, gözlerin durumu ise maddî 

alanla ilgilidir. 

   O uyḳu sâde beşer de idi yoḳsa ḫılḳatte 

Uyur mu var ṣanıyorsuñ gözüm ḥaḳîḳatte 

 
291 İbn Manzûr, c. II, s. 988, (h-m-d md.); Salih Sabri Yavuz, “Livau’l-Hamd”, TDV İslam Ans., Ankara 

2003, c. 27, s. 200. 
292 Buharî, Menâkıp, 24; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 125. 
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Bilen bu neşve-yi kübrâyı bir zamân uyumaz 

Uyursa dîde ġamından bu ḳalb ü cân uyumaz (SM.1/10) 

 

El-fakru fahrî293 ve el-gınâ gına’n-nefsi294 

Fakirlik, “sûret fakirliği” de denilen maddî fakirlik ve manevî fakirlik olarak iki 

anlamda kullanılmaktadır. “Fakr, benim medâr-ı iftiharımdır” mânâsındaki “el-fakru 

fahrî” hadîs-i şerifi, kulun kendinde varlık görmemesi, herşeyi Hakk’a ircâ etmesi, 

şahsının, amelinin, hal ve makamının Allah’ın lütfu olduğunu bilmesi ve kabul 

etmesidir. 

 
Zenginlikte, maddî ve mânevîdir. Asıl zenginlik, mal, mülk ve servet sahibi olmak 

değil, gönül tokluğu, kalp zenginliğidir. Mal, mülk ne kadar çok olursa olsun aç 

gözlülüğe çare olamaz. Gönül tokluğu içerisinde olan kimse, Allah’ın kendisine 

verdiğine râzı olandır. Mal ve mülkün çokluğu veya azlığı onun gönül evinde yer etmez. 

 

  Faḳrı faḫretsek ne var zaḳḳûma raġbet etmeyüp 

Biz ġınâ-yı ḳalb ile kimyâya girmiş çıḳmışız (G.38/13) 

 

Rübbe eş’ase  

Pür-gubâr, Farsça’da çok tozlu, toz içinde, toza toprağa belenmiş, toprak gibi zelil, 

miskin anlamlarına gelmektedir.295 Konu ile alâkalı hadis-i şerif şöyledir: “Saçı başı 

dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan kovulmuş öyleleri vardır ki, bu şöyle olacak diye 

yemin etseler, Allah onların dediğini yapar.” 296  

 

Elmalılıya göre, insan dış görünüşü ile değerlendirilmez. Nice saçı başı dağınık, eli 

yüzü tozlu insanlar, tertemiz kalabilmiş, haramlara bulaşmadan dünya hayatını 

tamamlamışlardır. 

 

  Pür ġubâr olsaḳ da pâkız biz Ḥanîfî meşrebiz 

   Dâmeni kirletmeden dünyâya girmiş çıḳmışız (G.38/2) 

 

 
293 Aclûnî el-Cerrâhî, c. 2, s. 113 (H. No. 1835) 
294 Aclûnî el-Cerrâhî, c. 2, s. 104 (H. No. 1809) 
295 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1993, s. 869. 
296 Müslim, Birr, 138, Cennet, 48. 
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Miftâh-ı Bâb-ı Cennet  

Her kapıyı açan bir anahtar vardır. Cennetin kapısını açan anahtar ise “Allah’tan 

başka ilâh yoktur” anlamındaki kelime-i tevhidi söylemektir. “Miftâhu’l-cenneti lâ ilâhe 

illallah”, “Cennetin anahtarı lâ ilâhe illallâhtır”297 meâlindeki hadis-i şerif bu gerçeği 

ifâde eder. 

 

Allah’tan başka ilah olmadığına inanan toplumlar dünya ve âhiretin huzur ve 

mutluluğu içerisinde olurlar.  

 

  Seyr edip gördüm biraz eṭrâf-ı 'ilm-i ḥikmeti 

Görmedim esrârını ḫâriçte bir cem'iyyetiñ 

Kim inanmışsa faḳaṭ olduḳça mesrûru’l-fuâd 

Bir inanmaḳmış gözüm mifṭâh-ı bâb-ı cennetiñ 

Ḳalbe 'ânîd bir ḥaḳîḳatmış bütün esrâr-ı 'aşḳ 

Añlamaz dıştan baḳan ezrâḳına bu 'illetiñ (Kt.13) 

 

    3.1.11. Din ve Din ile İlgili Diğer Kavram ve Terimler  

    Elmalılı, geniş müktesebâtı ile din ve din ile ilgili farklı alanlarda kullandığı kavram 

ve terimler, hakîki ve mecaz mânâlarıyla Divançe’ye zenginlik katmaktadır. 

 

Bâtınıye ve Zâhiriye 

Bâtınıye, “b-t-n” kökünden türeyen ve “içini ve içyüzünü bilmek”, “içine nüfuz 

etmek” ve gizli olmak anlamlarında bir kelimedir.  

 
Bâtınıye’nin görüşleri; âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerin bâtıl tevillerine dayanır. 

Bâtınîlere göre gerçek bilginin kaynağı mâsum imamlardır. Allah, mâsum imamların 

bedenine hulûl eder ve kâinâtı onların vâsıtası ile yönetir. Peygamberlerin Allah’tan 

vahiy almasını ve mûcizeleri inkâr ederler. Peygamber, küllî akıldan taşan mânâları alır, 

zâhirî bir söze dönüştürür ve insanlara bildirir. İmamlar da bâtınî tevillerle bu sözlerin 

gerçek anlamını ortaya koyarlar. Bâtınîler, âhireti inkâr ederler ve âlem ezelîdir, yok 

olmayacaktır inancındadırlar. Reankarnosyana inanırlar.298  

 

 
297 Aclûnî, c. 2, s. 281 (H.no. 2324). 
298 Bkz.: Avni İlhan, “Bâtınıyye”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1992, c. 5, s. 190-194. 
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Zâhiriye, “z-h-r” kökünden türeyen ve “ortaya çıkmak, görünmek, tezâhür etmek” 

anlamlarında bir kelimedir. Zâhiriye, Ebû Süleyman ez-Zâhirî diye bilinen Dâvûd bin 

Ali el-İsfehânî’ye nisbet edien bir mezheptir. Bu mezhep, Kur’ân ve sünnetin zâhiri esas 

alındığı için bu isimle tanınmıştır. Dâvûd ez-Zâhirî, ümmetin bütün âlimlerinden sâdır 

olanlar dışında icmâ’ı, âyet-i kerîme ve hadîs-i şerife dayananların dışında da kıyası 

delil olarak kabul etmemiş, bunun dışında kalan, ictihâd, istihsan ve benzeri delillerle 

amel etmekten kaçınmıştır.299 

 
Elmalılı’ya göre, insanın içi ve dışı bir, dışı içinin yansıyan aynası olmalıdır. Aksi 

halde sapmalar ve bâtıl itikâd ve ameller kişiyi kuşatır. 

 

  Degilse ẓâhir bâṭında ḥâkimiñ bir Ḥaḳ 

Ya Ẓâhiriye veya Bâṭınıyesiñ muṭlaḳ (Msn.3/48) 

 

Bey’at-ı Rıdvân  

Bey’at, bağlılık ve itimat bildirmektir. Hz. Muhammed (s.a.v.) kendini tasdik 

edenlerden sadâkat yemini almıştır. Bey’at, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsında, 

Allah’a yapılmaktadır.  

Hz. Muhammed (s.a.v.), hicretin 6. yılı Zilkâde (Mart 628) ayının başında, umre 

yapmak için ashâbıyla Medine’den Mekke’ye giderken, Mekke’ye 17 km. mesâfede 

Hudeybiye Kuyusu yanında konakladı. Mekke’de, Hz. Osman’ın (r.a.) öldürüldüğü 

haberleri kendisine gelince, Hz. Muhammed (s.a.v.) müşriklerle savaşmadan oradan 

ayrılmayacaklarına dâir ashabından “ölüm üzerine” ve “savaştan kaçmamak üzere” biat 

aldı. Medine’ye dönerlerken Fetih sûresi nâzil oldu ve bu biattan 18. âyet-i kerimesinde; 

“Ey Muhammed! And olsun ki Allah seninle ağaç altında biat ederlerken müminlerden 

râzı olmuştur..” şeklinde bahsedildi. Bundan dolayı bu biata “Bey’atü’r-rıdvân” yani 

Rıdvan biatı denildi.300 

 

Elmalılı, bir zamanlar müminlerin kendi irâdeleri ile, Allah’ın râzı olduğu şekilde 

liderlerine biatları, bağlılık ve itimatları olduğunu, artık biatın güç kullanılarak, zorla ve 

zora başvurarak yapılmaya başlandığını ifâde etmektedir: 

 
299 Bkz.: H. Yunus Apaydın, “Zâhiriyye”, TDV İslam Ans., İstanbul 2013, c. 44, s.93-100. 
300 Bkz.: Mustafa Fayda, “Beyatü’r-rıdvân”, TDV İslâm Ans., İstanbul, 1992, c. 6, s. 39-40. 
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  Niçin o bey'at-ı rıḍvânı ḳalb edip ġadre 

Taḥavvül etti siyâset irâdeden cebre (Msn.3/18) 

 

Beyt-i Ma’mûr  

Sözlükte “îmâr edilmiş ev” anlamına gelen Beyt-i Ma’mûr, yedinci kat semâda me- 

lekler için inşâ edilen, bir gelenin bir daha gelmemek üzere her gün yetmiş bin meleğin 

ziyâret edip ibâdet ettiği bir mâbeddir.301 

 
Elmalılı, ümmetin dertlerine çare bulmak için bir ömür uğraştığını, elinden geleni 

yaptığını, lâkin pek başarılı olamadığını, niyetini Allah’ın bildiğini, tertemiz bir hâl ile 

O’na vâsıl olmak istediğini şöyle ifâde etmektedir: 

 

  Hem-niṣâb ol Ḥamdi artıḳ dîde-yi Ḥaḳ sîneme 

Beyt-i Ma'mûr’unda lâkin ṭıynet-i ḫâk isterim (G.16/7) 

Burak  

Burak, “parıldamak, şimşek çakmak” anlamına gelen “b-r-k” kelimesinden türetilmiş 

olup, renginin saf ve parlak oluşu veya çok hızlı hareket etmesi sebebiyle bu adı 

almıştır. 

 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mescid-i Aksâ’dan semâya yükseltilerek yaptığı 

yolculuğa “mi’râc” denilmektedir. Mi’râc yolculuğu hadîs-i şeriflerde ifâde edildiği 

üzere Burak denilen bir binekle gerçekleştirilmiştir.302  

 

Elmalılı, Burağın, üzerine o kutlu yolcusunu alınca kıvılcım saçan, akıp kayan bir 

yıldız gibi Mina’dan havalandığını ve Sinâ Dağı’na kadar her yeri aydınlattığını ve 

sanki kalbinin de o yolculukta miraca çıktığını anlatmaktadır.  

  Binince uçtu Burâḳ-ı şihâbe önümde Mînâ’dan 

Ne uçtu añlatamam duyduġum mü’eddâyı 

Geçer gibi idi o berḳiñ şu'â’yı Sînâ’dan 

Ṭaşır gibi idi beraber bu ḳalb-i şeydâyı (SM.1/4) 

 

 
301 Buhârî, Bed’ü’l-Hak, 6; Müslim, Îmân, 259; Nesâî, Salât, 1; Ahmed b. Hanbel, III, 149. 
302 Bkz.: Mustafa Öz, “Burak”, TDV İslâm Ans., İstanbul 1992, c. 6, s. 417-419. 
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Burak, bir aşktır ve bu aşk bütün engelleri aşmak için yeterlidir. 

Gel bârigâh-ı Ḥakk’a biñ bir Burâḳ-ı 'aşḳa 

Bil âsuman başḳa çıḳ ṭâḳ-ı ibtihâle (G.23/4) 

 

Mi’râc bir örnektir ve bir hedeftir. Azmeden kişi en yüksek hedeflere çıkmak için 

çalışmalı, gayret etmeli ve başarmalıdır. 

Mi'râca çıḳmamış mı Muḥammed Burâḳ ile 

'Azm eyle sende Sidre’ye çıḳ müntehâsına  

Berḳ u Burâḳ’ın işte açıḳ iştiḳâḳı bir 

Çâḳ berḳi bul Burâḳ’ı da baḳ i'tilasına (TB.1/5)  

 

Ebrâr  

Sözlükte ber, “itâatkâr, sadâkatli, vefâkâr ve iyilik sever olmak” anlamındadır. Ebrâr, 

ber kelimesinin çoğuludur ve iyi insanlar mânâsınadır.303 

İyi insanlar, insanların ihtiyaçlarını giderir, onlara iyi davranırlar. Ay yüzlü, iyi huylu 

sevgilinin, sâf ve temiz âşığına bir bûse ihsan etmesi, güzelliğinin artmasına vesiledir. 

 

  Sînemdeki ṣafvetle düşüp şevḳ u ümîde 

Bir bûse için 'arż-ı ricâ eylerim ey mâh 

Ḥâcetleri redd eylemek ebrâra yaḳışmaz 

İḥsân eyle sen gel ḥüsnünü müzdâd ede râh (Kt.17) 

Evliyâ  

Velî sözlükte, “yardım eden, koruyan; yardım edilen, korunan” anlamlarına 

gelmektedir. Veli kelimesinin çoğulu evliyâ, Türkçe’de tekil anlamda da kullanılır.304  

 
Tevâzu ve mahfiyet hâli ile, birilerine rahatsızlık vererek makâm ve mevki sahibi 

olmaktansa, evliyâ meclislerinde onların ayaklarının tozlarına bulaşmış olmak yeterlidir. 

 

  Yerden uçsaḳ da sezâdır kimseye bâr olmadan 

     Evliyâ bezminde ḫâk-i pâya girmiş çıḳmışız (G.38/11) 

 
 

303 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996, s. 161. 
304 Bkz. Süleyman Uludağ, “Veli”, TDV İslam Ans., İstanbul, 2013, c. 43, s. 25-28. 
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Ganimet ve Gazâ 

 Ganimet sözlükte, “bir şeyi zorluk çekmeden elde etmek” mânâsınadır. Dînî ıstılahta; 

“Müslümanların savaş yoluyla gayri Müslimlerden ele geçirdikleri esirler ve her türlü 

mal” anlamındadır.305 Gazâ ise sözlükte, “cenk etmek, düşmanla savaşmak” 

anlamındadır.306 

 
   İslâm dîni, dünya ve âhiretin her alanını kapsayan bir dindir, sadece duâ ve ibâdetten 

ibâret değildir. Gazâdan maksatta sadece şehid olmak ve gazâ ecri almak değil, fetihler 

gerçekleştirmek ve bunun sonucu maddî ve manevî ganimetler elde etmektir. 

 

  Ma'neviyyat deyip geçme hemen dînimizi 

Biz taḥaḳḳuḳ etmeyeñ vehme ḥaḳîḳat demeyiz 

Hep şehîd olmaḳ du'â almaḳ mıdır ecr-i ġazâ 

Biz bu vâh u âha şerî'atta ġanîmet demeyiz (Kt.14) 

Günah  

Farsça bir kelime olan günah sözlükte “suç” anlamındadır. Dînî alandaki hata ve 

aşırılıklar günah olarak nitelendirilir.307 

 

Âşık sevgiliyi görünce, aklı başından gider ve içerisindeki yangınından dolayı âh 

çeker. Aklı başına gelince, şeriat ölçüleri bu hâline cevaz vermediğini bildiği için arada 

kalmaktadır. 

  Görünce bir bedî'ayı üftâde âh der 

Bilmem niçin bu âha kitâbım günâh der (G.48/1) 

Husûf  

Husûf kelimesi Arapça’da “ay tutulması” anlamındadır.308 Elmalılı’nın yaşadığı 

dönemde ortaya çıkan savaşlar ve bu savaşların ümmetin aleyhine olan gelişmeleri, 

yirminci asra varmadan İslam’ın nûrunun üzerine ay tutulması gibi geçici karanlıkların 

düşmeye başlamasına sebep olmuştu. 

  Yirminci 'aṣra varmadı selâmımız henüz 

On dört içinde düşdü ḫusûfuñ belâsına (TB.1/5) 
 

305 Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 175. 
306 Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 181. 
307 Heyet, Türkçe Sözlük, TTK Yay., Ankara, 2011, s. 183. 
308 Heyet, Türkçe Sözlük, TTK Yay., Ankara, 2011, s. 240. 
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Illiyyîn  

Illiyyîn sözlükte, “yükselmek” anlamındaki a-l-v kökünden türeyen ve “üst makâm, 

yüksek derece” mânâsına gelen ılliy kelimesinin çoğuludur.309  Kur’ân-ı Kerîm’de 

ılliyyyîn, iyilerin kitabının bulunduğu yer olarak zikredilir ve bu yer yazıların 

kaydedildiği, Allah’a yakın olan kulların müşâhede ettiği şey olarak açıklanır.310 

 
Kişi mânevî makâmları geçerek ılliyyîne yükselince, ilm-i ledün ile bilgi ve anlayışı 

artacağından, söylediği sözler sır perdelerinin ardından olacaktır. Bu sözler ise 

anlamayanlar tarafından dîvâne sözler olarak vasıflandırılacaktır. 

 

  Himmetim müzdâd olur çıḳtıḳça 'ıllıyyîne dek 

Perde-yi sırdan ettigiñ dîvâne-yi dîvan seniñ (G.14/9) 

 

İblis 

İblis sözlükte, “hayırsız oldu, hüsrana uğradı, şaşkınlığa düştü, Allah’ın rahmetinden 

ümidini kesti” anlamındadır. İblis, şeytanın özel ismidir ve Kur’ân-ı Kerîm’de iblis ismi 

11 yerde zikredilir.311 

 

Eğitim ve öğretim müesseseleri ahlâklı nesiller yetiştirmeyi hedeflemezlerse, İblis 

işin içerisine sızarak, bâtılı hakikat olarak gösterir. 

 

  Evet ma'ârifiñ ardında gizlenip İblîs 

Eder ḥaḳîḳatı bâṭıla muṭlaḳa telbîs (Msn.3/58) 

İfrît  

İfrît kelimesi sözlükte, “kurnaz, şerir, çetin, yaratılışı güçlü, kızgın ve öfkeli kimse” 

anlamına gelmektedir. İfrît, bu anlamları ile cin ve şeytanlar için olduğu gibi, mecâzî 

anlamda kötülük ve şeytanlıkta aşırı giden insanlar için de kullanılır.312 

 

Elmalılı, günahlarının taşan denizler gibi olduğundan, bir yeri fetheden kişilerin 

bayraklarını diktikleri gibi, ifritlerin de kendisinin üzerinde bayrak açtığını Rasûlullah’a 

(s.a.v.) bildirmektedir. 

 
309 Bkz.: İlyas Üzüm, “İlliyyîn”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2000, c. 22, s. 123-124. 
310 Mutaffifîn sûresi, 83/18-21. 
311 Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 541. 
312 Bkz.: Ali Erbaş, “İfrît”, TDV İslâm Ans., İstanbul, 2000, c. 21, s. 516-517. 
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  Ẕünûbumdur şu deryâ ṣanki ṭaşmıştır zemînimden 

Açar 'ıfritler hep üstünde râyet yâ Rasûlallah (G.31/7) 

 

İsm-i A’zam  

İsm-i A’zam sözükte, “en büyük isim” mânâsınadır. Dînî ıstılahta ise Allah’ın en 

yüce ismi demektir.313 Hanefî mezhebinin kurucusu Ebû Hanîfe’nin ismi Nûman, 

mahlası ise İmâm-ı A’zam’dır. Elmalılı, ism-i a’zam’ın, İmâm-ı A’zam isminin 

mazharıyla nurlandığını şöyle ifâde etmektedir: 

 

  Bir İlâhi âyetim Nu’mân 'ünvânım cihân 

Nâm-ı pâk-ı ism-i a'ẓam maẓharımdan müstenîr (G.12/13) 

 

İsrâ ve Mîrâç  

İsrâ sözlükte, “geçmek, gitmek, geceleyin yürümek” anlamındaki s-r-y kökünden 

türemiştir. Dinî ıstılahta, Hz. Muhammed’in (s.a.v.), hicretten bir buçuk sene önce, 

Recep ayının 27. Gecesinde Mekke’de Mescîd-i Harâm’dan, Kudüs’teki Mescîd-i 

Aksâ’ya bir mucize olarak geceleyin götürülmesi olayıdır.314  

 

Mirâç sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamında urûc kökünden türemiş bir 

sim-i âlet olan mi’râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim 

olarak Hz. Muahmmed’in (s.a.v.) Mescid-i Aksâ’dan göğe yükselişini ifâde 

etmektedir.315  

 

Kâinat Hz. Muhammed (s.a.v.) için, onun hatırına yaratılmıştır. Elmalılı, İsrâ ve 

Miraç olayında, Allah’ın indinde Levlâk meşhedine erebilmek için, miraç okyanusunda 

bir damla olup yolculuğa çıktığını ifâde etmektedir. 

 

  Meşhed-i levlâke ermek çün bu engîn sâḥada 

  Şebnem olmuş neşve-yi İsrâ’ya girmiş çıḳmışız (G.38/10)  

 

 
313 Bkz.: Bekir Topaloğlu, “İsm-i A’zam”, TDV İslam Ans., İstanbul 2001, c. 23, s. 75-76. 
314 Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 288. 
315 Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 389. 
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İsrâ ve Mirâç hâdisesinin feyzi ve şerefi Hz. Muhammed’den (s.a.v.) önce hiç 

kimseye nasip olmamıştır. 

Bir ferde naṣîb olmadı hîç evvel ü âḫir 

Feyż ü şeref rütbe-yi İsrâ-yı Muḥammed (G.49/12) 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) Miraç gecesi beş hediye ile dönmüştür. Birincisi, beş vakit 

namazdır. İkincisi, Bakara sûresi 285. ve 286. âyet-i kerîmeleridir. Üçüncüsü, İsrâ 

sûresinin 22. ilâ 39. âyet-i kerîmelerindeki on iki İslam prensibidir. Dördüncüsü, 

Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarının affedileceği ve Cennet’e 

girecekleri müjdesi. Beşincisi, iyi amele niyetlenen kişiye -onu yapmasa bile- bir sevap; 

eğer yaparsa en az on sevap yazılacağı; kötü amele niyetlenen kişiye -onu yapmadığı 

takdirde- hiçbir günah yazılmayacağı, ancak o kötülüğü işlerse sadece bir günah 

yazılacağı müjdesi.316 

Bu beş hediye ile amel eden mü’min, mü’min-i kâmildir ve miraca erer ve Hz. 

Muhammed’in (s.a.v.) tabiatının faziletleri onda ortaya çıkmaya başlar. 

Mi'râca erer bunlar ile mü’min-i kâmil 

'Aks eyler oña feyż-i secâyâ-yı Muḥammed (G.49/16) 

 

Kâfir  

Kâfir sözlükte, “bir şeyi örtmek, perdelemek, gizlemek, uzak durmak ve nimete 

nankörlük etmek” anlamlarında ke-fe-ra kökünden türemiştir. Dînî ıstılahta, Hz. 

Muhammed’i (s.a.v.) ve onun Allah’tan getirdiği kesinlikle sâbit olan şeyleri 

yalanlayan, tevâtür yoluyla bize ulaşmış bulunan hükümlerden birini ya da birkaçını 

inkâr eden kişiye kâfir denir.317 

 

Elmalılı, toplumdaki menfi değişimin her sahaya yayıldığını, toplumun hareketleriyle 

ve giyim kuşamlarıyla kâfirlere benzemeye başladığını, sohbet ve toplantıların kâfirlerle 

yapıldığını, neredeyse sîneye merhem diye çalınacak îmân nâmına bir şey kalmadığını 

belirtmektedir.             

 
316 Müslim, Îman, 259; Bkz. Ahmet Ağırakça, “Kaynaklar Işığında İsrâ ve Miraç Olayı”, Artuklu 
Akademi, 2014/1 (2), s. 1-30. 
317 Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 314. Divançe’de “Kâfir” kelimesinin geçtiği yerler: 29/2, 30/3, 
31/4, 37/5, 38/3, 51/4, 72/2, 116/1,6, 121/12, 131/7 
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Ṭavrı kâfir zülfü kâfir bezmi kâfir kâfire 

Yoḳ mu çeksem sîneye Yâ Rab bir îmanlı şey (G.31/4) 

 

Kâfirlerin keyif için yakıp-yıktıkları dünya, ancak gönüllerin îman ile dolması ve 

coşması ile kurtulabilir. 

Açıl ey sîne-yi îmân ḫurûş etsiñ bu illerdeñ 

  Bu 'âlem keyf için kâfir elinde nâra yanmıştır (G.47/10) 

 

Elmalılı, Cenâb-ı Hakk’ın, Nemrût’a, putlar icâd ederek şirk koşma cesâretini neden 

verdiğini, Hz. İbrâhim’e (a.s.), Nemrut’un putlarını balta ile kırmasını emretmesinin 

sebeb-i hikmetini sorar kendi kendine. 

Neden verir de o Nemrûd’a şirk ḳuvvetini 

Ḫalîl’e ṣoñra ḳır at der şu kâfiriñ putunu (Msn.3/7)  

 

Kıble  

Kıble sözlükte “cihet, yön” anlamındadır. Dînî ıstılahta, Müslümanların namazda 

yönelmiş oldukları yön, Kâbe mânâsına gelir.318 

 

Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nin topraklarının 

düşmanlar tarafından taksim edilmesini, Mekke ve Medine’nin dahi elden çıkmasını, 

Elmalılı kalbinin dilim dilim doğranmasına benzetmektedir. 

  

  Doġrar mısıñ fuâdımı ḥâlâ dilim dilim 

Ḳıblem ḳapandı oldu vaṭan fey-‘i muḳtesem (TB.1/3) 

 

Kürsî  

Kürsî sözlükte “bir şeyin aslı, üst üste konulmuş veya çeşitli parçalardan oluşturulup 

üzerinde oturulan sandalye” anlamlarına gelmektedir. Dînî ıstılahta, naslarda Allah’a 

atfedilen ve ilâhî hükümranlığı ifâde eden mânevî yahut nesnel varlık” diye 

tanımlanmaktadır.319 

 
318 Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 329. 
319 Bkz. Yusuf Şevki Yavuz, “Kürsî”, TDV İslam Ans., Ankara, 2002, c. 26, s. 572-573. 
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Hz. Muhammed (s.a.v.) yedi kat gökleri aşarak miraç eylemiş, Cenâb-ı Hakk ile 

görüşmüş, bütün bu kemâl ve üstün hâllere rağmen, tevâzû sahibi örnek bir kul olarak 

ümmetinin arasına dönmüş ve vefat edince Medine’de toprağa verilmiştir.  

 

  Âsuman görmüş süzülmüş Kürsi’den inmiş yere      

     Bûriyâsız Ḳubbe-yi Ḫaḍrâ’ya girmiş çıḳmışız (G.38/14) 

  

Levh-i mahfûz ve Ümmü’l-Kitâp 

Levh-i mahfûz sözlükte “yazı yazmaya uygun yassı ve düzgün yüzey” anlamındaki  

levh ile “korunmuş” mânâsındaki mahfûz kelimelerinden oluşan levh-i mahfûz “üzerine 

yazı yazılan, silinmekten ve değişikliğe uğramaktan korunmuş düzgün satıh” demektir. 

Levh-i mahfûz terkîbi, Kur’ân-ı Kerîm’in çok şerefli ve değerli olduğu ve levh-i 

mahfûzda bulunduğunu ifâde edilen bir sûrede geçmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de levh-i 

mahfûz mânâsına “kitâb”, “kitâbun meknûn”, “kitâbun mesturun”, ümmü’l-kitâb” 

terkipleri de kullanılır. 320 

  

Ezelde, levh-i mahfûzda parıldayan “Vekil olarak Allah bize yeter” yazısıdır. 

Müminin tevekkül hâli, şüphe götürmeyecek bir şekilde Allah’ın kendisine vekil olarak 

yeteceği inancıdır.  

  Ḥamdi gördüm levḥ-i maḥfûẓ-i ezelde müncelî 

Ḥasbünallâhi’l-vekîl olmuş bizim 'irfânımız (G.13/7) 

Sevgilinin yüzünde tecelli eden sırlar, aşığın kalbini Ümmü’l-Kitâp eyler.  

  Hangi esrârıñ tecelligâhıdır bilmem o yüz 

Ben bu yüzden gördüm ettiñ ḳalbimi Ümmü’l-Kitâb (G.4/2) 

 

Mâsivâ  

Mâsivâ sözlükte “başka, gayr” anlamındadır. Tasavvuf literatüründe mâsivâ Allah’ın 

dışındaki her şey veya Allah’tan uzaklaştıran her şey demektir.321  

 

O sevgili ki aşktan hiç anlamazken bana aşkı beşikte öğretti, bir şey bilmez idim 

ötelerden bana hitab eder oldu demektedir Elmalılı. 

 
320 Bkz.: Yusuf Şevki Yavuz, “Levh-i Mahfûz”, TDV İslam Ans., Ankara, 2003, c. 27, s. 151. 
321 Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 360. 
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  Añlamazdım 'aşḳı anlattıñ baña gehvârede 

Mâsivâ bilmezdim ettiñ mâverâlardan ḫiṭâb (G.4/4) 

 

Elmalılı’ya göre, her sıkıntılı dönem gelip geçicidir, tarihe bakıldığında nice şanlı 

zaferlerimiz yer almaktadır. Lâkin İslâm’a, hevâ ile ondan olmayan şeyleri dahil etmek 

can yakar, can yaralar. 

Târîḫe bir haḳîḳâtim onuñ şân olur 

   İslâm’a mâ-sivâ hevesi zaḫm-ı cân olur (TB.1/4) 

 

Mehdî-yi Mev’ûd 

Mehdî sözlükte “doğru yolu bulmak; yol göstermek, rehberlik etmek” anlamında,  

mev’ûd kelimesi de “vâdolunmuş, söz verilmiş” mânâsınadır. Mehdî-i mev’ûd da 

“vâdedilmiş rehber” anlamına gelmektedir.322  

 

Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Hâkim ve Taberânî’de geçen 

hadîs-i şeriflerde Mehdî’den bahsedilmektedir. Bu hadîs-i şeriflerde belirtildiğine göre 

dünyanın ömründen bir gün bile kalsa, Allah bugünü uzatıp mutlaka bir mehdî 

gönderecektir. 

 

Mehdî konusu her dönemde istismâr edilmiştir. Elmalılı, Cenab Şehâbeddin için 

yazdığı şiirinde onun da bu konuyu istismar ettiğini, çeşitli sıfat ve renklere girdiğini, 

kimi zaman filozof, sûfî veya mehdî gibi göründüğünü, kimi zaman terakkîperver, 

farmason veya inkarcı olduğunu ifâde etmektedir. 

  

  Ya feylesof ya ṣûfi ya mehdî-yi mev'ûd 

Ya ḳahramân-ı teraḳḳî ya farmaṣon ya cuḥûd (Msn.3/34) 

  

Muhkem  

Muhkem sözlükte “sağlam kılınmış, dış etkilere ve bozulmalara karşı korunmuş” 

anlamındadır. Terim olarak, başka bir ihtimal taşımayan açık mânâlı âyet-i kerîme ve 

hadîs-i şerifleri ifâde etmektedir.323 

 
322 Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 368. 
323 Bkz.: Tuncay Başoğlu, “Muhkem”, TDV İslam Ans., İstanbul, 2006, c. 31, s.42-44. 
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Elmalılı, küçük yaşta Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetmiş olduğunu, ömür boyu üzerinde 

çalıştığı Kur’an-ı Kerîm’in muhkem âyet-i kerîmelerinin mânâlarına ve tefsirine vâkıf 

olsa da, Hâ-Mîm gibi hurûfu mukatta’aların mânâlarının ancak Allah ve Rasûlü 

tarafından bilinebileceğini vurgulamaktadır. 

 
  Gerçi muḥkem muḥkemât Ümmü’l-Kitâb sînede 

Kim bilir Ḥâ-mîm’den maḳṣûd-ı Raḥmân’ım nedir (G.33/11) 

 
Sidre  

Sidre sözlükte “Arabistan kirazı denilen hoş gölgeli nebk ağacı” anlamındadır. Terim 

olarak sidre, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mi’râc gecesi yanında ilâhî sırlara mazhar oldu- 

ğu ağaç ve makâma verilen isimdir.324 

İnsanın hayatı maddî ve mânevî anlamda iniş ve çıkışlarla doludur. Mânen kemâlin 

zirvesine ulaşan kişiler, işledikleri bir günah sebebiyle bu hallerini kaybedebilirler. 

 

  Ey ḳalb yükselirken sen sidre-yi kemâle 

Hangi günehle düştüñ bu 'arṣa-yi cidâle (G.23/1) 

 

Hz. Muahmmed (s.a.v.), ümmetine her hâli ile örnek bir şahsiyettir. Ona iman edip 

tasdik eden kişiye yakışan, azmi ile her hayırlı işi neticelendirmek olmalıdır. 

Mi'râca çıḳmamış mı Muḥammed Burâḳ ile 

'Azm eyle sen de Sidre’ye çıḳ müntehâsına (TB.1/5) 

 

Şefâat  

Şefâat sözlükte “tek olan bir şeyi dengi veya benzeriyle çift hâle getirmek; birinin 

önüne düşüp işini görmeye çalışmak, işinin görülmesi için birinin aracılığını istemek, 

suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için birine aracılık etmek” 

anlamlarındadır. Terim olarak “kıyamet gününde peygamberlerin ve kendilerine izin 

verilen sâlih kulların, müminlerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulunması” 

mânâsındadır.325  

 

 
324 Bkz.: Süleyman Uludağ, Sidretü’l-Müntehâ”, TDV İslâm Ans., İstanbul, 2009, c.37, s.152-153. 
325 Bkz.: Mustafa Alıcı, “Şefâat”, TDV İslâm Ans., İstanbul, 2010, c. 38, s. 412-415. 
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Elmalılı’nın ismi Muhammed Hamdi’dir. O, isminin birinin Muhammed ve Hz. 

Muhammed’in (s.a.v.) dînine intisaplı olduğunu ifâde ederek, Rasûlullah’tan (s.a.v.) 

meded umduğunu, kendisine dayandığını ve şefaatini ümid ettiğini söylemektedir. 

 

  Muḥammed’dir bir ismim intisâbım var bu dergâha 

Mededkârım penâhımsın şefâ'at yâ Rasûlallah (G.31/8) 

 

Şehid ve Şehâdet 

Şehid sözlükte “bir olaya şâhit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde 

hazır bulunmak” anlamlarına gelen şehâdet masdarından türeyen şehîd, dînî bir terim 

olarak, Allah yolunda öldürülen Müslümanı ifâde etmektedir.326 

Almanya, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan 

yararlanarak yeni cepheler açılmasını sağlamak ve halifeliğin gücünden yararlanmak 

için Osmanlı’nın savaşa girmesini istemiştir. 

 

İttihat ve Terakkî yönetimi, Almanların savaşı kazanacağını ve kaybedilen 

toprakların geri alınacağını düşünerek kapitülasyonların tek yanlı olarak kaldırıldığını 

ilan etti. Midilli ve Yavuz adı verilen Alman gemileri Karadeniz’e girerek Rus 

limanlarını bombalayınca, Osmanlı Devleti savaşa girmiş oldu. 

 

İttihat ve Terakkî’nin, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan gâfil bir 

şekilde savaşı ticaret olarak düşünmesi, maddî ve manevî büyük kayıplara sebep 

olmuştu.  

  Baḳ şu ḥarbe şehâdet kimiñ kimiñ o ticâret 

Amel kimiñdi emeller kimiñ düşün de ḥesâb et 

Bütün 'avâmil servet seniñ mi yoḳ mu şehîdiñ 

Acıḳlı yavrusunuñ bir naṣîbidir ḥicâb et (R.3) 

 

    Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti çok zor durumda kalarak, binlerce vatan 

evlâdı şehit düştü, elem ve zulüm her tarafı kara bir bulut gibi kapladı. 

  Baḳ hevl-i ḥâle n’oldu düğün ṣandıġıñ veġâ 

Devlet şehîd-i melḥame millet elem ẓulem (TB.1/3) 

 
326 Bkz.: Fahrettin Atar, “Şehid”, TDV İslam Ans., İstanbul, 2010, c. 38, s. 428-431. 
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Ümmet  

Ümmet kelimesi “e-m-m” kökünden bir isim olup asıl anlamı, sınıf ve cemaat 

demektir. Terim olarak bir peygambere inananlar ve semâvî dinlere mensup kavimler 

topluluğuna verilen isimdir.327 

 

Müminin sadece kendi nefsini düşünen bir inanca sahip değildir. Ümmet-i 

Muhammed’in (s.a.v.) sıkıntılı ve zor anlarında, her mümin aynı ıztırabı hisseder.  

 

  Ḫudâ râzı mı ḥâşâ s̱ümme hâşâ ẕüll-i İslâm’a 

Neden yansıñ yaḳılsıñ her gün ümmet yâ Rasûlallah (G.31/6) 

 

Ümmeti, ümmet yapan özellikler aynı inancı paylaşmaları, kalpleri ile akıllarının bir 

olmasıdır. İnancı ile söz ve hareketleri çelişen bir topluluk ümmet olma özelliğini 

kaybeder. Bu özellikteki topluluklar da düşmanları için çok kolay lokma olurlar. 

Nedir bu ḥarb ile derdiñ ey insanoġlu señin 

Dimaġıñ Avrupa ḳalbiñ Muḥammed ümmetidir 

Derim bugün ya nezf-i dimaġa ya sekte-yi ḳalbe 

Ṭutulduñ işbu ḳıyâmet onuñ 'alâmetidir (Kt.29) 

  

    3.1.12. Sahâbeler 

    Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sohbet arkadaşları anlamındaki sahabelerden, Elmalılı, 

şiirlerinde beş tanesine yer vermiştir. 

Hz. Ebûbekir (Sıddîk) (r.a.)  

Herşey zıddıyla kâimdir. Hz. Ebûbekir’in (r.a.) sıddıklığı da, haddi aşanların ve 

emirlerine isyan edenlerin halleri ile ortaya çıkmıştır. 

  

  Ẓuhûr etmese 'âlemde baġyi zındıḳıñ 

Aceb bilinmeyecek mi idi ḳadri Ṣıddîḳ’ıñ (Msn.3/13) 

 

 

 

 
327 Heyet, Türkçe Sözlük, TTK Yay., Ankara,, 2011, s. 584. 
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Hz. Ömer (r.a) 

Hz. Ömer (r.a.) adâletiyle meşhurdur. Medine’den Kudüs’e giderken, deveye 

hizmetkârıyla sırasıyla binmeleri yüksek adâletine bir delilidir. 

 

  Naṣıl götürdü 'Ömer tâ Medîne’den Ḳuds’e 

O 'adli bir deve üstünde baḳmayıp ḥisse (Msn.3/14) 

 

Hz. Osman (r.a.) 

Hz. Osman (r.a.) hilâfeti sırasında şehid edilmiş, bu hâdise tertemiz İslâm tarihinde 

bir leke olmuş, âdetâ Kevser ırmağına Lût gölünün suyu karışmıştır.  

 

  Niçin ḫilâfet-i 'Osmân’ı eyleyip iz'âc 

Ḳarıştı Kevs̱er-i İslâm’a Baḥr-i Lûṭ-i icâc (Msn.3/16) 

 

Hz. Ali (Haydar-ı Kerrâr) (r.a.) 

Hz. Ali’nin (r.a.) hilâfeti zamanında, insanların bir kısmı Hz. Ali’yi (r.a.) terkederek, 

Şam’da başka bir devlet kurmuşlardır. Elmalılı, bu durumu anlayamadığını ifâde 

etmektedir. 

  Naṣıl o Ḥaydar-ı Kerrâr’ı terk eden millet 

Giderde Şam’da ḳurar ḳanlı canlı bir devlet (Msn.3/17) 

 

Bilâl (r.a.) 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ilk müezzini olan Habeş’li Bilal (r.a.), Hz. Muhammed 

(s.a.v.) ile rûhen mirâca yükselmiştir. 

 

  Çeksin o ruḫ-nümûnu çalsın o erġanûnu 

Çâk eylesin şu’ûnu uysun bezm-i Bilâl’e (G.23/6) 

 

     3.1.13. Tâbiîn 

    Divançe’de, tabiînden, Emevîlerin Horasan vâlisi Kuteybe b. Müslim ve beşinci râşid 

halife diye bilinen Ömer b. Abdülaziz’in isimleri şöyle yer almaktadır: 
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Kuteybe b. Müslim 

Kuteybe b. Müslim (ö. 96/715), Emevîler’in Horasan vâlisi, Mâverâünnehir’i hicrî 

93 yılında fethetmiştir.328 

 

  Ḳuteybe ordusu Ḫarezm’le ṣulh olup durmuş 

Da doksan üçte Semarḳand’ı baġteten vurmuş (Msn.3/22) 

 

Ömer b. Abdülaziz  

Yönetimi ve adâletiyle Hulefâ-yi Râşidîn’in beşincisi sayılan Ömer b. Abdülaziz (ö. 

101/720) Emevî halifesidir. Elmalılı da, halifeyi adâletiyle yâd etmektedir. 

 

  Nedir o İbn-i 'Azîz’iñ şu’ûn-i ma'deleti 

İşittiniz mi 'azîzim 'aceb bu menḳabeti (Msn.3/21) 

 

    3.1.14. Dînî Şahsiyetler 

    Elmalılı, İmam-ı Âzam Numan b. Sâbit’e olan hayranlığını her fırsatta dile 

getirmektedir. Züleyha ise, her şâirin hakkında şiir yazdığı bir isimdir. 

 

Nu’man b. Sâbit  

Ebû Hanîfe Nu’man b. Sâbit (ö.150/767) Hanefî mezhebinin imamı ve büyük bir 

müctehiddir. Bütün âlimler tarafından en büyük imam olarak kabul edilmektedir. 

Pîşvâ-yı pîşvâyânım İmâm-ı A'ẓam’ım 

Peyrevânım irticâc-ı şehperimden müstenîr (G.12/7) 

 

Bir İlâhi âyetim Nu'mân 'ünvânım cihân 

Nâm-ı pâk-ı ism-i a'ẓam maẓharımdan müstenîr (G.12/13) 

  

Züleyha  

Kur’an-ı Kerîm’de Yûsuf sûresinde, Mısır azizinin eşi ve Yûsuf’a âşık olan kadın 

olarak yer almasına rağmen Züleyhâ’nın (Zelîhâ) adı Kur’ân-ı Kerîm’de 

geçmemektedir.  

 

 
328 Bkz.: İsmail Yiğit, “Kuteybe b. Müslim”, TDV İslam Ans., Ankara, 2002, c. XXVI, s. 491-492. 



159 
 

Hz. Muhammed (s.a.v.), insanlığın maddî ve mânevî bütün ekmel sıfatlarına sahiptir. 

Yûsuf’un (a.s.) güzelliği, onun akseden nûrundandır. Züleyhâ’nın, Yûsuf’a (a.s.) âşık 

olma sebebi de bundan dolayıdır. 

 

  Budur Yûsuf'ta ḥüsnüñ 'aks-i nûr-a-nûr-ı bâḳîsi 

Budur ḳalb-i Züleyḫâ'nıñ ṣafâ-yı iştiyâḳîsi (Msn.1/15) 

 

    3.1.15. Dînî Mekânlar  

    Elmalılı, yaşadığı dönemde işgal altında olan ve çok zor durumlar yaşayan dînî 

mekânları şiirlerinde sık sık dile getirmekte, şan ve şerefli mâzilerini hatırlatarak, 

çözümler sunmaktadır. 

 

Bathâ, Mekke  

Bathâ sözlükte “çakıllı, taşlı büyük dere, dağ arasındaki dere” anlamında olup 

Mekke-i Mükerreme’nin eski adıdır.329 

 

Düne kadar rahat ve huzur içerisinde gezdiğimiz topraklar, zâlim düşmanların işgali 

altına ateş altında yanıp tutuşmaktadır. 

 

  Bîzâr bugün dest-i ḫaşîninde melâliñ 

Baṭhâ-yı Ṣafâ Arż-ı Ḥarem Hind ü Buḫârâ (G.3/7) 

 

Dün Ṭûr’da biz Vâdi-yi Mûsa’ya giderken 

Baṭḥâ ṭutuşup yandı simâ'ḫâne-yi ecdâd (G.6/3) 

 

Mekke, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya İslam nûrunu 

yaydığı mübârek bir beldedir. 

Işıḳlar ḫandeler güller açar baġrında dünyânıñ 

Meger ṣon fecri çaḳmış Mekke'den eflâke Mevlâ'nıñ (Msn.1/7) 

 

 
329 Salim Öğüt, “Ebtah”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, c. 10, s. 82-83. 
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 Elmalılı, Cenap Şehâbeddin’in her an farklı alanlardan ve yerlerden farklı 

şahsiyetlere bürünerek kendini göstermesini şöyle ifâde eder.  

Atlar Eyfel Ḳulesi’nden 'urefânıñ başına 

Ḥacca gitmişse de bil Mekke’de şeyṭân gibidir (G.50/18) 

 

Berzah  

Berzah sözlükte “iki şey arasında engel” mânâsınadır. Terim olarak, ölümle başlayıp 

yeniden diriltilmeye (ba’s) kadar sürecek olan ara dönem, dünya ile âhiret arasındaki 

âlem ve kabir hayatı anlamındadır.330 

 

Âşığın aklı başında olmasa da sevgili ile alâkalı her şeyden haberdardır, rûhunu 

dinlendirecek ney sesine değil, onu diriltecek sûr sesine ihtiyâcı vardır. 

 

  Ney degil lâkin bugün ṣûr isterim Berzaḫ’tayım 

Öyle sermestim ki bî-dâr olmadım aḥvâlden (G.22/4) 

 

Hira 

Hira, Mekke’nin kuzeydoğusunda Kâbe’ye yaklaşık 5 km. uzaklıkta bir dağdır. 

Cebelinûr (Nur dağı) adıyla da bilinir. İnsanlara en doğru yolu gösteren vahiy nurunun 

bu dağdaki mağarada inmiş olmasından dolayı bu adı almıştır.  

 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.), Hira’da vahye mazhar olması, karanlıkları aydınlığa 

garketmiştir. 

    Doġar mı yoḳsa Ḥira’dan liḳâ-yı çeşm-i Nebi 

Ayıḳlıyor mu ẓalâmı Muḥammed-i 'Arabî (G.32/1) 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.), bütün kâinâtı zulüm karanlıkları boğarken, Hira’dan doğan 

vahyin aydınlığı ile her yeri aydınlatmaktadır. 

Doġarsıñ her zamân bir 'âlemin ufḳ-ı Ḥirâ’sından 

Boġarkeñ kâinâtı ẓulm ü ẓulmet yâ Rasûlallah (G.32/3) 

 

 
330 Bkz.: Cüneyt Gökçe, “Berzah”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1992, c. 5, s. 525. 
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Hz. Muhammed (s.a.v.) âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir ve onun getirdiği 

tevhid inancını hiçbir güç söndüremeyecektir. 

Gülerken sırlı dîdârıñla raḥmetler Ḥirâ’larda 

Niçin tevḥîdi söndürsüñ zamân loş mâcerâlarda (Msn.2/11) 

 

Ka’be  

Sözlükte “küp” anlamına gelen Ka’be, Mekke’de Mescid-i Harâm denilen Cami-i 

Şerîfin ortasında yaklaşık 13 metre yüksekliğinde, 11-12 metre eninde taştan yapılmış 

dört köşeli bir binadır.331  

 

Hac ibâdeti için Mekke’ye giden hacılar, Ka’be’yi tavaf eder, Zilhicce’nin sekizinci 

günü Arafat’ta vakfeye durur, Arafat ve Müzdelife vakfesinden sonra, bayram günü 

Akabe cemresini taşlar, kurban keser ve tıraş olarak ihramdan çıkarlar. Elmalılı’ya göre, 

asıl bayram ise nefsini Allah yolunda kurban edebilmektir. 

 

Ka'be’de bir bayram etmek olsa da maḳṣûd-i ḥac 

Bayram olmaz kesmeden ḳurbân bu dîvân-ḫânede (G.40/9) 

  

Birinci Dünya Savaşı’nın İslam âlemi için çok ağır sonuçları olmuş, ümmet-i 

Muhammed’in hâmisi Osmanlı Devleti yıkılmış, mübârek beldeler düşman işgali 

altında kalmıştır. 

Evet mecrûḥ bölük 'âlem-i İslâmı farż ettiñ 

Revâḳ-ı dîn yıḳılmış Ka'be-yi 'ulyâ ḳapanmıştır (G.47/11) 

 

  Ḥüccâc veda' eyler iken Ravża-yi Pâk’e 

Küffâr gider Ka'be’ye feryâd ki feryâd (G.6/4) 

 

Kudüs  

Kudüs, İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudiliğin kutsal kabul ettikleri bir beldedir. 

Mekke, Medine, Şam ve diğer beldeler gibi Kudüs’te düşmanın işgaline uğrayan ve 

hâkimiyetine geçen yerlerdendir. 

 
331 Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 308. 
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  Ka'be Ravża Şâm u Ḳuds ü Baṣra Baġdad u Ḥaleb 

Nerdedir Zemzem Fırat u Dicle vü Seyḥan nedir (G.8/7) 

 

Hz. Ömer (r.a.) döneminde, 638 yılında Kudüs İslam orduları tarafından kuşatıldı. 

Hristiyanlar şehri bizzat Hz. Ömer’in (r.a.) teslim almasını şart koşunca, Hz. Ömer (r.a.) 

bu şartı kabul etti ve Muhâcir ve Ensar’dan oluşan küçük bir kâfileyle yola çıktı.  Hz. 

Ömer (r.a.) ile kölesinin sadece bir develeri vardı ve deveye yolda nöbetleşe 

biniyorlardı. Kudüs’e yaklaştıklarında, deveye binmek sırası köleye gelmişti, lakin köle 

şehre girerken kendisinin deve üzerinde, Müslümanların halifesi Hz. Ömer’in (r.a.) yaya 

olmasını doğru bulmayarak deveye binmek istemedi. Hz. Ömer (r.a.): “Biz 

Müslümanız. Ben her ne kadar halife isem de, seninle benim aramda Allah indinde 

hiçbir fark yoktur. Sıra senindir, deveye sen bineceksin” dedi ve Kudüs’e bu şekilde 

girdiler. Hz. Ömer’e (r.a.) Kudüs’ü fethettiren işte bu adâletiydi. 

 

Naṣıl götürdü 'Ömer tâ Medîne’den Ḳuds’e 

O 'adli bir deve üstünde baḳmayıp ḥisse (Msn.3/14) 

 

Medine (Kubbe-yi Hadrâ)  

Hz. Muhammed (s.a.v.), İsrâ ve Mirac hadisesini yaşamış, yedi kat gökleri geçip 

Kürsî’ye ulaşmıştır. Bu üstün makâmları gördüğü, arşa kürsiye çıktığı halde orada 

kalmayı tercih etmeyerek, ümmetinin arasına dönmüştür.  

  
Âsuman görmüş süzülmüş Kürsi’den inmiş yere       

     Bûriyâsız Ḳubbe-yi Ḫaḍrâ’ya girmiş çıḳmışız (G.38/14) 

 

Mescid-i Aksâ  

Mescid-i Aksâ, Kudüs’tedir ve en uzak mescid demektir. Beyt-i Makdis (kutsal ev) 

ismiyle de anılan ve Mescid-i Haram’dan sonra yeryüzünde ilk yapılan mesciddir.332  

 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kudüs Müslümanların idâresinden çıkıp, 

Hristiyanların idâresine girmiş ve kiliselerdeki çanlar çalınmaya başlamıştır. Aynı 

âkibet Şam ve Halep için de geçerlidir. 

 
 

332 Bkz.: Nebi Bozkurt, “Mescid-i Aksâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara, 2004, c. 29, s. 268-271. 
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  Nâḳûs ötüyor Mescid-i Aḳṣâ’da bu günler 

Pür ġulġuledir Şâm u Ḥaleb göçdü o bünyâd (G.6/2) 

 

Ümmetin düşmanlarından gördüğü sıkıntı had safhada iken, Müslümanların kendi 

aralarındaki anlaşmazlıkları, ayrılık-gayrılık içerisinde çekişmeleri, hatta zâlimâne 

tutumları ve birbirleriyle çarpışmaları her tarafı kaplamış, iniltiler göğe yükselmiştir. 

  Ḳaṣdın bu mudur Mescid-i Aḳṣa’da civân 

Her köşede baḳ diñledigiñ âhu-efġân 

Vurduñ bizi dün yolda giderken Mıṣır’a 

Ẓâlim seni ṭutmaz mı ṣanırsıñ kim bu ḳân (R.9) 

Mina  

Mina, Mekke’ye 4,5 km mesafede, Arafat’a giden yol üzerinde, Müzdelife ile Mekke 

arasında, Harem sınırları içerisinde bir bölgenin ismidir. 

Mehmet Âkif Ersoy ile Elmalılı samimi iki dost idi. Âkif hac ibadeti sırasında 

Mina’da Elmalılı’ya yazıp gönderdiği iltifat dolu bir şiirini333, Elmalılı, yanık gönüllere 

su serpmek olarak ifade etmiştir.  

 

  Âkif-i deryâ-derûn süzmüş çiçekten şi'rini 

Bir güzel Mînâ’da ṣunmuş baña ḳılmış iltifât 

Böyle şerḥ ettim duyunca Ḥamdi ben mażmûnunu 

Bir ṣu serpmektir yanıḳ bir göñle bizlerce ḥayât 

Bir ṣu serpmektir yanıḳ bir göñle bizlerce ḥayât (Kt.50) 

 

Tûr, Nûr ve Sevr 

Tûr Dağı, Mısır’da Sina Yarımadası’nda ve Kızıldeniz’in kuzeyinde yer alır. Tûr 

Dağı, Hz. Mûsa’ya Tevrat’ın indirildiği yerdir. Nûr Dağı, Mekke’de bulunmaktadır. Hz. 

Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahyin indiği Hira Mağarası bu dağın tepesinde yer 

almaktadır. Sevr Dağı, Mekke’dedir ve zirvesine yakın bir yerde bulunan Sevr 

Mağarası’nda Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Ebubekir (r.a.) Medine’ye hicret sırasında 

gizlenmişlerdir. 

 

 
333 Kaynaklarda bu şiir ile alakalı herhangi bir bilgiye rastlanamamıştır. 
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Tûr Dağı’nda, Hz. Mûsâ (a.s.) ile Allah Teâla konuşmuş, Nur Dağı’nda, Hz. 

Muhammed’e ilk vahiy gelmiş, Sevr Dağı’ndan, Medine’ye hicret eden Hz. Muhammed 

(s.a.v.) ile Hz. Ebûbekir (r.a.) düşmanlardan gizlenmiştir. Bu üç hâdise insanlık tarihinin 

değişimi noktasında çok önemlidir. Bu hâller kurak olan çölleri, hayat kaynağı hâline 

getiren pınarlar olmuştur. 

 

  Sen Ṭûr’una ben Nûr’una dil Sevr’ine doġru 

Bir gün çıḳalım baḳ ne olur reng-i ṣaḥârâ (G.3/5) 

 

Zor zamanlarda insan bir teselliye ihtiyaç duyar, ümitlerinin yeşermesini ister. 

Yaşanan sıkıntılar o kadar fazladır ki endişe ve ümitsizlik hâkim olur her yana.  

Ben teselli isterim endişe âteş püskürür 

Ṭûr yanmış bir tecellî-ḫâne yoḳ Tûrân hîç (G.2/6) 

 

Sina  

Sina yarımadası, kuzeyde Akdeniz, batıda Süveyş Kanalı ve körfezi, doğuda İsrail-

Mısır sınırı ve Akabe Körfezi ile çevrilidir. 

 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İsrâ ve Miraç hadisesinde, anlatılamaz bir hızla Burak ile 

yol alması, yıldırıma benzetilir ve o yıldırım geçtiği her yeri aydınlattığı gibi Sina’yı da 

aydınlatmaktadır. Burak yükselirken, Elmalılı’nın âşık kalbini de yanında taşımaktadır 

sanki. 

   Binince uçtu Burâḳ-ı şihâbe önümde Mînâ’dan 

Ne uçtu añlatamam duyduġum mü’eddâyı 

Geçer gibi idi o berḳin şu'â'ı Sînâ’dan 

Ṭaşır gibi idi beraber bu ḳalb-i şeydâyı (SM.1/4) 

 

Âşık, âşık gönlüyle çoştuğunda gözlerinden akan yaşlar tûfan olur, sel olur. Gönlü 

yanıp tutuştuğu zamanda ise Tûr Dağı’ndaki yanan ağaç gibi için için tüter durur. 

Gâh coşmuş dide-yi şeydâda seylâb olmuşuz 

     Geh ṭutuşmuş sîne-yi Sînâ’ya girmiş çıḳmışız (G.38/6) 
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Vâdi-yi Mûsâ  

Vâdi-yi Mûsâ, Hz. Mûsâ’nın (a.s.) tecelliye mazhar olduğu Tûr Dağı’ndaki vâdidir. 

Elmalılı, yaşadığı dönemdeki savaşlar öncesi Müslümanların Tûr Dağı’na, Vâdi-yi 

Mûsâ’ya serbestçe gittiklerini, lâkin artık her yerin hatta Mekke’nin ateşler içerisinde 

kaldığını, ecdâdın mübârek mekânlarının elden çıkıp gittiğini belirmektedir. 

 

   Dün Ṭûr’da biz Vâdi-yi Mûsa’ya giderken 

Baṭḥâ ṭutuşup yandı simâ'ḫâne-yi ecdâd (G.6/3) 

 

Vâdi-yi Tîh  

Vâdi-yi Tîh, Mısır ile Filistin arasındaki bölgedir. Allah, İsrâiloğulları’nı 

peygamberlerine karşı gelmelerinden dolayı kırk yıl bu çölde dolaşmaya mahkûm 

etmiştir. Hristiyanların eline geçen bölgelerde, Müslümanların hallerinin değiştiği, âdetâ 

vaftiz edilip gözlerinin boyandığı, aldatıldıkları görülmektedir.  

   

  Geçerken Vâdi-yi Tîh’i bezm-i kârbân Naṣârâdan 

Meğer ta'mîd olunmuş âl ile gözler boyanmıştır (G.47/2) 

 

    3.1.16. Tasavvuf ile İlgili Mefhumlar 

    Elmalılı, zâhiri ilimlerde zirve olduğu gibi, aynı zamanda, Şâbânî şeyhi Mehmed 

Kâmil Efendi’ye intisap etmiş ve seyr u sülûkunu tamamlamış bir mutasavvıf 

şahsiyettir. Dolayısıyla hâl edindiği tasavvuf yolu, Divançe’sinde bu saha ile alâkalı 

mefhumları en yoğun şekilde kullanmasının doğal bir sonucu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Divançe’de geçen tasavvufî mefhumlar şöyledir: 

 

Ârif   

Ârif, bilen, vâkıf, âşinâ, tanıyan, anlayışlı, kavrayışı mükemmel, irfan ve mârifet 

sahibi bir kişidir.334 Elmalılı’ya göre, ârifin gülüşü ve neşesi, nefsî arzu ve isteklerinin 

yerine gelmesi ile değil, rûhunda tecelli eden ilâhî lezzetlerden dolayıdır. Vîrâne 

gönüllerde bu tür bir neşenin olması ise imkânsızdır. 

 
Ḫande başḳa neş’e de başḳa bir şeydir 'ârife 

Neş’e iflâs eylemiş âdem gülsün bir virânede (G.40/7) 
 

334 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 52. 



166 
 

Bezm 335 

Bezm, meclis, muhabbet ve sohbet toplantısı anlamındadır. Elmalılı, Cenab 

Şehâbeddin’in sözlerinin kendisine göre birer delil hüviyetinde olsa da, irfan meclisinde 

yalan ve iftirâ olduklarının ortaya çıkacağını ifade eder. 

 

Hażret-i mîr-i Cenâb’ıñ sözü bürhân gibidir 

Bezm-i 'irfâna desem doġrusu bühtân gibidir (G.50/1) 

 

Cihâd-ı Ekber  

Cihad, sözlükte gayret etmek, bir işi yapabilmek için bütün imkânları kullanmak 

anlamındadır. Dîni terim olarak, Allah yolunda savaşmak, İslam’ın bilinmesi, 

tanınması, yaşanması ve yücelmesi için çalışmak, dini öğrenmek, dinin emir ve 

yasaklarına uymak, haram ve günahlara karşı nefis ile mücâdele etmektir.336  Cihâd-ı 

ekber ise, müminin kendi nefsine Allah’ın emir ve yasaklarını hâkim kılma 

mücadelesidir.  

Elmalılı’ya göre, insan başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırmak yerine, nefsi ve 

hevâsı ile meşgul olmalı, kendi ile meşgul olmalı, kendi eksikliklerini düzeltmeli ve 

gözünü oraya dikmelidir. Bu kişiyi iki cihanda aziz eyler. 

 

  Naṣb-ı ‘ayn olsun cihâd-ı ekber nefs ü hevâ 

Parlar elbet ufḳ-ı ḳutsiyette bir gün şânımız (G.13/3) 

 

Ehl-i Dîl, Ehl-i İrfân  

Ehl-i dil, gönül ehli âriflerdir. Nefsine zulmeden kişi, kendisine emânet edilen 

mamûr gönlünü harabeye çevirir. Hasta gönüllerin tedâvisi için ise gönül doktorlarına 

ihtiyaç vardır. 

  İmdâd ediñ efġânıma ey ehl-i dil imdâd 

Kâşâne-yi vîrâneye ḳalb eyledi beydâd (G.6/1) 

 

 
335 Bezm kelimesinin geçtiği diğer beyitler: G.1/3; G.8/2; G.9/1,5; G.13/2; G.16/4; G.21/3; G.23/6; 
G.24/5; G.25/5; G.27/11; G.29/1; G.31/4; SM.1/9; G.33/1; G.38/11, 26; G.40/2; TB.4, G.41/1; G.42/4; 
G.47/2; G.51/1; Msn.3/46. 
336 Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 89. 
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İnsan hayat yolunda gerçek bir neşeye ulaşmak isterse, âriflerin gönlünden istifâde 

etmeli, onların meclislerinde bulunmalıdır. 

Ġaraż bir neş’e bulmaḳsa ḥayatıñ rehgüẕârında 

Otur bir sâġar iç ehl-i diliñ ey dil diyârında (G.25/1) 

 

Âşıkların aşkını ancak âşık olanlar anlar. Âşığın iniltilerinin devâsı gönül 

erlerindedir. 

Yoḳ mudur hîç fehm eyleyen 'âlemde sırr-ı 'aşḳımı 

Ehl-i dilden diñlesem bir laḥza elḥânım nedir (G.33/6) 

 

Ârifler âhiret yurdunun ahvâlinden dolayı korku içindedirler. İnsan yaşlandıkça bu 

korkuyu kendisi de yaşamaya başlar. 

Faḳaṭ bir ḫaşyet-i uḫrâsı vardır ehl-i 'irfânıñ 

Zamânıñ münkeşiftir iş bu ḥikmet ṣoñbaharında (G.25/4) 

 

    Ehl-i Belâ, Ehl-i Derd 

    Allah’ın kulunu denemesi, kendisinde mevcut olan iyi hallere gerçekte sahip olup 

olmadığını ona göstermesi, bu maksatla onu sıkıntıya sokmasına belâ ve derd denilmek- 

tedir. Sıkıntıya giren kişilere de ehl-i belâ veya ehl-i derd adı verilir. 

 

Himmeti yüce kâmil kişilerin geçim sıkıntısı içinde olmaları ehl-i belâ 

olmalarındandır.  

  'Uluvv-i himmet u tenki-i 'ayşı cem' eden merde337 

Demişler ġam eḥakdır kümmelîn ehl-i belâdandır (G.11/7) 

 

İnsan başkalarını sıkıntılarından kurtarmayı her zaman arzular, lâkin kendini 

sıkıntılardan kurtarma konusunda başarılı olamayabilir ve içinde bulunduğu zor durumu 

başkalarına anlatamaz, dile getiremez. 

 

  

 
337 İmam Şafii hazretleri’nin  و أحق خلق هللا بالھم إمرؤ    ذو ھمة یبلى بعیش ضیق  tenbih-i işarettir. (Elmalılı’nın 
notu) 
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Taḫlîṣ idi 'azmim ehl-i derdi 

Muḥtaç imiş meger ḫalâṣa 

'İrfân yazılmıyor kitâba 

Buḥrânımı yaz ḳalem ḫulâsa (Kt.23) 

Ehl-i Feyz  

Feyz, sâlikin alışması ve çabası söz konusu olmaksızın Allah tarafından onun kalbine 

herhangi bir hususun verilmesidir. Feyiz ehline Allah tarafından ikrâm edildikçe gönlü 

yanar ve rûhu terakkî ederek yükselir, gönlündeki ateş gözlerinden akan yaşlara 

dönüşür. 

  Yandıḳça âsumâna ḳoşar ehl-i feyż olan 

Gel sen de ḳoş semâya göñül sîne-zârdır (TB.1/1) 

 

Ehl-i Himmet  

Himmet, bir kemâl hâlini veya diğer bir şeyi elde etmek için bütün rûhânî güçleriyle 

ihlâs ve samimiyetle kalbin Hakk’a yönelmesidir.338 İlim, himmet ehlinin izzet ve 

şerefidir, ilmi olmayan ehl-i himmet olamaz. İlimsiz ehl-i himmet olma iddiası ise 

vahşetten başka bir sonuç doğurmaz.  

 

  'İlmi taḥṣil ettiren 'izzettir ehl-i himmete 

'İzzet-i 'ilm olmayan vâdîde vaḥşettir tebyîn (Kt.8) 

Himmet ehlinin kıymetini bilen fazîletli insanlar, ehl-i himmetin kadrini bilemeyen 

câhillerden dolayı yaşadıkları dönemden şikâyet ederler. 

 

Müştekîdir fużalâdan çoġu 'aṣrından evet 

Çünkü bilmez cühelâ ḳadrini ehl-i himmetiñ (Kt.8) 

 

Ehl-i İsbât 

Allah’ın varlığının ve kendisinden başka ilah olmadığının, birliğinin dil ile ikrârı ve 

kalp ile tasdik edilmesine ispat, bunu yapanlara da ehl-i ispât denilmektedir. Tasavvuf 

disiplininde “Lâ ilâhe illallah” zikrini çeken dervişlere de ehl-i ispât denilmektedir. 

 

 
338 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 243. 
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Her mümin ehl-i ispattır, gönlü Allah’a bağlıdır ve hayrete düşeceği tecellîlere 

mazhardır. Allah’ın tecellîleri müminin aklını, gönlünü ve rûhunu şaşkına çevirip, 

hâlden hâle sokar. 

  Ehl-i is̱bâtız faḳaṫ ḥayretten âzâd olmadıḳ 

Bir tecellîden nice da'vâya girmiş çıḳmışız (G.38/22) 

 

Ehl-i Safâ 

Safâ, temizlik, duruluk, arılıktır. Ehl-i safâ, başkalık bulanıklığından arınarak duru 

olma hâlini gerçekleştirenler, durulanlar, durulma makâmında bulunanlardır.339 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.), âlî derecelerde benzeri olmayan bir incidir ve o, ehl-i 

safânın nazarında, kalemin işâretle anlattığı kişidir.  

 

  Mermûz-ı ḳalemdir naẓar-ı ehl-i ṣafâda 

Ol cevher-i yektâ-yı mu'allâ-yı Muḥammed (G.49/4) 

 

Ehl-i Yakîn  

Ehl-i yakîn, kesin ve apaçık bilgiye, şüphe ve tereddüde mahal olmayan doğru ve 

gerçek inanca sahip olanlardır.340 

 

Elmalılı, kalbinin kırık olduğunu ve bu dünyada kimsenin kalmayacağını, beyhûde 

telaş ve ıztırabı terketmeyi arzuladığını, ehl-i yakîn ehli kimselerin dahi bu dünyadan 

gelip geçtiğini ifâde etmektedir. 

 
  Ḥamdi bıraḳ bu daġdaġayı pîç ü bâlsın 

Ḳalmaz bu yerde ehl-i yaḳîn hep 'ubûr eder (G.37/8) 

 

Ehl-i Ziyâfet 

Gündüze nisbetle gece, gece içinde ise seher vakitleri daha faziletlidir ve bu faziletli 

zamanları ibâdetle değerlendiren kullarına Allah ikrâmlarda bulunur.341  

 

 
339 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 448. 
340 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 577. 
341 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 591. 
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Elmalılı’ya göre, geceyi değerlendiren ve ikrâma nâil olan kullar, terakkî ederek 

mânen yükselirler. Bu vâkitleri uyuyarak geçirenler ise âhirette pişman olacaklardır. 

 

  Denildi gece ehli onlar ehl-i ziyâfet 

Hem de ehl-i me'âric uyur ehl-i nedâmet (Ar.1/53) 

Ehlullah  

Ehlullah, terkip olarak Allah’ın ehli, velileri anlamındadır. Allah’ın velilerinin 

bağışları ve himmetleri devam eder. Bir nesil yok olsa bile, onların açtığı yol asla 

kapanmaz. 

  Şüphesiz ki bâkidir ehlullah mevâhibi 

Helâk olsa bir nesil dönmüştür mezâhibi (Ar.3/9) 

 

Ene’l-Hakk  

Ene’l-Hakk, Ben Hakk’ım demektir. Şeriata, zâhire aykırı olan bu sözü, Hallâc-ı 

Mansur söylediğinden dolayı asılarak idam edilmiştir.342 

 

Umursamadan bir kişi “Ben Hakk’ım” dâvâsını güderse, korkmadan, çekinmeden, 

hak ve hakîkatı düşünmeden nefsinin peşinde sürüklenir durur. 

  Düşünce derd-i Ene’l-ḥaḳḳa öyle ser-be-hevâ 

Ne ḥaḳ bilir ne ḥaḳîḳat o nefs-i bî-pervâ (Msn.3/49) 

 

Evliyâ, Erenler  

Müminin sıfatı olarak velî kavramı, Allah’ın dostu ve sevgili kulu demektir. Evliyâ 

kelimesi de velî kelimesinin çoğuludur.343 

 

Elmalılı, her ne kadar mîrâca yükselmesek, gökte uçmasak da, kimseye yük olmadan 

yeryüzünde kanat açıp pervaz ederiz, çünkü biz evliyâ meclisinde ayak tozuna girdik 

çıktık demektedir: 

  Yerden uçsaḳ da sezâdır kimseye bâr olmadan 

     Evliyâ bezminde ḫâk-i pâya girmiş çıḳmışız (G.38/11) 

 

 
342 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 171. 
343 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 181. 
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Elmalılı, teknolojik ilerleme kaydeden devletlerin daha önce görülmeyen yenilikler 

yaptıklarını, bu şekilde maddi terakkîlerinin daha da artacağını ifâde ederk, işin sonunun 

ise ne olacağını erenlerden şöyle sormaktadır: 

  Ey feylesof efsûnu naṣıl eylediñ inkâr 

Devletlere baḳ her şeye efsûn yapıyorlar 

Bilmem ne olur 'âḳıbeti şimdi erenler 

Kaġıtları efsûn ile altun yapıyorlar (Kt.5) 

 
Feyz 344 

Feyzin mekânı ve makâmı gönüldür. Gönül, gayb âleminin sırlarına âşina olduğunda 

feyze garkolur ve meşhur ressam ve nakkaş Erteng’in resimleri dahi dikkatini çekmez. 

 

  Göñül râz-âşinâ-yı 'âlem-i ġayb ol da gör feyżi 

Naẓarda naḳş-ı Erteng-i sivâ bir var bir yoḳtur (G.9/3) 

 

Elmalılı, neşe ve sefâsını görmediği dünyadan göç ettiğinde, kabristanda bülbüller 

öterken, feyiz dolu kabir toprağının seyredilmesini, zîra öldüğü gün yârin kendisine 

dokunacağını söyler. 

Hem ötüñ hem seyr ediñ ḳabrimde feyż-i ḫâkimi 

Yâr zîra öldügüm gün el sürer bünyâdıma (G.24/3) 

Elmalılı, yaşadığı manevî âlemi bir aşk denizine benzetmektedir. Denizde, gemilerle 

düşmana karşı nasıl savaş yapılıyorsa, nefis ve şeytana karşı yapılan savaşta da dinden 

feyiz alınarak yapılır. 

Dinden feyż almışız miḥrâba doġru dalmışız 

Aşḳa yelken ṣalmışız bumbâya girmiş çıḳmışız (G.38/18) 

 

Hakîkat 345 

Hakîkat, gerçek, var olduğu kesin ve açık olarak bilinen şey, bir şeyi o şey yapan 

husus, mâhiyettir.346 Elmalılı, Allah’ın kendisini irşâd ettiğini ve O’nun gerçek olan 
 

344 Feyz ile ilgili diğer beyitler: G.9/3; G.12/6,10; G.14/4; G.24/3; Msn.3/11; G.36/3; G.38/18,27, TB.1; 
Kt.38/1; G.49/12, 16. 
345 Hakîkat ile ilgili diğer beyitler: G.8/3; G.9/4; G.14/10; G.17/7; Msn.3/6,10; G.31/2; G.37/1,2; G.38/23, 
TB.1/1; R.1; Kt.12; Kt.13; Kt.14; Kt.13; R.11; Msn.1/16; Msn.3/49,58.  
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yolu üzerinde bulunduğunu ve gönderdiği Kur’ân-ı Kerîm’e ittibâ ettiğini şöyle ifâde 

etmektedir:  

Ḥamdi’yi irşâd eder 'aşḳında bürhân-ı ezel 

Ṭuttuğu râḥ-ı ḥaḳîḳat uyduġu Ḳur’ân seniñ (G.14/10) 

 

    İnsanlığın en büyük meselesi Âdem olabilmektir. Elmalılı’da tevâzu ile eğer Âdem 

olabilse yani kâmil olabilse dünyanın mutlu olabileceğini, böylelikle mârifetli 

kaleminden hakîkat incilerinin döküleceğini söylemektedir: 

Ḥamdi sen âdem olsañ bir gün cihân gülerdi 

Hîç yoḳ mu bir ḥaḳîḳat kilk-i hünerverimde (G.30/6) 

 

Şuûrunun taşkınlığı bazen şâire gerçek dışı, hakîkatı olmayan şeyleri de söyletir ve 

insanları huzursuz eder. Şâirin kendi irâdesiyle söylediği şiirler mecâzî olduğundan 

hatırlara hakikat ile alâkalı şeyler gelmez. 

Farṭ-ı şu'ûr şâ'iri âh bî-şu'ûr eder 

Yan baḳtırır ḥaḳîḳate selb-hużûr eder (G.37/1) 

 

Mâni' iken ḥaḳîḳat-ı Ḥak irâdeye 

Bilmem mecâzdan ne ḥaḳîḳat ḫuṭûr eder (G.37/2) 

  

İblis’in güzel şeyler üzerinden insana yaklaşması, hakîkatı bâtıla dönüştürmek 

içindir. 

Evet ma'ârifiñ ardında gizlenip İblîs 

Eder ḥaḳîḳatı bâṭıla muṭlaḳa telbîs (Msn.3/58) 

 

Hevâ347  

Hevâ, arzu ve istektir. Nefsin tabiatın gereğine meyletmesi, süflî cihete yönelip ulvî 

cihetten yüz çevirmesidir.348 Hürriyet bütün insanlar için bir haktır. Bu hakkı ayakta 

tutmak için hevâyı terketmek gerekir. 

 
346 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 215. 
347 Hevâ ili ilgili diğer beyitler: G.9/4; G.11/5; G.13/3; G.19/5; G.22/3; G.26/6; G.28/4; G.31/3; Msn.3/7; 
TB.5, G.44/10; Msn.3/39,50; G.51/2. 
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Dilâ bir ḥaksa ḥürriyyet bütün insan için ḥakdır 

Demek ḥak bir vażifem biñ naṣıl terk-i hevâ etmem (G.19/5) 

 

Sıkıntılı, insanların bozulduğu dönemlerde insanın başkalarına faydalı olması çok 

zordur. Oluk oluk isyana akıp gidenlere “yapma, etme” demenin faydası olmaz.  

Faḳaṭ ne fâide Ḥamdi zamân-ı kürbetten 

Denir mi âb-ı revâna havâya aḳma diye (G.26/6) 

 

Elmalılı, canı pahasına yaşadıklarıyla gönlünün ibret dolu olduğunu, bu noktadan 

sonra hevâ ve hevesine kapılırsa kendisine yazık edeceğini şöyle ifâde eder:  

  Meşḥûn-ı 'ibret oldu göñül ḳan bahâsına 

Maġlup olursa şimdi yazıḳtır hevâsına (TB.1/5) 

 

Hüddâm-ı Edep  

Elmalılı, öyle bir dönem yaşamıştır ki, sağlıklı bir eğitim ve öğretimin kalmamış,  

medresede müderris, talebe, tekkede şeyh, mürid… kısacası her şey hastadır. 

 

  Ḫasta üstâdân-ı mekteb ḫasta ḫüddâm-ı edep 

Ḫasta şâkirdân hep ebced elif-bâ ḫastadır (G.7/3) 

 

İntisâb  

İntisâb, tasavvuf disiplininde bir mürşid-i kâmile, şeyhe bağlanmaktır.349 Elmalılı’nın 

en büyük emeli, Rasûlullâh’a (s.a.v.) intisap ve onun dergâhının gâye ve hedefleri için 

kılavuzluğudur. 

 

  İntisâb-ı dergeh-i pâkiñ baña 'aḳṣa’l-emel 

Dergehiñ âmâlime şerḥ u mütûndur yâ Rasûl (G.15/3) 

Lâhût  

İnsanın ilâhî (mânevî) yönüne, rûh âlemine lâhût denilmektedir. Lâhût, Allah’ın, 

insanı neden yarattığı hikmetinin anlaşılmasıdır.350  

 
348 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 234. 
349 Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 280. 
350 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 331. 
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Elmalılı’ya göre şiir, fâni olan dünya ve nimetlerini tasvîr için değil, insanın mânevî 

yönüne, rûh âlemine hitap etmelidir.  

  Sıġmazda göñül Ḥamdi bu hâmûn-i fenâya 

Lâhûta çalan naġme derim şi'r denince (G.35/6) 

Müslümanlar, Allah’ın adının yücelmesi için, yeryüzünün en doğusundan başlayarak 

en batısına kadar cihad ve fetih hareketleri gerçekleştirmişler, birçok yerde çan sesi 

susturulmuş, ilâhî âlemden bir esinti olan ezan ve Kur’ân sesleri yankılanmaya 

başlamıştır.  

Ṣuṣturup nâḳûsu bir âvâz-ı lâhûtî ile 

Şarḳdan tâ maġrib-i aḳṣâya girmiş çıḳmışız (G.38/20) 

 

Ledün, Ledünnî, İlm-i Mahz 

Ledün ilmi, ilm-i mahz Allah’tan vâsıtasız gelen bilgi ve ilhamdır.351 Topraktan 

yaratılan insan bir gün tekrar toprağa döner. Mümin dünya hayatında rûhunu, 

mâneviyâtını ve bilgi hazinesini besler ve ilâhî neşe ve zevklere ulaşır. Allah’ın 

rûhundan üflemesi ile yaratılan insan, ledün âleminden gelen ilham neticesi, neye 

üflenip nefesin nağme olması gibi üstün haller yaşar. Bu hâller ile toprağa döndüğünde 

toprak da kendisinden feyizlenir.  

  

  Neş’emizden feyż alır ṭopraḳta bir gün şüphesiz 

Bir ledünnî nefḫayız kim nâya girmiş çıḳmışız (G.38/27) 

 

Kitaplardan, satırlardan öğrenilen ilim, ilm-i mahz gibi değildir.  İlm-i mahz asla 

fenâ bulmaz. 

Bir bilirsem beni biñ bilmedigim nüktesi var 

İlm-i maḥż olsa idim baña olmazdı fenâ (Kt.2) 

 

Ledün ilmi bir sırdır, izin verildiği kadar âşikâr edilir.  

Bildim desem bu sırrı yalan bilmedim desem 

Gördüm faḳaṭ gözümde ledün âşikârdır (TB.1/1) 

 

 
351 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 335. 
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Mâsivâ  

Mâsivâ, Allah’tan başka herşeydir.352 İslâm, Allah’ın anlı şanlı dinidir ve o dine 

O’nun izni dışında hevâ ve hevesle bir şey isnâd etmek, canı incitir, yaralar.  

 

Târîḫe bir haḳîḳâtim onun şân olur 

   İslâm’a mâ-sivâ hevesi zaḫm-ı cân olur (TB.1/4) 

Meyhâne  

Tasavvuf edebiyatında meyhane, Allah aşkının sunulduğu yer, tekkedir, mürşid-i 

kâmilin, şeyhin makâmıdır.353 

 

Tekkeler manevî hâllerin yaşandığı, dervişlerin zikir ve ibâdetle meşgul oldukları 

mekânlardır. Herkes nasibi kadar istifâde eder. Elmalılı, tekkede yaşanılan hâllerden 

gereği gibi nasipdâr olamadığını şöyle ifâde etmektedir: 

  Dün mescidi meyḫâneye ḳalb eyledi üstâd  

Her kûşede şân alması olsun diye mu'tâd (G.5/1) 

 

Mescid gibi meyḫâne vü kârḫâne yıḳıldı 

Ḥamdi gibi sâḳî daḫî bî-vâye vü bî-zâd (G.5/5) 

 

Âşığın neşesi aşk şarabından ve kadehinden değildir, onun neşesi bulunduğu Allah 

aşkının sunulduğu yerdendir. 

İstemem bâdeyi peymâneyi ḳır dök sâḳî 

İltifâtıñ ettigi neşve bu meyḫâne için (G.36/5) 

 

Âşığın mescid ve meyhaneden uzak olması çok görülmemelidir, zira o 

kıyamda/ayakta, ka’dede/oturarak ve yan yatarakta olsa ima/göz işareti ile, yani her 

hâlükârda ibâdetini yapmaktadır. 

Çoḳ görülmez mescid ü meyḫâneden dûr olmamız 

Biz ḳıyâm u ḳa'deden îmâya girmiş çıḳmışız (G.38/24) 

 

 
352 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 348. 
353 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 365. 
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Mürşid, Şeyh, Pîr  

Mürşid, şeyh veya pîr, rehber, kılavuz, yol gösteren anlamında, kendisine tâbi 
olanları sırât-ı müstakime kılavuzlayan kişilere verilen isimdir.354 

 

Elmalılı, Esad-ı Erbilî’yi asrının şeyhi olarak ifâde ederken, ona tâbi olanların 

manevî yüksek makamlara nâil olacaklarını kendisinden nakleder. 

Ġam değilmiş Ḥamdi olmaḳ seyr-i gülşendeñ cüdâ 

Neşve-vâr yâdında derseñ gül fedâ bülbül fedâ 

Şimdi şeyḫ-i 'aṣrdan duydum şu yolda bir nidâ 

Der ki pîr-i muġânda ḫâk-pây ol Es'adâ 

Ol zamân idrâk edersiñ rütbe-yi bâlâ nedir (G.1/7) 

 

Âşıkların bulundukları yer, huzur, feyz ve neşenin kaynağı olması itibariyle, düğün 

merâsimlerine benzemektedir. 

  Kürsiye civân minbere ḳız maḥfile muṭrib 

Miḥraba o pîr ortaya sâḳî-yi ser âzâd (G.5/2) 

 

Nefs 355 

Nefs, can ve benliktir. İnsanın kötü huyları ve çirkin vasıfları, kötü his ve huyların 

mahalli olan latîfe, cism-i latîfe verilen isimdir.356 İnsanın asıl hürriyyeti rûhunun nefse 

galebesi iledir. Ruh gâlip olunca, nefse yanlışlarını îkaz edip, düzeltmesini ister. Bu 

hâliyle ruh, nefsi dizginler ve onun zevk ve safâsına uyarak yanlış işler yapılmasına 

mâni olur. 

Yaşar ḥürriyyetim rûḥuñ şekve vü iḳtidârıyla 

Zimâm-ı nefsi żabṭ eyler de sermest-i ṣafâ etmem (G.19/3) 

     Kâmil insan bütün insanlığın kurtulması için çaba gösteren, merhametiyle herkesi 

kucaklayandır. Nefsine karşı ise acımasız bir düşmandır.  

Yâr u aġyâre meded nefsime bir ḫaṣm-ı eled 

Derd hep maḥkeme-yi 'âlem vicdânımdan (G.20/4) 
 

354 Bkz.: Reşat Öngören, “Şeyh”, TDV İslâm Ans., İstanbul, 2010, c. 39, s. 50-52. 
355 Nefs ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.13/3; G.19/3; G.20/4; G.38/16; R.6/1; Kt.24/1; Msn.3/45, 49, 
59; G.51/3. 
356 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 405. 



177 
 

 
Mümin, haramlara bulaşmaz, takvâ ehlidir. Nefsini pâk ve kusursuz saymaz, lâkin 

Allah’ın verdiği nimetleri yâd eder, şükrüne devam eder.  

Nefsi tenzih etmeyiz taḥdis̱ten de geçmeyiz       

Ke’s-i nâ-pâk içmeyiz taḳvâya girmiş çıḳmışız (G.38/16) 

 
İnsan nefsinin haklarına da riâyet etmeli, orta yolu bulmalıdır. 

Bilmedim vaḳtiyle nefsiñ ḳadr-i ḳıymetdârını 

Hep çalıştırdım nihâyet geldi bir ṣon sâ'ate 

Baġy edip ḥayḳırdı birden gelme artıḳ üstüme 

Ḥaḳḳı iḥḳâḳ etmeyen lâyıḳ degildir tâ'ate (Kt.24) 

 

Raks, Semâ’ 357 

Raks ve semâ’, topluca zikir yapılırken ve ilâhiler okunurken bir halka oluşturan 

dervişlerin otururken veya ayakta iken yaptıkları ritmik hareketlerdir.358 

Âşık, maşûkunun bir bakışının etkisiyle sayısız semâ ve raks yaparken, etrafında ise 

yaşadığı hâllerden dolayı kıyâmetler kopar. 

Biñ simâ' vü raḳṣı yapdım ol nigâhıñ 'aşḳına 

Ḳoptu hây ü hûy eṭrâfımda ḥâl ü ḳâlden (G.22/3) 

 

Sevgilinin hatıra gelmesiyle raks eden âşık, perişan bir şekilde sevgilinin zülüflerine 

düşer ve artık kendini bilmez bir hâle gelir. 

Raḳṣ ederken düşmüşem şûrîde bir zülf üstüne 

Bilmem artıḳ ba'de mâ zülf-i perişânım nedir (G.33/4) 

Sahbâ  

Sahbâ, şarap olup, “ashâb” ism-i tafdîlinin müennesidir ve “al, kızıl” mânâsına 

gelmektedir.359 Elmalılı, kendi nefsine, dünyanın hastalıklı bir dönemden geçtiğini ve 

 
357 Raks ve Semâ’ için diğer beyitler bkz.: G.1/3; G.3/1; G.22/3; G.29/4; G.31/2; SM.1/3; G.33/2, 4; 
TB.2; G.41/2; G.45/2; G.51/3. 
358 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 429. 
359 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 911. 
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kendisini bu hastalıklardan koruyarak Allah’ın huzuruna kalb-i selim ile çıkmasını 

tenbihlemektedir. 

 
  Ḥamdi bir ḳalb-i selîmin ḳaldı ṭut dâmânını 

Yoḳsa dünyâ ḫastadır sâḳî vü ṣahbâ ḫastadır (G.7/6) 

Sâkî360 

  Sâkî sözlükte su veren, sulayan, içki sunana verilen isimdir. Tasavvuf edebiyatında 

sâkî, Feyyâz-ı mutlak, bütün feyz ve sevginin kaynağı olan Allah’tır. Diğer anlamı ise 

mürşîd-i kâmil, tarikat piridir.361  

 

Bazen âşığın gözü ne sâkîde ne de kemer kaşlı sevgilidedir. İmtihanlar ve sıkıntılarla 

kaderinin cilveleri arasında âşık dolaşır durur. 

Gözüm ne sâḳîde sâḳî ne ṭâk-ı ebrûda 

Ḥaḳîḳat ortada beyne’l-ḳażâ’i ve’l-ḳaderim (G.17/7) 

 
Sâkî can sıkıcı şekilde ısrar etse de, bazen huzur bulmak için kalkıp uzaklaşmak 

gerekir. 

Oturma ḳalḳ artıḳ etse de sâḳîsi bile ibrâm 

Ḥayatıñ ġayesi Ḥamdi sa'âdettir firârında (G.25/6) 

Simâ’hâne  

Birinci Dünya Savaşı sonucunda, Müslümanlar rahatça gidip geldikleri İslam 

ülkelerinde dolaşmak bir yana, Müminlerin mübârek mekânlarının, ibâdethânelerinin 

başında gelen Mekke dahi düşmanların işgali ile yanıp tutuşmaktadır. 

  Dün Ṭûr’da biz Vâdi-yi Mûsâ’ya giderken 

Baṭḥâ ṭutuşup yandı simâ'ḫâne-yi ecdâd (G.6/3) 

 

Seyr362  

Seyr, yürümek, yolda gitmek ve seyahat anlamlarındadır. Tasavvuf edebiyatında 

Hakk’a ermek için manevî yolculuk yapmaktır.363 Her şeyin mânâsı kişiye göre 

 
360 Sâkî ile ilgili beyitler için bkz.: G.1/1, 4; G.5/2,5; G.7/6; G.17/7; G.25/6; G.31/1; G.36/5; G.42/3.      
361 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 450. 
362 Seyr ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.1/7; G.8/6; G.11/4; G.13/2; G.16/3; G.19/2,4; G.24/3; G.25/2; 
G. 29/1; SM1/9; G.33/17; G.38/4; G.40/5; Kt.13; G.44/4,5; G.49/13. 
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farklılıklar gösterir ve hakîkatı gizli kalır. Âşıkların gönlünden seyredilen şeylerin 

anlamı ise gerçek ve hakîkattır. 

   
  Kim bilir dîvâneler göñlüyle bir seyr eyleseñ  

Biz nedir insan nedir giryân nedir handân nedir (G.8/6) 

 

Âşık bazen gül bahçelerinin üzerinde dolaşan rahmet bulutları gibidir, yağmuruyla 

hayat bahşeder. Bazen de gökyüzünde şimşekler çakan alev topuna döner, her yeri çöle 

çevirir. 

Geh seḥâb olmuş ser-i gülşende seyrân etmişiz 

Geh şihâb olmuş aḳıp feyfâya girmiş çıḳmışız (G.38/4) 

 
Sûfî 

Sözlükte saf ve abâ giyen anlamında olan sûfî, tasavvuf edebiyatında gönlü saf kişi, 

nefsinde fâni, Hakk ile bâkî olan kişiye denilmektedir.364  

 

Elmalılı, Cenab Şehâbeddin’in filozof, sûfî, beklenen Mehdî, terakkîperver, farmason 

veya Hakk’ı inkâr eden kişi şeklinde farklı karekterler sergilediğini şöyle ifâde 

etmektedir: 

  Ya feylesof ya ṣûfi ya mehdî-yi mev'ûd 

Ya ḳahramân-ı teraḳḳî ya farmaṣon ya cuḥûd (Msn.3/34) 

 
Zühhâd 

Zühd sözlükte soğuk ve ilgisiz davranmak, rağbet etmemek ve yüz çevirmek 

anlamındadır. Tasavvuf edebiyatında âhirete yönelmek için dünyadan el-etek çekmek, 

elde mevcut olsa bile gönülde mal ve mülk sevgisine yer vermemektir. Bu şekilde 

yaşayanlara zâhid denilir. Zâhid kelimesinin çoğulu ise zühhâddır. 

Kulun tedbir alması şarttır, lâkin tedbir takdiri engellemez, değiştirmez. Zâhidlerin 

ferahlık ve genişlik içerisinde olacaklar diye bir şart yoktur. Kimin sıkıntı içinde olacağı 

ve inleyeceği, kimin de gönlünün içten içe yanacağı belli olmaz.  

       Bir yanda da nâliş bize sûziş size düştü 

Tedbîr nedir söyleyiñ ey zümre-yi zühhâd (G.5/4) 
 

363 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 467. 
364 Bkz.: Reşat Öngören, “Sûfî”, TDV İslâm Ans., İstanbul, 2009, c. 37, s. 471-72. 
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    3.1.17. Aşk ve Aşk ile İlgili Benzetmeler 

    Şiirin temel konularından birisi de şüphesiz aşktır. Elmalılı’da aşk ve aşk ile ilgili 

benzetmeleri şiirlerinde yoğun bir şekilde kullanmıştır. 

Âh  

Aşktan yorgun olan gönül zaman zaman, aşk artık yakamı bırak derken, aşk elinden 

çektiği “âh”a da tenimden uzak dur der. 

Ey 'aşḳ bırâḳ çekme girîbân benimdir 

Ey âh çekil girme dehen-i bâb tenimdir (G.34/1) 

 

Âşık  

“Âşığa Bağdat sorulmaz, uzak olmaz” şeklinde meşhur bir söz vardır. Elmalılı, İslam 

beldelerinin tamamı işgal edilince, Bağdat’ın da artık âşığa uzak olduğunu ifâde eder. 

 

  Aġlarsa sezâdır Ḥamdi bütün 'âlem-i İslâm 

Dûr oldu bugün aġlayalım 'âşıḳa Baġdâd  (G.6/5) 

  

Âşıkların hâlleri, âşık olmayanlara garip gelmektedir. Yaptıkları hareketleri ve 

söyledikleri sözleri akıl ölçüleri içerisinde değerlendirmek zordur. 

Gül dedikçe aġlıyor göñlüm derûn-ı lânede 

Kim demiş kim 'aḳl olur 'âşıḳ diyen dîvânede (G.40/1) 

Aşk 365 

Aşk ince bir sızı ile kalbi dâimi mahzun eder, ama sızı feyiz kaynağıdır. Âşığa, 

gönlündeki sızıyı ve gözlerindeki cezbeyi ihsan eden Allah’tır. 

 
Ḳalb-i maḥzûnumdaki feyż-i tesellî sûz-i 'aşḳ 

Çeşm-i miḥverimdeki meczûbe-yi iḥsân seniñ (G.14/4) 

Âşıkların dünya ve dünyanın nimetleri ile ilgileri aşklarına engeldir. Allah ve 

Rasûlünün aşkının sırrı, gönüllerindeki yanan sızı, onlara yeterlidir, başka bir şey 

istemezler. 
 

365 Aşk ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.1/1; G.3/4; G. 4/4; G.12/10; G.14/4,10; G.16/5; G.19/2; G. 
25/5; G.31/3, SM.1/6; G.33/6; G.35/1, G.34/1; G.38/7,18; TB.1/4; Kt.10; Kt.13; SM.2/2; R.11; Msn.2/1; 
Kt.47, R.14; R.15. 
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Sûz-i ḳalbim râz-ı 'aşḳınla füzûndur yâ Rasûl 

İstemem âlâyiş-i dünyâ cünûndur yâ Rasûl (G.15/1) 

 Elmalılı, Rasûlullah’a (s.a.v.) olan sevgi ve muhabbetinin, tertemiz bir aşk 

olduğunu ve bu aşktan nice zevkler sudur ettiğini ifâde ederken, hikmet ilminin de 

herkese Rasûlullah (s.a.v.) tarafından hâlince telkin edildiğini ifâde etmektedir. 

 
Ḥamdi’ye telḳîn eden ḥâlince 'ilm-i ḥikmeti 

'Aşḳ-ı pâkinden doġan zevḳ-i şu’ûndur yâ Rasûl (G.15/5) 

 

Ey âşık, bilmelisin ki gökler başkadır, Allah’ın yüce dîvânına ulaşmak, niyaz 

makâmına varmak istersen, aşk Burak’ına binmelisin. 

Gel bârigâh-ı Ḥakk’a biñ bir Burâḳ-ı 'aşḳa 

Bil âsuman başḳa çıḳ ṭâḳ-ı ibtihâle (G.23/4) 

 
Âşık, maşûkundan ayrı yaşayamaz, canına mal olsa da sevgilisinden şikâyet etmez. 

Mehcûr yaşamam bir an sevdigim senden 

'Aşḳın ayırsa billâhi cânı tenden 

Lâ naẓîr güzel şikâyet etmem senden 

'Aşḳın ayırsa billâhi cânı tenden (Kt.47) 

Bahr  

Bahr, sözlükte deniz, derya ve umman anlamındadır. Tasavvuf edebiyatında Hakk’ın 

sonsuz olan sıfat ve zât makâmı ki bütün eşya ve varlıklar bu sonsuz ummânının 

dalgalarıdır. Sevgilinin gamzesi deniz altındaki olaylardan bahseder gibidir. Deniz 

altında kimin kurtulduğu, kimin boğulduğu ve kimin de hangi nimetlere nâil olduğu 

bilinmez.366 

  Ġamze hep taḥte’l-baḥir bir mâcerâdan baḥs̱ eder 

Kim biner kim ġarḳ olur kimler çeker sîm ü zeri (G.29/5) 
 

Cânân367  

Aşığa sevgiliden uzak kalmak her şeyden daha elem vericidir. Âşı için, sevgilinin 

yâdı yoksa, canı dahil hiçbir şeyin ehemmiyeti yoktur. 
 

366 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 82-83. 
367 Cânân ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.8/1; G.10/1; G.33/7; G.40/6; Kt.1; G.42/2; G.48/22; G.51/5. 
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  Ġam nedir sevdâ nedir 'âlemde ḳayd-ı cân nedir 

Yâd-ı cânân yoḳ mudur ey dil geçen hicrân nedir (G.8/1) 

 

Ḳâbil mi gezer böyle melâmetle şu yoldan 

Cânân ile bir baḥs̱-i me'âd eylemeyince (G.42/2) 

 

Aşık sevgilisine öyle bağlanmak ve inanmak ister ki, kendi dahi bu inancın şartlarını 

sorgulamak istemez. 

Ben bir îmân isterim cânân için candan faḳaṭ 

Ṣormasın cânım ki bilmem şarṭ-ı îmânım nedir (G.33/7) 

 

Sevgili bütün tecellîlerin mahallidir. Âşık sevgiliye nazar kıldıkça kendini onda 

görür. 

Berḳ-i tecelliyâtı bir âyine eyleyüp 

Ḳoynunda ṣaḳlasıñ diye cânâna verdiler (Kt.1) 

 

Dil-ârâ, Dil-ber368, Dil-dâde, Dil-rübâ 

Dil-ârâ, dil-ber, dil-dâde ve dil-rübâ gönül alan, gönül çalan, güzel ve sevgili 

anlamlarındadır. Âşığın sıkıntı ve dertleri içinden çıkılmaz hâle gelse de, sevgilinin 

yüzü ve güzelliği kalbini ferahlatır, dert ve sıkıntılarını giderir. 

 

Ba'żan baṣar âfâḳımı bir sisli taḥayyül 

Ba'żan da tutar sîneme bir mâh-ı şeb-ârâ (G.3/2) 

 

Sevgili âşığa yüz vermeyince, gönlü kendi hâlinde ağlar ve sızlar. 

 

Göñlümce bir tecellî olsaydı dilberimde 

Aġlar mı böyle göñlüm hîç kendi kişverimde (G.30/1) 

 

Sevgilinin rûhunun güzelliği, neşesi eski bir ferâce bile olsa tesettüründendir.  

 
 

368 Dilber ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.10/2,3; G.12/1; G.29/1; G.30/1; G.31/6; G.36/9; G.42/10; 
Kt.13; Ş.2/3; G.48/3. 
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  İstitârıñdanmış ol añladım şevḳ-ı raḥıñ 

Eski bir ferâce olsun bul da ey dil-dâde gey (G.31/8) 

  

Âşığın feryâdı sevgilinin ruhunun güzelliğindendir. Nâmus ve iffetini kaybeden 

sevgili âşığın nazargâhı değildir. 

 

  Duydular feryâdımı 'uryân 'uryân çıḳtılar 

Dil-rübâlar ṣaḥneye nâmûs u 'iffet yoḳ mu ney (G.31/4) 

 

Dîvâne  

Dîvânelik, âşığın aşkına mağlup olup kendine hâkim olamaması, kendini 

kaybetmesidir.369 Âşık, mânen yükseldikçe himmeti de artar, Hak katındaki sır 

perdesinin ardındaki dîvâna kabul edilir. 

 

Himmetim müzdâd olur çıḳtıḳça 'ıllıyyîne dek 

Perde-bîrun ettigiñ dîvâne-yi dîvan seniñ (G.14/9) 

 

Gamze  

Sevgilinin gamzesi tecellî edip parladığında, âşığın şerefli göklere olan yolculuğunda 

yolunu aydınlatır. 

  Ey ġamze-yi tecellâ sen parla rehgüẕerde 

Göster semâ-yı 'izzi ḳaldır şu ẕilletimden (G.21/5) 
 

Sevgilinin gönül delen gamzesi yasemen gibidir, gelecekte ortaya çıkacak 

gülbahçesinden haber verir. 

Yâsemen bir ḳurṣ ḳoyduñ ġamze-yi dildûzuñu 

Şöyle bir ṣunduñ da geçtiñ gülşen-i iḳbâlden (G.22/2) 

 

Gonca  

Dünyada ne mutlu olanlar ne de dertli olanlar bâkidir. Bu yüzden goncanın açılması 

için feryâd eden bülbül, gonca gül olunca can versede, gonca gül olsun.  

 
 

369 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 150. 
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Gül demişler ġoncaya isterse bülbül çatlasın 

Çünkü dünyâ ḳalmıyor ḫandâne de giryâne de (G.40/3) 

 

Âşık, gül bahçesinde neşe ve sevinci arttırmak için uğraşırken, her goncanın gamlı 

bir gönülü avlamak için çıktığını görür. 

Bir ṭarab var zann ederdim bir zamân gülşende ben 

Ṣayd için çıḳmış meger her ġonca bir ġamḫâreyi (G.45/3) 

 

Gülşen  

Âşık, gülbahçesinin kendisine âit olduğunu düşünsede, gülbahçesindeki neşenin 

kime âit olduğundan habersizdir.  

  Gülüm bu gülşene ben de benim derim giderim 

Seniñ mi yoḳsa benim mi bu neşve bî ḫaberim (G.17/1) 
  

Elmalılı, harap olmuş vatanın mamur olması için can vermek gerekiyorsa vermeye 
kararlıdır. 

    Gülşen olsun yine 'âlemde ḫarabât-ı vaṭan 

Ḳoḳlasın ḫâkimi her ġonca bir efsâne için (G.36/4) 

Ruhsâr  

Sevgili, ay yüzlülerden öyle güzel yanak edinmiş ki, âşığın ruhu gözüyle 

bütünleşerek sevgiliye örtü olmuştur.  

  Mehliḳâlardan birer ruḫsâr edilmiş intiḫâb 

Nesc olunmuş rûḥ ile nûrum saña olmuş niḳâb (G.4/1) 

 

Elmalılı, saçının teline yabancının elinin değmediğini, yüzüne, yanağına en küçük bir 

toz, bir leke bulaşmadığını ifâde ederken, zülme baş eğmediği için pek çok mihnet ve 

sıkıntı çektiğini söylemektedir. 

Zülfe el ṣundurmadıḳ ruḫsâra toz ḳondurmadıḳ       

Ẓulme dîvan durmadıḳ belvâya girmiş çıḳmışız (G.38/17) 
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Seher  

Elmalılı, ye’s hastalığını, idrâk aynasından ümitsizlik kirini tamamen silip atmıştır. 

Her seher vakti başka bir hâle girip çıktığını şöyle ifâde etmektedir:  

Silmişiz âyine-yi idrâki jeng-i ye’sten 

Her seḥerde başḳa bir meclâya girmiş çıḳmışız (G.38/7) 

 
Rasûlullâh’ın (s.a.v.) nûru, güneşlerden, aylardan, sırları ise seher vakti bulutlardan 

serpilmiştir. 

Bunun envârı serpilmiş güneşlerden ḳamerlerden 

Bunun esrârı yaġmış tül buluṭlardan seḥerlerden (Msn.1/19) 

 
Sâğar, Peymâne  

Sağar ve peymâne, bardak, kadeh, kâse anlamındadır.370 Hayat yolculuğunda neşeyi 

arayan kişi, gönül ehlinin elinden aşk şarabını içmelidir. 

 

  Ġaraż bir neş’e bulmaḳsa ḥayatıñ rehgüẕârında 

Otur bir sâġar iç ehl-i diliñ ey dil diyârında (G.25/1) 

 

Âşık fırsatları değerlendirmeyi bilmeli, manevî neşvesinin misk kokulu aşk 

şarabından olduğunu fark etmelidir. 

Gül faḳaṭ vaḳtinde gül ġayb etme bir dem neş’eyi 

Neş’e-âb ister gözüm bilmez misiñ peymânede (G.40/8) 

 
Sevdâ371  

Elmalılı, Müslümanların İslâm dinine olan sevdâlarını, haçlıların, putperestlerin çok 

iyi bildiğini ve bu durumdan çok rahatsız olduklarını bildiğinden, yaşadığı dönemde 

Müslümanlar her ne kadar zor durumda olsa, mağlup görünse de, mutlaka galip gele- 

ceklerinin ümidi içindedir. 

Bir ümidim var faḳat ferdâ-yı ‘âlemden benim 

Çünkü sevdâ-yı hilâlimden çelîpâ ḫastadır (G.7/5) 

 
370 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 449. 
371 Sevdâ ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.1/5; G.7/5; G.8/1; G.24/2; G.29/4; G.31/1; G.36/1, G.38/21; 
Kt.4; G.44/4,6; SM.2/3; G.46/6; Kt.42; G.47/1; Msn.1/10, 22; Msn.2/9; Kt.48; Msn.3/8. 
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Âşık, bir fayda göremediğini zannettiği sevdâsıyla inlerken, diğer sevdâ çekenlerden 

kendisini anlamalarını ve yardımcı olmalarını istemektedir. 

Ben şu ġaripḫâne-yi sevdâda bî-sûd iñledim 

Siz öteñ ey bülbülân revnaḳ veriñ feryâdıma (G.24/2) 

 

Elmalılı, ayın yeni hilâl olmak için sonunda karanlığa (son dördüne) girdiği gibi, 

kendisinin de sabah (âhiret) aydınlığı için bu sevdaya (karanlığa) girdiğini ifâde 

etmektedir. 

Meh girer âḫir miḥâḳa nev-hilâl olmaḳ için 

Biz de bir ferdâ için sevdâya girmiş çıḳmışız (G.38/21) 

 

Tecellî372  

Tecellî, sözlükte âşikâr olmak, açığa çıkmak, görünmek, zuhûr etmek ve 

görünmeyenin kalplerde görünür hâle gelmesi mânâlarındadır.373  

Âşığın gönlü ilâhî tecellîlerin makâmıdır, dış görüntüsü vîrâne gibi görünse de, iç 

âlemi köşkler, saraylar gibi mâmurdur. 

   Eñ ḫarâbi gördügüñ göñlüm tecellîḫânedir 

Böyle bir ma’mureyiz kâşânedir vîrânımız (G.13/6) 

Âşık dâimi imtihan, mihnet ve sıkıntı içerinde olsa da, mazhar olduğu tecelliler için 

doyumsuzdur.  

Ne imtiḥanlara girdim ne nüsḫalar oḳudum 

Ne bitti baḥs̱-i tecellî ne ḳandı dîdelerim (G.17/6) 

 

 Rasûlullâh (s.a.v.), bu dünyada beklenen son peygamberdir. O, Allah’ın nûrunun 

tecellisidir. Adem’deki (a.s.) esmânın sırları ve eşyanın hakîkatının apaçık sırları 

ondadır. 

Budur hicrânlarıñ ḳoynunda ṣoñ vuṣlat fenâgâha 

Budur nûr-ı tecellî 'aksine âyine-yi Allah'a (Msn.1/12) 

 
372 Tecellî ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.2/6; G.4/2; G.12/3; G.13/6; G.17/6; G.30/1,5; SM.1/10; 
G.33/9, 13; G.39/20; Kt.2; Kt.8; R.6; Kt.18, G.47/1; Msn.1/12, 13. 
373 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 514. 
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Budur Âdem'deki esrâr-ı esmânıñ müsemmâsı 

Budur eşyadaki sırr-ı tecellîniñ hüveydâsı (Msn.1/13) 

 

Yâr 374 

Âşık, sevgilinin zülfüne, saçına dokunmanın günah olduğunu bildiğinden, sevgilinin 

hayâli ile avunur.  

Mâdem ki zülf-i yâre doḳunmaḳ günahtır 

Elbet bu rehgüẕerde ḫayâlet ẓuhûr eder (G.37/5)  

 

Sevgilinin gece seslenişini, uyanık olan âşık bilir, ay yüzlü sevgiliye uyanık olmayan 

yâr olamaz. 

Bîdâr olan bilir ne demektir nevâ-yı şeb 

Ḫâbîde yâr olur mu gelen mehliḳâsına (TB.1/5) 

 

    3.1.18. Mutasavvıf Şahsiyetler 

    Elmalılı, Divançe’de, bir gazeline tahmis yaptığı Muhammed Es’ad Erbili ve 

Hüccetullahi’l-bâliga adlı eserini tercümeye başladığı Dihlevî’den başka, herhangi bir 

mutasavvıfa yer vermemiştir. 

 

Muhammed Es’ad-ı Erbilî375 

Elmalılı, Muhammed Esad-ı Erbilî’nin bir şiirine tahmis yapmıştır. Bu tahmiste, 

Elmalılı’ya göre, sevgiliyi anmak ile gönüller neşe doluyorsa, gül de bülbül de fedâ 

olsun, gülbahçesinden uzakta kalmak gam değildir. Asrın şeyhi Esad-ı Erbilî dediği 

 
374 Yâr ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.3/3; G.16/1; G.20/4; G.21/1; G.24/3; SM.1/3; G.37/5; TB.1/5; 
G.41/5; R.3; R.11; G.51/3. 
375 M. Es’ad-ı Erbilî (d.1847/ö.1931) 23 yaşlarında Şeyh Tâhâ el-Harîrî’ye (ö.1875) intisap etmiş, seyr u 

sülûkünü tamamlayarak şeyhinin vefatından sonra irşâd makamına geçmiştir. Bağdat’ta bulunan Kâdirî 

Âsitanesi Şeyhi Abdülhamid er-rifkânî’den 1883 yılında Kâdirî icâzeti almıştır. İstanbul’a gelip 

yerleşmiş, Fatih Camii’nde Hâfız Dîvân’ı ile Mevlânâ Câmî’nin Lüccetü’l-esrâr adlı eserlerini 

okutmuştur. Fındıkzâde Macuncular civârında Kâdirî Kelâmî Dergâhı şeyhliğine tayin edilmiştir. Meclis-i 

Meşâyıh âzâsı, daha sonra da Meclis-i Meşâyıh reisi olmuştur. Pek çok halife yetiştirmiştir. Tekkelerin 

kapatılmasından sonra Erenköy’deki evinde inzivaya çekilmiştir. Bkz. Hasan Kâmil Yılmaz, “Esad 

Erbîlî”, TDV İslâm Ans., İstanbul, 1995, c. 11, s. 348-349. 
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gibi, aşk şarabını sunan hakîki mürşidin, kutb-i âlemin ayağının toprağına yüzünü 

sürersen, işte o zaman yüce makâmlar neymiş idrâk edersin. 

 
  Ġam degilmiş Ḥamdi olmaḳ seyr-i gülşendeñ cüdâ 

Neşve-vâr yâdında derseñ gül fedâ bülbül fedâ 

Şimdi şeyḫ-i 'aṣrdan ṭuydum şu yolda bir nidâ 

Der ki pîr-i muġânda ḫâk-pây ol Es'adâ 

Ol zamân idrâk edersiñ rütbe-yi bâlâ nedir (G.1/7) 

 

Şah Veliyyullah Dihlevî376 

Elmalılı, Şah Veliyyullah’ın “Hüccetullâhi’l-Bâliga” adlı eserini babası Numan 

Efendi’nin delâleti ile tercümeye başladığını şöyle beyan etmektedir: 

 

  Bil ki aṣıl sermaye Dihlevî’nindir 

Lâkin iḥżâr-ı mâide Gölḥiṣârî’nındır (Mfr.2) 

 

        3.1.19. Ahlâkî ve Gayr-i Ahlâkî Unsurlar 

    Ahlâkî ve gayr-i ahlâkî unsurlar toplumlardaki yoğunluklarıyla, toplumun belirleyici 

ve vasıflayıcı özellikleridir. Elmalılı, az da olsa bu konuları içine alan şiirler yazmıştır. 

 

    3.1.19.1.Ahlâkî Unsurlar 

Adâlet, Dâd  

Elmalılı, doğduğu günden beridir sıkıntı, adâlet adına dert ve tasa içinde 

yoğurulduğunu, neşe ve huzur duyacağı günlerin özlemini şöyle ifâde ediyor: 

Doġduġum günden beri ġamdır ḳoşan hep dâdıma 

Nerdesin ey neş’e bir gün sen de gel imdâdıma (G.24/1) 
 
 

 
376 Şah Veliyyullâh Dihlevî (ö.1176/1762) 1703 yılında Delhi şehrine bağlı Muzaffernagar’da doğdu. 

Esaslı bir eğitim aldıktan sonra kurduğu Rahîmiyye Medresesi’nde ders okutmaya başladı. Rahîmiyye 

Medresesi’nde talebelerinin sayısı artınca, Sultan Muhammed Şah kendisine büyük bir bina tahsis etti. 

İrşad ve eğitim-öğretim faaliyetleri, yazdığı eserleri, yetiştirdiği büyük âlimler ile Şah Veliyyullah hicrî 

on ikinci asrın müceddidi sayılır. Bkz. Mehmet Erdoğan, “Şah Veliyyullah”, TDV İslâm Ans., İstanbul, 

2010, c. 38, s. 260-262. 
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Fazl, Fazîlet  

İnsan, hayat serüveni içerisinde faziletli ve erdemli kişilerle arkadaş olmak ve 

dostluk kurmak ister. Lâkin kaht-ı ricâlin olduğu zor dönemlerde bu pek mümkün 

olmaz.  

  Ey fażîlet nerdesiñ geldim seninçün dehre ben 

Añladım miḥnettesiñ naḳl eyledim evlâdıma (G.24/4) 

  

Siyâset var mı bilmem ehl-i fażlıñ inkisârında 

Fażîletten ḳaçar erbâb-ı devlet iḳtidârında (G.28/1) 

 

Elmalılı, faziletli ve kâmil insanların dert ve sıkıntı görmüş, çeşitli imtihanlardan 

geçmiş kişiler olduğunu anlatırken, kendi toprağının da buna şahitlik ettiğini beyan 

eder. 

Cân yanmadan fażîlete ermiş mi var 'aceb 

Ẓann eylerim bu noḳtaya ḥâlim güvâh der (G.43/5) 

 

İzzet  

Her konuda başarıya ulaşanlar, çalışıp çaba gösterenlerdir. İslâm gibi büyük nimetten 

bütün insanlığın istifâde edebilmesi için, Müslümanın çaba göstermesi gerekmektedir. 

 

  Ey Müslüman çalış da bul envâr-ı 'izzeti 

Ẓann etme ẕilletinle cihân Müslüman olur (TB.1/4) 

 

 İlim her yerde sahibine şeref ve haysiyyet bahşeder. Gönül ehli insanlar, 

cehâletin zilletini bertaraf etmek, ilmin şerefiyle yücelmek için ilim tahsil ederler. 

'İlmi bir 'izzet için taḥṣil eder erbâb-ı dil 

'İzzet-i 'ilm olmayan yerlerde vaḥşîler yeter (Kt.8) 

 
    3.1.19.2.Gayr-i Ahlâkî Unsurlar 

Bühtân  

Âşık ayrılık acısıyla kendisini inletenin gönlü mü, sevgilisi mi veya kim olduğunu 

bilemez, bu konuda kimi söylese yalan ve iftirâ olduğunu bilir ve susar. 
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  Anlamam kimdir beni nâlende-yi hicrân eden 

Dil midir dilber midir her kim desem bühtân olur (G.10/3) 

 

Hırsız  

Elmalılı, Allah’ın kudreti vicdanlara hâkim olmasa, hırsızların bile halka dehşet 

saçacağını ifâde eder. 

 

  Ḥamdi ḳudret-i 'âlem vicdâna ḥükm etmektedir 

Yoḳsa ḫırsızlar da ba'żan ḫalḳa dehşetrân olur (G.10/6) 

 

Tuğyân  

Aşığın gönlünü her sevgili çalar, bütün servetini alır götürür, lâkin sevgiliden bir 

bûse istese isyan ve azgınlık olarak algılanır. 

 

  Her geçen dilber çalar çarpar benim sâmânımı 

İstesem bir bûse ben 'ıṣyân olur ṭuġyân olur (G.10/2) 

 

   3.1.20. Diğer Dinlere Ait Unsurlar  

   Bâtıl veya hak olsun, her dinin kendine özel hususiyetleri, faaliyetleri ve mekânları 

söz konusudur. Hakkın hâkim olduğu toplumlarda İslam dini, bâtılın hâkim olduğu 

toplumlarda da bâtıl dinler faaliyettedir. Elmalılı, yaşadığı dönemdeki sıkıntılar sonucu 

işgal altındaki İslam beldelerinde bâtıl dinlerin sembollerinin ve faaliyetlerinin baş 

gösterdiğini şiirlerinde dile getirmektedir. 

 

Kilise  

Elmalılı’ya göre şiir, yansıyan görüntülerin tasviri değildir, bu tasvirler kiliselerde 

olur, asıl olan mânâyı bütün çıplaklığıyla ortaya koyabilmektir. 

 

  Âyineli taṣvîriñi aṣ kiliseye kâfir 

Sen gel baña bî-câme derim şi'r denince (G.35/3) 

Nâkûs  

Elmalılı’nın yaşadığı dönemlerde İslam beldeleri bir bir düşerken, haçlıların gâlibiyet 

nişânı olan çan sesleri Mescid-i Aksâ’da duyulmaya başlamış, Şam, Halep gibi diğer 

beldeler de çok zor durumlarda kalmışlardır. 
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  Nâḳûs ötüyor Mescid-i Aḳṣâ’da bu günler 

Pür ġulġuledir Şâm u Ḥaleb göçdü o bünyâd (G.6/2) 

 

Elmalılı’ya göre, zaman gelecek İslam Avrupa’ya galip gelecek, çan tersine dönecek, 

iman intikâmını alacaktır.  

Vaḳtâki isti'âne eder ġarba bu hilâl 

   Menkûs ḳahr içinde emânken figân olur (TB.1/4) 

 

Nasârâ  

Elmalılı, Hz. Îsâ’nın (a.s.) mûcizelerinden birini anımsatarak, o çamurdan kuş 

yapınca, kuşun canlanıp uçması gibi şimdi Hristiyanların uçaklar yaparak göklerde 

uçtuğunu ifâde etmektedir: 

 

  Evvel Mesîḥ ḳuş yapup uçmuştu bak Semûl’de 

Ṭayyârelerle uçtu Naṣârâ semâsına (TB.1/5) 

    3.1.21. Dinsizler  

Dinsiz ve imansızların haksızlığı ve zulmü dâimidir. Onlar için insanlığın, özün ve 

sözün bir kıymeti yoktur. Bütün kanunsuzlukları ve haksızlıkları keyifleri için 

işliyebilirler. 

  Dinsizler için ki ḳâ'idedir ḥayf bozulmaz 

İnsân bozulur ḳan bozulur seyf bozulmaz 

Her şey bozulur öz bozulur söz bozulur 

Ḳânûn bozulur ḥaḳ bozulur keyf bozulmaz (R.5) 

 

    3.1.22. Put 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumuyla her yeri karanlığa boğan bulutlar kalkmış, 

putlar kırılmış, çöllerdeki sıcaktan ortaya çıkan seraplar, yol gösteren yıldızlara 

dönüşmüştür. 

Buluṭlar yırtılır putlar düşer çöller yanar pâr pâr 

Serâbıñ sînesinden fışḳırır yıldızlı girdaplar (Msn.1/2) 
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    3.2. TOPLUM VE KÜLTÜR 

    3.2.1. Şahıslar 

    3.2.1.1.Tarihî Şahsiyetler 

  Elmalılı, şiirlerinde daha çok yaşadığı dönemin şahısları yer almaktadır. Hükümdarlar, 

devlet adamları, şâirler, âlim şahsiyetlerin konu edildiği şiirlerinde, tarihi ve efsânevî 

kişilerden, masal ve hikâye kahramanlarından bahsetmektedir. Ayrıca Elmalılı 

şiirlerinde, aile ve sosyal çevresindeki şahıslara da farklı konularda yer vermektedir.  

 

     3.2.1.1.1. Hükümdarlar  

Belkıs  

Belkıs, Kur’an’da tevhid dinini kabul ettiği bildirilen Sebe melikesidir. Hz. 

Süleyman’ın (a.s.) emrinde olan Hüdhüd kuşu, Belkıs’ın durumunu Hz. Süleyman’a 

(a.s.) haber vermiştir.377 

 

Elmalılı, Belkıs’ın memleketi olan Sebe’yi, Hüdhüd kuşunun nasıl bildiğini, 

Cercîs’in (a.s.) niçin yaşadığının hikmetinin bilinemediğini belirtmektedir. 

 

  Neden bilirdi o Hüdhüd bilâd-ı Belḳîs’ı 

Neden yaşattı bir efsâne öyle Circîs’i (Msn.3/9) 

 
Çâr  

Ekim Devrimi olarak da bilinen 1917 Rus Devrimi, Vlademir Lenin liderliğinde 

yapılmış, Çarlık otokrasisi yıkılıp yerine Soyvetler Birliği kurulmuştur. 

 

Elmalılı, Çar’ın gücü, kuvveti, bilim ve ordusunun hiçbir işe yaramadığını, devrimi 

yapan köylülerin Rusya’ya hâkim olduğunu belirtiyor. 

 

  Ne olmuş s̱ervet ü sâmânı fenni ordusu bilmem 

Diyorlar köylüler ḥâkim bugün Çâr’ın diyârında (G.28/5) 

 

Firavun 

Elmalılı, Firavunu bulunduğı kötü duruma zevk ve şehveti soktuğunu anlamakta, 

lâkin Hz. Mûsa’ya âsânın verilme hikmetini kendi kendine sormaktadır. 
 

377 Bkz. Orhan Seyfi Yücetürk, “Belkıs”, TDV İslâm Ans., İstanbul, 1992, c. 5, s. 420-421. 
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Ẕevḳ düşürdü o Fir'avnı öyle sevdâya  

Neden verildi 'aṣâ ṣonra dest-i Mûsâ’ya (Msn.3/8) 

 

Kayser  

Kayser, Roma, Bizans ve Alman imparatorlarının kullandıkları ünvandır. Hz. 

Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ ettiği İslâm ile, uçsuz-bucaksız yerlere hâkim olan 

devletler tarih sahnesinden silinmiştir. Bu devletlerden birisi de Bizans 

İmparatorluğu’dur. 

 
  İnerken şehinşînler ürperir Kisrâlar eyvânda 

Ufuḳsuz salṭanatlar devrilir Ḳayṣer’le bir yanda (Msn.1/4) 

 
Kisrâ  

Kisrâ, Sâsânî hükümdarlarının kullandıkları ünvandır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 

doğumunun mûcizelerinden birisi de Kisrâ’nın sarayının 14 sütununun yıkılmasıdır. 

  İnerken şehnişînler ürperir Kisrâlar eyvânda 

Ufuḳsuz salṭanatlar devrilir Ḳayṣer’le bir yanda (Msn.1/4) 

Konstantin 

Yunan Kralı I. Aleksander, 30 Eylül 1917 tarihinde sarayın bahçesinde bir maymun 

tarafından ısırılması sonucu hayatını kaybedince, sürgündeki Konstantin kral 

olmuştur.378 Çarlık Rusyası, devrimden sonra perişan durumdadır, Yunanistan’ın başına 

ise kral olarak bir maymunun yardımıyla Konstantin getirilmiştir.  

 

  Bıraḳ Mosḳoflarıñ aşub şûr-â-şûrine şimdi 

Yunanistan’ı bir maymunla Ḳosṭanṭin ḳazanmıştır (G.47/8) 

 

Nemrûd  

Nemrud, Hz. İbrâhim (a.s.) döneminde tevhid inancının karşısındaki sosyal otoriteyi 

simgeleyen kraldır. Nemrûd, Bâbil’in her tarafını putlarla doldurmuş, Allah’a şirk 

koşmuştu.379 Nemrud’a bunu yapma imkânının verilmesini, daha sonra Hz. İbrâhim’in 

(a.s.), Nemrud’un yaptırdığı putları kırmasının hikmetini sorar Elmalılı kendi kendine. 

 
378 Bkz.: Hatice Yıldırım, “Türk Basınına Göre Venizelos’un 1920 Seçimlerini Kaybetmesi ve Yankıları”, 
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XX/41 (2020-Güz), s. 509-539. 
379 Bkz.: Cengiz Batuk, “Nemrud”, TDK İslâm Ans., İstanbul, 2006, c. 32, s. 554-55. 
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Neden verirde o Nemrûd’a şirk ḳuvvetini 

Ḫalîl’e ṣonra ḳır at der şu kâfiriñ putuñu (Msn.3/7) 

 

3.2.1.1.2. Devlet Adamları ve Makâmları 

General Mâ 

1893 doğumlu General Mao Zedong, 1921 yılında Çin Kominist Partisi Genel 

Sekreteri seçilmiştir. Mao’nun fikirleri 1925 yılında partisi ile ters düştü. Mao kuzeyde 

Çin Köylüler Birliği’nin yönetimine seçildi ve ilk devrimci Kızıl Ordu’yu kurdu.380 

  

Çin dünya savaşlarında tarafsız olduğunu ilan etse de, iç karışıklıklar büyüyor, 

General Mao kuzeyde kendi hükümetini kurma planları yapıyordu. 

 

  Çin bî-ṭaraf olmaḳta devam etmekte ammâ 

Aḳtı ṣu gibi sivâ şimâle general-i Mâ (Kt.52/1) 

 

Halîfe  

Zaman gürültü, patırtı zamanı değildir, din ve milleti düşünme zamanıdır, ümmetin 

birlik olabilmesi için ümmetin başına halîfe gereklidir. 

  Artıḳ bıraḳ şemâteti bil dîn ü milleti 

İslâm’a bir ḫalîfedir ilcâs-ı vaḥdetiñ (TB.1/2) 

 

Makarof   

Stepan Osipovich Makarov (ö.1904), Rus İmparatorluk Donanması’nda koramiral ve 

okyanus bilimcidir.381 Makarof’un etkisiz hâle getirilmesi için, Ordu veya Of’tan 

gidecek bir iki gemici laz yeterlidir. 

  Gitse gemici bir iki laz Ordu’dan Of’tan 

Ṣaġlık ḫaberin bekleme artıḳ Maḳarof’tan (Kt.52/3) 

 

 

 

 
380 Caner Çakı, “Mao Zedong Kült Liderlik Propagandasında Kullanılan Posterlerin Göstergebilimsel 
Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, c. 19, S. 2, s. 189-210. 
381 Bkz. Evren Mercan, “93 Harbi’nin Ortaya Çıkardığı Bir Deniz Harp Stratejisti:Stepan Osipovich 
Makarov”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2015 Bahar, S. 22, s. 133-144. 
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     Kuropatkin 

     Aleksey Nikolayeviç Kuropatkin (ö. 1925), Çarlık Rusya’sında yetişmiş, Hazar Ötesi 

Valiliği, Savaş Bakanlığı ve Türkistan Genel Valiliği görevlerinde bulunmuş Rus 

generalidir.382  

 

     Elmalılı, Rus-Japon Savaşı’nda, Kuropatkin’in birgün mutlaka yenileceğini şöyle 

belirtir: 

Beslerse Japonlara ḳarşı ne ḳadar kin 

Bir gün yine maġlup olacaḳtır Ḳuropatkin (Kt.52/4) 

 

3.2.1.1.3. Şâirler  

Mehmet Akif  

Mehmet Akif Ersoy ile Elmalılı samimi iki dosttur. Akif, hac ibâdeti sırasında 

Mina’da, Elmalılı için bir şiir kaleme alır ve Elmalılı’ya gönderir.383  

 

Elmalılı, Akif’in kendisine Mina’da yazdığı şiirin iltifatlarla dolu bal gibi bir şiir 

olduğunu, bu şiirin yanık gönlüne su serptiğini belirtmektedir. 

 

   Âkif-i deryâ-derûn süzmüş çiçekten şi'rini 

Bir güzel Mînâ’da ṣunmuş baña ḳılmış iltifât 

Böyle şerḥ ettim duyunca Ḥamdi ben mażmûnunu 

Bir ṣu serpmektir yanıḳ bir göñle bizlerce ḥayât 

Bir ṣu serpmektir yanıḳ bir göñle bizlerce ḥayât (Kt.50) 

 

Cenâb Şehâbeddin  

Elmalılı, Cenab Şehâbeddin’in şiir felsefesini anlamadığını, kendisine göre şiirin 

insanın karakterine uygun olması gerektiğini söyler. 

 

  Bilmem ne imiş felsefe-yi şi'ri Cenâb’ıñ 

Ben ṣarmalı endâma derim şi'r denince (G.35/2) 

 

 
382 Bkz. Serkan Yazıcı-M. Bilal Çelik, “Türk Tarihinde Bir Rus General: Aleksey Nikolayeviç 
Kuropatkin (1848-1925)”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 2008, S. 1, s. 233-245. 
383 Söz konusu şiir hakkında herhangi bir belge veya bilgiye rastlanılamamıştır. 
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3.2.1.1.4. Âlim Şahsiyetler 

Mahmud Hamdi Efendi  

Bâyezid dersiamlarından Kayserili el-Hâc Mahmud Hamdi Efendi, Şer’î Tedkîkât  

Meclisi reisidir. Elmalılı hocası Mahmud Hamdi Efendi için 90 beyitlik Arapça bir 

kasîde kaleme almıştır.384 Elmalılı, hocası Mahmud Hamdi Efendi’nin büyük bir âlim 

olduğunu ve onun şöhretinin Çin’e kadar yayıldığını belirtir. 

 
Hazreti Mahmud Hamdi öyle büyük âlim ki  

Çin’e kadar ulaştı onun bu liderliği (Ar.9/7) 

 

Muhammed Emin Efendi 

Muhammed Emin Efendi, Elmalılı’nın özel ders aldığı ve çok seçip saydığı büyük 

amcasıdır. Elmalılı, amcası Muhammed Emin Efendi’nin vefâtı sonrası mezar taşına, 

amcasının İslâm’a hizmet eden ilim ve kemâl sahibi biri olduğunu, kıymetli bir cevherin 

yitirildiğini, mezar toprağının kendisiyle iftihar etse hakkı olduğunu belirterek, hûrilerin 

kendisine Kevser şarabı ikram etmelerini ve Allah’ın cemâline mazhar olmasını dilediği 

ifâde ettiği şiiri şöyledir: 

  Ṣâhib u 'ilm u kemâl ḫâdim-i dîn 

Eyvâh nihân oldu bir dürr-i s̱emîn 

Bunda medfûn Ḫâce Muḥammed Emîn385 

İftiḫâr etse sezâdır bu zemîn 

Taḳdîm etsin ḥûriler mâ-yi ma'în 

Nâẓır ḳılsın oñu Rabbü’l-'âlemîn (Kt.43) 

 

3.2.1.1.5. Târihî ve Efsânevî Kişiler    

Volter, Renan, Hugo, Schopenhauer ve Hartmann 

Voltaire’nin (ö.1778) asıl simi François Marie Arouet’tir. Fransız yazar ve filozoftur. 

Victor Marie Hugo (ö. 1885) Fransız şîar, roman ve oyun yazarıdır. Ernest Renan 

(ö.1892) Fransız filozof, tarihçi ve filologtur. Arthur Schopenhauer (ö.1860), Alman 

filozofu ve Martin Hartman (ö.1918) ise Alman şarkiyatçıdır. 

 
384 Elmalılı, Divançe, Arapça Şiirler 2. 
385 Elmalılı’nın ders aldığı âlim amcasıdır. Mehmed Emin Efendi’nin mezar taşı kitabesidir. 
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Elmalılı, Cenap Şehâbeddin’in batı cereyanının etkisi altında kalarak kimi zaman , 

Schopenhauer, Hartmann’nun Volter, Renan ve Hugo etkisiyle yazılar yazdığını 

belirtmektedir. 

Dün demiş biz ki Şopenhâver ile Hartman oḳuduḳ 

Pisîmistiz işimiz âh ile efġân gibidir (G.50/10) 

 
Ba'żı Volter geçinir ba'żı Renan ba'żı Hugo 

Bir beytiñ cinnet arar eks̱eri militân gibidir (G.50/13) 

3.2.1.1.6. Masal ve Hikâye Kahramanları 

Ferhad ile Şîrîn  

Ferhad ile Şîrîn, İran edebiyatı mesnevî konuları arasında önemli yer tutan bir 

hikâyedir.386  Elmalılı’nın, aşk meclisini tasvir ettiği şiirinde, aşk hikâyelerinin bilinen 

baş kahramanları olan Mecnûn ile Leylâ ve Şîrîn ile Ferhâd sahnededir. 

 

  Ser-mesti çıḳup oynadılar ṣaḥnede gûyâ 

Mecnûn ile Leylâ’sı ve Şîrîn ile Ferhâd (G.5/3) 

 

  
Leylâ ile Mecnûn 

Leylâ ile Mecnûn, Ferhâd ile Şîrîn gibi İslâm edebiyatı mesnevî konularıdır.387 

Âşığın, Leylâ’nın aşkı ile yanması hakîk-i aşka vesile olan mecâzî aşktır. Mecnûn’un 

Leylâ’dan kastı Mevlâ’dır. 

Leylâ diyordum  

Mevlâ diyordum 

Aġla be Ḥüsnü 

Aġla diyordum (Ş.4/5) 

 

3.2.1.2. Diğer Şahıslar  

Ali Hamdi  

Elmalılı, Hüsnü adlı arkadaşının oğlu Ali Hamdi’nin doğumuna tarih düşürdüğü kıt’a 

şöyledir: 

 
386 Bkz.: İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, s. 185-186. 
387 Bkz.: İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, s. 347-349. 
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  Mevlid-i Ḥażreti Şâh-ı rusülüñ 

Rûz-i feyrûz-i sa’âdet mendi 

Dâder-i pâk 'azîzim Ḥüsnü’m 

Duydu ẕevḳ-i şeref-i ferzendi 

Ben de bu vech ile târîḫ yazdım 

Gün gibi doġdu Ali Ḥamdi (Kt.51) 

 
Bedri  

Bedri, Elmalılı’nın kardeşi Kalem Güzeli adlı eseriyle tanınan Dersiâm ve Hattat 

Mahmud Bedreddin Yazır’dır. Elmalılı, kardeşinin yeni aldığı bir evi için bir tarih şiiri 

yazmış ve bu şiirin talik hattı ile levhasını da yazarak kendisine hediye etmiştir. Şiirde, 

kardeşine her işinde başarısı ve Allah’tan lütfuyla kardeşinin gönlünü neşelendirmesini 

için dua da bulunmuş, tarih atarak, evinin neşe ve bereketle dolmasını dilemiştir. 

Mażhar-ı tevfîḳ olup her işte gülsün ḳardeşim 

Ḳalbine elṭâf-ı Ḥaḳ’dan neş’e-yi rengîn dola 

Bir düşer 'âlemde Ḥamdi böyle bir târîḫ-i tâm 

Âşiyân-ı Bedri her dem neşvegâh-ı yümn ola (Kt.37) 

 
Feyyâz  

Elmalılı, dünya nimetlerine gönlünde değer vermeyen, 1931 yılı baharında bir kalp 

krizi sonucu kaybettiği çok sevdiği dostu ve kız kardeşinin kocası/eniştesi Feyyâz’ın 

kabir taşına şöyle bir şiir yazmıştır.388 

 

  Bir Ḥaḳ idi maṭlûbuñ cihânda 

Maṭlûbu bulup liḳâya gittiñ 

Dünyâ naẓarında hîçti Feyyâż 

Allah deyip de Ḫudâ’ya gittiñ (Kt.33) 

 
Gölhisârî  

Elmalılı’nın babası Numan Efendi, Burdur’un Gölhisar kasabasında dünyaya geldiği 

için Gölhisârî ünvanıyla anılmaktadır. Elmalılı, Şah Veliyyullâh Dihlevî’nin 

 
388 Muhsin Macit, “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Bir Gazeli Etrafında”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır 
Sempozyumu, TDV Yayınlar, Ankara, 1993, s. 333. 
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Hüccetullâhi’l-Bâliga adlı eserini tercümeye başlamasına vesile olan babası için, sofrayı 

ortaya çıkaran Gölhisârî demektedir. 

 

Bil ki aṣıl sermâye Dihlevî’nindir 

Lâkin iḥżâr-ı mâ’ide Gölḥiṣârî’nindir (Mfr.2) 

 

Hâfız Mustafa 

Hafız Mustafa, Elmalılı’nın büyük amcası ve çok sevdiği hocası Gölhisar’lı 

Muhammed Emin Efendi’nin küçük oğludur. Hafız Mustafa tütün tarlasına giderken 

eşkıyâlar tarafından katledilmiştir. 

 
Elmalılı, yiğit bir delikanlı olan Hâfız Mustafa’nın mezar taşı için, Rasûlullah (s.a.v.) 

gibi şehit olduğunu, para peşinde olan eşkıyâlar tarafından canına kıyıldığını yazmıştır. 

 

  Hicretde bir merd-i dilâverdi bu ḥâfız 

Aḥmed’de şehid oldu cihân böyle cihândır  

  Denmiş para varmış gidiyormuş tütününe 

Ḳıymış o şaḳîler buña hîç ṣorma figândır (Kt.3) 

Hüsnü 

Elmalılı’nın, şiirinde yazdığı Hüsnü isminin kime âit olduğu konusunda herhangi bir 

kayda ulaşılamamıştır. 

 
  Leylâ diyordum  

Mevlâ diyordum 

Aġla be Ḥüsnü 

Aġla diyordum (Ş.4/5) 

 

Kâzım  

Elmalılı’nın, Kâzım isminde sevdiği bir arkadaşının vefâtı münâsebetiyle yazdığı 

izlenimini veren şiiri şöyledir. 

  Eceliñ rüzgârı elinde döndüñ 

Ne yazıḳ ṣarı bir yapraġa Kâẓım 

Penbe bir ümitken ansızın söndüñ 

Büründüñ bir avuç topraġa Kâẓım (Ş.4/1) 
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Ömer Fâruk  

Ömer Fâruk Topbaş, Elmalılı’nın Fıtnat adlı kızından dünyaya gelen torunudur. 

Elmalılı, torununu bir tarih beyti ile tebrik etmiş ve bu beyti talik hattı ile yazarak 

kendisine hediye etmiştir. 

 

  Armaġan yazdı deden Ḥamdi bu târîḫi saña 

Bârekallâh gözümüñ nûru 'Ömer Fâruḳ’a (Mfr.3) 

 

Yaşar Şâdi  

Şâir Yaşar Şâdi (ö.1923), Talaslı Ak Mehmedzâde Mustafa Efendi’nin oğludur. Fatih 

Rüştiyesi’ni ve Mercan İdâdîsi’ni bitirdi. Hukuk Mektebi’ne girdi, Şirket-i Hayriyye’de 

çalışması dolayısıyla mektebini bitiremedi. Biri hece, biri aruz vezni ile iki divançe 

tutacak kadar şiiri vardı, lakin yayımlanmayarak kayboldu.389  

  

Elmalılı altı beyitlik bir şiirini390 “Şâ’ir-i şîrîn edâ Yaşar Şâdî Bey oğlumuza” başlığı 

altında Yaşar Şadi’ye ithaf etmiştir.  

 

3.2.2. Siyâsî ve Sosyal Hayat 

3.2.2.1. Savaş ve Barış Hâdiseleri  

    Savaş ve barış insanoğlunun var olmasından bu yana yaşanılan gerçeklerdir. Elmalılı, 

toplumları derinden etkileyen ve yıpratan savaşların, insanların kötü istek ve 

arzularından kaynaklandığını ifâde etmektedir. 

 

Harb, Erbâb-ı Cedel, Seyf-i Veġâ 

Elmalılı, Âdemoğlu’nun şehveti peşinde sürüklendikçe, aralarındaki kavganın ve  

harbin bitmeyeceğini belirtir. 
 

Eder de şehveti tervîç bezm-i 'âlemde 

Biter mi ḥarb ü veġâ söyle nev-'i âdemde (Msn.3/56) 

 

Kalpleri taşa dönüşmüş, kavga, gürültü, patırtı ve savaş peşinde olanların gönülleri 
sevgi ve aşk acısı ile doysa bak neler olur. 

 
 

389 Bkz.: Tâhiru’l-Mevlevî, Şâir Anıtları (Hzr. Mehmet Atalay), Erzurum 2005, s. 27-28. 
390 Elmalılı, Divançe, G.118/1-6. 
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   Görsüñ derdim buña doysuñ elem dil-i 'aşḳa 

Erbâb-ı cedel seyf-i veġâ sîne-i ḫârâ (G.3/4)   

 

Elmalılı, harplerde ölümlerle milletini yaşatmak isteyenlerin kahrolmasını ister. 

Dedim bu ḥarb niçindir dedi yaşatmaḳ için 

Dedim ki ḫâṭıram olsun bu beyti et ezber 

Yaşatmaḳ isteyeñ erler cihânı ḳahr olsun 

Ölenleriyle yaşarsa cihânda milletler (Kt.30) 

İşgal  

Elmalılı’nın yaşadığı dönemde savaşlar sonucu İslâm diyarları tamamen işgal 

edilmiş, rahat ve huzur ortamları, yerini kargaşaya bırakmıştır. 

  Aġlarsa sezâdır Ḥamdi bütün 'âlem-i İslâm 

Dûr oldu bugün aġlayalım 'âşıḳa Baġdâd  (G.6/5) 

Fey  

Fey sözlükte gölge, zevalden sonraki gölge, geri dönmek, şekil değiştirmek 

anlamlarındadır. Terim olarak fey, gayri Müslimlerden alınan haraç, cizye, ticârî mal 

vergisi ve diğer bazı gelirleri ifâde etmektedir. 

 
Elmalılı, ümmetin durumundan dolayı kalbinin parça parça doğrandığını, Kâbe’nin 

işgal edildiğini ve vatan topraklarının düşmanın elinde fey’e dönüştüğünü ızdırap 

içerisinde belirtmektedir. 

 
  Doġrar mısıñ fu’âdımı ḥâlâ dilim dilim 

Ḳıblem ḳapandı oldu vaṭan fey-i muḳtesem (TB.1/3) 

 
Ganîmet  

İslâm hakikat dinidir, kuruntu ve hayal dini değildir. Allah yolunda savaşmanın 

sonuçları her ne kadar mânen şehitlik gibi üstün mertebeler olsa da, asıl amaç düşmana 

galebe çalmaktır. 

 
  Ma’neviyyat deyip geçme hemen dînimizi 

Biz taḥaḳḳuḳ etmeyen vehme ḥaḳîḳat demeyiz 

Hep şehîd olmaḳ du'â almaḳ mıdır ecr-i ġazâ 

Biz bu vâh u âha şerî'atta ġanîmet demeyiz (Kt.14) 
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3.2.2.2. Devlet Dâireleri 

   Elmalılı’nın şiirlerinde, devlet dâirelerinden sadece, A’yân, Bâbıâlî, Dîvân ve Dâru’l-

fünûn yer almaktadır.  

 

A’yân, Bâbıâlî, Dîvân  

Âyân, Osmanlı Devleti’nde şehir ve kasabalarda devletle halk arasındaki ilişkileri 

düzenleyen kimselere verilen isimdir. Meclis-i A’yân, iki meclisli Osmanlı Parlamento- 

su’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadıdır.391 

 

Bâbıâli, XVIII. Yüzyılın sonlarından itibaren Paşa Kapısı ve Sadâret Dâiresi, 

nezâretlerin kurulmasından sonra da Osmanlı hükümeti mânâsında kullanılmıştır.392 

 

Dîvân, İslam devletlerinde resmî işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclis ve buna 

bağlı devlet dâireleridir.393 Osmanlı Devleti son dönemlerinde iç ve dış düşmanlarının 

her taraftan saldırısı ile karşı karşıya kalmış, devletin iktidar merkezleri iş yapamaz hâle 

gelmiştir. 

  Titrerim her gün şu’ûrumdan bu dehşetḫânede 

Heybet-i dîvân 'âlî ḳudret-i a'yân hîç (G.2/2) 

 

Dârü’l-fünûn, Dâru’l-cünûn  

Dâru’l-fünûn, Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan, sıbyan ve rüşdiye 

okullarının üstünde yüksek öğretim müessesssidir. Dâru’l-fünûn, II. Abdülhamid’in 

isteği ile Maarif Nazırı Zühtü Paşa tarafından “Dâru’l-fünûn-i Şahâne” adıyla 1900 

yılında Mekteb-i Mülkiye binasında yeniden açıldı. Bu yeni dönemde her şey 

hükümetin kontrolünde idi ve tüm dersleri müfettişler dinlemekte idi.394 

 

Dâru’l-cünûn ise delilerin tedavi için yatırıldıkları akıl hastanesidir. Elmalılı, Dâru-l-

fünûn’un açılışına sevindiğini, lakin yönetim şekliyle Dâru’l-cünûn’a döndüğünü ifâde 

etmektedir.  

 
 

391 Bkz.: Özcan Mert, “Âyan”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1991, c. 4, s. 195-198. 
392 Bkz.: Mehmet İpşirli, “Bâbıâli”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1991, c. 4, s. 386-389. 
393 Bkz.: Abdülazîz ed-Dûrî, “Divan”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1994, c. 9, s. 386-387. 
394 Bkz.: Ekmeleddin İhsanoğlu, “Dârülfünun”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1993, c. 8, s. 521-525. 
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  Dârü’l-fünûn açıldı denmişti ben sevindim 

Gûyâ ki sen 'ulûmu ben ḍâminim demişsin 

Girdim içinde gördüm ey âşiyân-ı sevdâ 

Dârü’l-fünûn degilmiş dârü’l-cünûn imişsiñ (Kt.4) 

 

3.2.2.3.1. Giyim-Kuşam 

Elmalılı, Dîvançe’de giyim-kuşamla alâkalı bir tek ferâceden bahsetmiştir. 

 

Ferâce   

Kadının ruhunun güzelliği, evinin dışında eski de olsa bir dış örtü giymesiyledir. 

 
  İstitârıñdanmış ol añladım şevḳ-ı raḥıñ 

Eski bir ferâce olsun bul da ey dil-dâde gey (G.31/8) 

 

3.2.2.3.2. Süs Eşyâları ve Süs Unsurları 

     Sevgiliyi vasfetmek için, sevgilinin kullandığı süs eşyalarından ve özelliklerinden 

bahsetmek şiirde sık rastlanan unsurlardandır. Elmalılı’da şiirlerinde bu unsurlardan 

faydalanmıştır. 

    

Ayna (Âyine)  

Yaratılışın kimyâsı cansız resim gibi olan görüntüye can vermektir. Öyle ki bir 

sîneden denizleri ve karaları yansıtır. 

 
  Böyledir kimyâ-yı ḫılḳat can verir âyineye 

Ḳalb eder bir sîneye 'aks ettirir baḥr u beri (G.29/7) 

 

     Güzeller aynalarını sînelerinde saklarlar. Göz kamaştıran bütün tecellileri saklasın 

diye ayna yapıp sevgiliye verilmiştir. 

Berḳ-i tecelliyâtı bir âyine eyleyüp 

Ḳoynunda ṣaḳlasıñ diye cânâna verdiler (Kt.1) 

 

Elmas 

Rasûlullâh’ın (s.a.v.) İsrâ ve Mîrâç hadisesi tarif edilemez mucizelerle doludur. O 

gece gök kapıları tamamen açılmış, Rasûlullâh (s.a.v.) gök kapılarını birer birer 
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geçerken, gök ehli kendisinin güzelliğine mest olmuştu. İsrâ ve Miraç hadisesi Necm 

sûresinde anlatılmıştır.  

 

Elmalılı, İsrâ ve Mirâç hadisesini Rasûlullah (s.a.v.) ile beraber yaşıyormuş gibi 

anlatmaya çalışmış, kendisinin utandığını, Rasûlullah’ın (s.a.v.) yasemenler saçtığını, 

elmaslar takdığını ve böylelikle gam ve kederin kalktığını ifâde etmiştir. 

 

  Hemân me'âric-i ümmü’s-semâ açıldı bize 

O mâ’î ṣaçları sermiş de o dûş-i nûşine 

Doḳundu sîneme ṣandım ḥarûr bir sîne 

  Yazıldı sûre-yi Necm’iñ me’âlî dîdemize 

Ben âb-ı rûyumu döktüm o yâsemen ṣaçtı 

Ben inci döktüm o elmas ṭaḳardı ġam ḳaçtı (SM.1/5) 

 

İnci, Şehvâr (Şah-vâr) 

Şehvâr, şaha, hükümdara yakışacak özellikte olan, iri ve iyi cins inci anlamındadır. 

Elmalılı, müminlerin çok kıymetli olduğunu, vahdet inancında olduklarını, yalnız 

yaşadığı dönemin sıkıntılı bir dönem olduğunu belirtiyor. 

 

  Şehvârız noḳṭa-yi vaḥdettedir meydânımız 

Başḳa meydan vermiyor gerçi bizim devrânımız (G.13/1) 

 

Sîm (Gümüş) 

Âşıkların yaşadıkları deniz altındaki maceralara benzer, kimi gark olur gider, kimisi 

de gümüş ve altın hazinelerine vâsıl olur. 

 

  Ġamze hep taḥte’l-baḥir bir mâcerâdan baḥs̱ eder 

Kim biner kim ġarḳ olur kimler çeker sîm ü zeri (G.29/5) 

 
Sürme  

Elmalılı, maddî ve manevî çöküntünün içerisinde olan insanlığın, acılarının sanki 

ağlayan gözlerine sürme olduğunu, kimsenin kimseye yardımcı olamadığını 

belirtmektedir.  
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Elemden sürmeler ḳudret çekerken çeşm-i giryâna 

Bıraḳmaz elde ṭâḳat 'arż için çâk-ı girîbâna (Msn.2/14) 

 

Şâne (Tarak) 

Elmalılı, sevgilinin saçlarına dokunup dalgalandıran gül bahçesinin nefeslerini, ve 

kokularını, sabâ esintisi zamanı sevgiliye verilen tarağa benzetmiştir. 

   Enfâs-ı gülistânı alıp şânedir diye  

Dest-i ṣabâda zülf-i perîşâna verdiler (Kt.1/2) 

 

Zer (Altın)  

Sanayinin gelişmesi ile her türlü kağıt îmâlâtı başlamış, gümüş ve altın işlenerek 

yapılan el işi eserler eski kıymetini kaybetmeye başlamıştır.  

Kaġıt çıḳalı sîm ü zerrin vechi nihândır 

Esbâbını ṣordum dediler ṣorma 'ıyândır 

Bî mâye raḳîb oldu mu sermâyeye artıḳ 

Namus ü şeref gizlenir encâmı ziyândır (R.10) 

 

3.2.2.3.3. İnşâî Unsurlar 

    Sevgili, zaman zaman farklı mekânları gezip dolaşır. Sevgilinin olduğu meclisler de 

sevgilidir ve şiirin konusudur. 

 

Kârhâne  

Kârhâne sözlükte iş yeri iş işlenen yerdir. Elmalılı, âşıklar meclisi olan mekânlarının 

yıkıldığını, bu mecliste sâkilik yapan kendisinin dahi nasipsiz ve kısmetsiz olduğunu 

şöyle ifâde eder:  

  Mescid gibi meyḫâne vü kârḫâne yıḳıldı 

Ḥamdi gibi sâḳî daḫî bî-vâye vü bî-zâd (G.5/5) 

 

Kürsü  

Elmalılı, Cenab Şehâbeddin’in yazılarını gururla matbaaya teslim edip koltuğuna 

oturduğu zaman, yazısındaki edebî değerlendirmelerin yanlış olduğunu ifâde 

etmektedir:  
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  Baḳın demiş Türkçe nes̱ir ṣaçma demektir şimdi 

  Şi'r bir türkü ya bir ḳoşma ya destân gibidir (G.50/7) 

 

Mahfil  

Aşk meclislerinde kürsüye âşık, minbere sevgili, mahfile çalgıcı, şarkı okuyan, 

mihraba pîr, ortada ise aşk şarabı dağıtan sâki bulunur. 

 

  Kürsiye civân minbere ḳız maḥfile muṭrib 

Miḥraba o pîr ortaya sâḳî-yi ser âzâd (G.5/2) 

 

Mescid  

Müminin gönlü her an Allah ile beraberdir. Mescid ve meyhaneden yani aşk 

meclisinden uzak olması ibâdet yapmadığı anlamına gelmemelidir. Zira 

kıyamda/ayakta, ka’dede/oturarak ve yan üzeri yatarak yani her hâlükârda ibâdetini 

yerine getirir.  

Çoḳ görülmez mescid ü meyḫâneden dûr olmamız 

Biz ḳıyâm u ḳa'deden îmâya girmiş çıḳmışız (G.38/24) 

 

Meyhâne  

Meyhâne, tasavvuf edebiyatında kulun aşk ve şevkle Rabbine münâcât mahalli, 

kâmil ârifin ilâhî aşk, şevk ve marifetle dolu gönlü, tekke, lâhûtî âlem anlamındadır. 

Âşıkların mahalli olan meyhane oldukça, âşık ne aşk şarabı ne de kâsesini ister. 

İstemem bâdeyi peymâneyi ḳır dök sâḳî 

İltifâtıñ ettigi neşve bu meyḫâne içün (G.36/5) 
 

Mihrab  

Âşık, gönlünün yöneldiği matlubuna, maksuduna vâsıl olunca her yer gül bahçesine 

döner ve Allah’tan bu hâlin dâimî olmasını diler. 

 

Çiçekler güldü miḥrâbımda renk renk olup secdem 

İlâhî raḥmetiñ alnımda ḳalsın sermedî şebnem (Msn.2/22) 
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Minber  

Elmalılı, gönlündeki gizli bir tecellinin olduğunu ve bu tecellî ile inlediğini şöyle 

ifâde etmektedir: 

  Gizli bir sîne-yi tecellî vardır göñülde 

Hâlen onuñla inler mihrâb u minberimde (G.30/5) 

  

3.2.2.6. Tıp-Hastalık, Hasta  

Elmalılı, yaşadığı dönemde sevgi ve muhabbet adına bir şey kalmadığını, gönüllerin, 

aşkın, sevdiklerinin hasta olduğunu, gönlünün hastahâneye döndüğünü, devâ aradığını 

lâkin devâ olacak tabiblerin de hasta olduğunu belirtmektedir. 

  Dîde ḫasta eşk ḫasta hep eḥibbâ ḫastadır 

Ḥastaḫânem bir göñül lâkin eṭibbâ ḫastadır (G.7/1) 

 

Eczâne 

Elmalılı, görülmedik hastalıkların nüksettiğini, bu hastalıklara çare yeni bir devânın  

ise bulunamadığını, aslında eczane olan dünyanın da baştan başa hasta olduğunu ifâde 

etmektedir. 

   Nev-be-nev emrâż gördük görmedik bir nev-devâ 

Şimdi eczâḫâne-yi 'âlem ser-â-pâ ḫastadır (G.7/2) 

  
      3.2.2.7. Yazı, Harf ve Kitap ile İlgili Unsurlar 

      Elmalılı, yazmanın ve okumanın her dönemde önemli olduğunu, lâkin yaşadığı 

dönemde bu konuların çok sıkıntılı hâle geldiğini belirtmektedir. 

  

Ebced, Elifbâ 

Ebced, Arap alfabesindeki harflerin kolaylıkla hatırda kalması için düzenlenen harf 

dizisidir. Elifbâ, Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğrenmek için hazırlanmış kitapçıklara 

verilen isimdir. 

 

Elmalılı, yaşadığı dönemde, müderrislerin, mürşidlerin ve talebelerinin hasta olduğu 

gibi talebelere okutulan kitaplarında hasta olduğunu belirtmektedir. 

  

  Ḫasta üstâdân-ı mekteb ḫasta ḫüddâm-ı edeb 

Ḫasta şâkirdân hep ebced elif-bâ ḫastadır (G.7/3) 
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Kalem, Kilk, Hâme395  

Elmalılı, şiir yazmaya başlayan kalemin, gülleri takmış, şarkı söyleyen ve raks eden 

kişi gibi yerinde durmaması gerektiğine dikkat çekmektedir. 

Ṭak gülleri dök dilleri baṣ zilleri şimdi 

Çıldırmalı bir ḫâme derim şi'r denince (G.35/4) 

 
Elmalılı, kalemini sağ eline alıp yazı yazmaya başladığı zaman dert ve sıkıntılarının 

kaybolduğunu belirtir. 

Ey ḳalemim ṣaġ elim 

Sensiñ benim hem-demim 

Meşġûl eyle ḳalbimi 

Çıḳsın ondan elemim (Mn.1) 

 

Elmalılı, yazdıklarının hakîkat olmasını arzu ederken, Âdem olmayanın kaleminden 

hakîkatın südûr etmeyeceğini ifâde etmektedir.  

 

Ḥamdi sen âdem olsañ bir gün cihân gülerdi 

Hîç yoḳ mu bir ḥaḳîḳat kilk-i hünerverimde (G.30/6) 

 
Kağıt 

Elmalılı, teknolojik ilerleme kaydeden devletlerin daha önce görülmeyen yenilikler 

yaptıklarını, bu şekilde maddi terakkîlerinin daha da artacağını ifâde ederek, işin 

sonunun ise ne olacağını erenlerden sormaktadır. 

 

  Ey feylesof efsûnu naṣıl eylediñ inkâr 

Devletlere baḳ her şeye efsûn yapıyorlar 

Bilmem ne olur 'âḳıbeti şimdi erenler 

Kaġıtları efsûn ile altun yapıyorlar (Kt.5) 

Hatt 

Elmalılı, Bakkal Arif Efendi ve Sami Efendi gibi döneminin meşhur hattatlarından 

icâzetli usta bir hattattır ve vefâtına kadar hüsn-i hat sanatı ile iştigal etmiş, eserler 

yazmıştır. 

 
395 Kalem ile alâkalı diğer beyitler için bkz.: G.12/9; G.30/6; G.35/4; Kt.23/1; Kt.42/2; R.15/1; G.49/4. 
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Elmalılı, çok sevdiği hüsn-i hat ile yazdığı hat sanatı levhalarının kenarlarını ebrûlar 

ile tahrîrlemiş, yaşadığı hayatı rüya olarak vasıflamıştır. 

Derd-i ḥaṭṭı 'aşḳıñ diye tefsîr ettim 

Baḳ âhımı ebrûlara taḥrîr ettim 

Ey kâtib-i dîvân ezel ḫâmesiniñ 

Ben kendimi rü’yâ diye ta'bîr ettim (R.15) 

 

3.2.2.8. Meslekler ve Ünvanlar 

   Divançe’de, meslek ve ünvanlarla alâkalı iki konu vardır; feylesof ve fakih. 

 

Feylesof  

Elmalılı, “İstanbul Rasyosu’nu dinlerken” den aldığım ilhamla” notundan sonra 

kaleme aldığı şiirinde, filozofun güftesine yapılmış bestenin, hazin ve titreyen bir ses ile 

seslendirilmesini en güzel dilbere benzetmektedir. 

 

Baḳıñ filozofuñ öz güftesine 

Ḥasretten bir beste ṭutmuş sesine 

Ḥayrânım titreyen mu'cizesine 

Hîçbir ḥüzn böyle dilber mi bakıñ (Ş.2/3) 

Fakîh  

Hayat anlayışı, tıpta damardaki kan, hekim için samimi vicdan ve Fakih’in 

imanından kaynaklanan fetvâsı olarak farklı algılansa da, asker için hayat yara ve 

elemdir. 

  Ḥayât ṭıbda ṣanırsam damarda bir ḳandır 

Taṣavvurunda ḥekîmin ṣamîm-i vicdândır 

Faḳîhin eldeki fetvâsı Ḥaḳḳ’a îmândır 

Faḳaṭ şu 'askere sorsañ yarayla elḥândır (Kt.26) 

 

3.2.2.9. Mûsikî 

     Sevgiliye aşkını ilân edip anlatmanın önemli yollarından birisi de mûsıkîdir. Sevgili 

diliyle söyleyemediğini ancak mûsıkînin gönül titreten nâmeleriyle ifâde edilebilir.  
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Erganûn  

Erganûn, Rumca bir kelime olup org anlamındadır. Elmalılı, Rasûlullâh’ın (s.a.v.) 

miracının Bilal (r.a.) gibi ümmeti için de geçerli olduğunu, gönlü yaralıların ortaya 

çıkmasını, îlan için orgların çalınmasını istemektedir. 

 

  Çeksin o ruḫ-nümûnu çalsın o erġanûnu 

Çâk eylesiñ şu’ûnu uysun bezm-i Bilâl’e (G.23/6) 

 

Kânûn  

Elmalılı, âşıklar meclisinde sâzendenin kânun meşk etmeye başladığını, gönlü hoş 

edecek kimin sahneye çıkacağını merak etmektedir. 

 

  Muṭrıb yine el sürdü o ḳânûna ve lâkin 

Ḥamdi çıkacak kim bakalım ṣaḥneye dilşâd (G.5/6) 

 

Marş   

Elmalılı, yaşadığı savaş ortamında öldürülen sevgilinin misk kokulu hâreli 

zülüflerinin boyunu bestelenmiş marşa benzetmektedir. 

 

   Ḫûn ilinden geldi seyr et bezm-i rezmiñ dilberi 

Bestelenmiş marşa beñzer boyda zülf-i 'anberi (G.29/1) 

 

Ney, Nây 

Elmalılı, ruhunun, ölen kişilerin ruhlarının bulunduğu Berzah âleminde olduğundan  

ney sesi değil, dirilmek için İsrafil tarafından üflenecek borunun sesini duymak 

istemekte, aklı başında olmasa da herşeyden haberdâr olduğunu ifâde etmektedir. 

 

  Ney degil lâkin bugün ṣûr isterim Berzaḫ’tayım 

Öyle sermestim ki bî-dâr olmadım aḥvâlden (G.22/4) 

3.2.3. Kozmik Âlem 

    Elmalılı, kozmik âlem unsurlarını daha çok, güzellik, hayırlı haberler/müjdeli 

konularda kullanmaktadır. 
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Âfitâb, Güneş396 

Elmalılı, savaşlar sebebiyle doğudaki güneş gibi olan İslam beldelerinin ızdırap 

içerisinde olduğunu, bu zulmetin mutlaka sona ereceğini ve güneşlerin parlayarak tekrar 

her tarafı aydınlatacağını belirtmektedir. 

   Şarḳın bütün güneşleri maġribde mużdarip 

Ẓulmette ġarḳ olur da cihân kehkeşân olur (TB.1/4) 

 

Güneş, kızgınlığını sevgilinin gözlerinden alır, ama sevgilinin siyah gözlerine her 

zaman kızgın bakmak yakışmaz. 

 
Hep göz bebeklerinden alır ḥıncı ḫâr u ḫas 

Her dem belâlı baḳma bu çeşm-i siyâh der (G.43/4) 

 

Hilâl, Mâh, Mehtap, Bedr, Kamer397  

Elmalılı, her ne görüldü ve öğrenildi ise hadis-i şeriflerden ve sûrelerden 

öğrenildiğini, Fetih sûresinin de anlamının bilindiğini, lâkin ümmetin uygulama 

konusunda zayıf düştüğünü, bundan dolayı Allah’tan hilâli hürmetine affedilmeyi talep 

etmektedir.  

Her ne görsek sözden ya sûrdan gördük 

Sûre-yi Fetḥ anlarız 'afv et hilâliñ nâmına (G.46/8) 

 

Elmalılı, ayın nûruyla rengini iyileştirdiğinde, ayın ışığının renginin sihirli yüzüne ne 

kadar yakışacağını ve iyi geleceğini şöyle ifâde eder: 

Nûrunla tımâr eylede gör rengimi ey mâh 

Bu renge şâyeste efsûn cemâlim (G.18/2) 

 

Elmalılı, her dem gözünü mehtaba diktiğini, insanların bunu bilmediğini, gönlündeki 

servet ve zenginliğinden kimsenin haberi olmadığını belirtmektedir. 

 
396 Âfitâb, Güneş ile ilgili diğer beyitler için bkz.: TB.4, 52, 54; Kt.4; G.43/4; Msn.1/10, 19; Msn.2/17, 
19; Kt.48; Kt.53. 
397 Hilâl ile alâkalı diğer beyitler için bkz.: G.7/5; 11/5, G.18/2; SM.1/3; G.33/14,16,17; G.38/21; TB.1/4, 
68; G.41/4; R.2; Kt.17; G.46/8; Kt.36; Kt.37; Kt.38; Msn.1/19; Msn.2/20; R.14; G.49/16. 
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Ġarbe atlarsam yarın bayram yapar dîvâneler 

Bir seḥer şerḥimde sormazlar ki 'ünvânım nedir (G.33/15) 

 

Rasûlullâh (s.a.v.) miraç gecesi gökleri ve cenneti gezince, onun alnındaki parıldayan 

nurdan o gece ayın on dördüne döndü. 

Seyr eyleyerek semt-i semâvât ü cinânı 

Bedr oldu o şeb ġurre-yi ġarrâ-yı Muḥammed (G.49/13) 

 
 Elmalılı gönlüne seslenerek, hayatın zevk ve safâsından uzaklaştığını, lâkin 

tazelik, güzellik arzusunun su ve hevâdan kaynaklandığını söylemektedir. 

Ḳamersin ey göñül mehcûrsun arż-ı ḥayâtından 

Demek ki revnaḳıñ muḥtâcı âb u hevâdandır (G.11/5) 

 

Felek398  

Feleğin çarkında sevdânın sırrı nerdedir bilinmez lâkin, yanık gönüllü bir âşık bu 

feleği kıymetlendirir.  

Sırr-ı sevdâ nerdedir çarḫ-ı felekten maḳṣad 

Bir yanıḳ sîne bu gerdûne kerâmet getirir (G.44/4) 

 

Yıldız, Necm399  

Elmalılı, zamanın batı devletlerinin zamanı olduğunu, büyüklüklerinin de yükselme 

eğilimi göstermelerinden kaynaklandığını belirtir. 

 

Baṭîdır seyri gerçi merkezden dûr olan necmiñ 

Fakaṭ devri büyüklükten gelen bir i'tilâdandır (G.11/4) 

 

Elmalılı, Allah’a olan imansızlığı düşündükçe sıkılır ve daralır. Yol gösterici 

yıldızların, rehberlerin olmadığından, hidâyetin karanlıkta kaldığından yakınır. 

 

 
398 Felek ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.13/4; G.26/2; SM.1/3,5,7; G.33/16; TB.1/5; R.1; Kt.11; 
G.44/4; G.45/2; Kt.28; Kt.33; Msn.3/55. 
399 Yıldız, Necme ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.11/2,4; SM.1/8, Msn.1/2; Msn.2/7, 15. 
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Çekip ilḥâdı âfâḳım yanar dalġın melûl ıṣṣız 

Hidâyetler ḳaranlık doġmuyor baġrında tek yıldız (Msn.2/7) 

 

Zühre  

Zühre yıldızı, Venüs gezegendir. Halk arasında Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da 

bilinir. Elmalılı, göğe yükselip Venüs gezegeninden gökleri seyredip, gezegenlerin nasıl 

döndüğünü seyredilmeyi istemektedir. 

Âh derdim şöyle çıḳsam Zühre’den seyr eylesem 

Âsuman görsem naṣıl devr eyler ol seyyâreyi (G.45/4) 

 

3.2.4. Zaman ve Zamanla İlgili Kavramlar 

     Zaman en kıymetli hazinedir ve bu kıymetli hazinenin en önemli dilimi şimdiki 
zamandır. Elmalılı, ânın önemine, mâzinin hâtıralarda kaldığına, âtînin ise ânı yaşamaya 
ve değerlendirmeye engel olmamasına dikkat çeker. 
 

Âtî  

Âtî, gelecek zaman, istikbâl mânâsında Arapça bir kelimedir. Elmalılı, geçmişin bir 

hayâl, geleceğin beklendiğini ama henüz yok olduğunu, yaşadığı zamanın ise şuûrunu 

oynattığını ve ânı anlayamadığını, bilemediğini şöyle ifâde etmektedir: 

 

  Mâżi ḫayâl manẓar-ı âtî henüz 'adem 

Ḥâl oynatır şu'ûrumu bilmem nedir bu dem (TB.1/3) 

 

Eyyâm, Devir, Devrân, Dehr, Vakit400 

Elmalılı, dalından koparılan sebzenin zarında meydana gelen değişikliklere bakarak 

kişinin günün hareketlerini seyredilebileceğini, ömür mâceralarını dinlemek isteyenin 

de bir ırmağın sesine kulak vermesini ister.  

 

  Dilerseñ cünbiş-i eyyâmı seyret sebze zârında 

Dilerseñ mâcerâ-yı 'ömrü diñle cuybârında (G.25/2) 

 
400 Vakit ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.2/3, 4; G.11/4; G.13/1; G.14/8; G.21/6; G.24/4; G.25/2; 
G.26/5; G.28/8, G.30/4; G.31/3; SM.1/2; G.33/1; G.34/1; G.40/8; TB:1/5, 48, 49; Kt.9; Kt.12; G.45/4; 
Kt.24; Kt.31; Kt.42; G.47/3; Msn.3/23.  
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    Âşık bazen büyülenmiş gibi tutkun olur, ne olup bittiğinin farkına varmaz, gözü bir 

noktaya sevgiliye dikilir kalır, ne yapacağını da bilemez. 

Öyle mesḥûrum ki bilmem sırr-ı devrânım nedir 

Var mıyım ya yoḳ muyum 'âlemde seyrânım nedir (G.33/1) 

 

    Aşk, âşığın yakasından yakaladığı zaman çeker durur, âşığın âhı ise hiç eksik olmaz.  

Ey ‘aşḳ bırâḳ çekme girîbân benimdir 

Ey âh çekil girme dehen-i bâb tenimdir (G.34/1) 

 
Mâzi   

Elmalılı, geçmiş hayatının acılarla dolu olduğunu, beklentilerinin hayallerde 

kaldığını, son hâtırasının ise sesli bir rüyâ olduğunu söylemektedir. 

O mâżîden ḳalan ṣoñ ḫâṭıram bir sisli rü’yâdır 

Bugün varlıḳ sefînem sâde hicrân sâde ḫülyâdır (Msn.2/6) 

Mevsim 

Elmalılı, yaşanılan zor dönemlerin geçmesi arzusuyla göklere bakmakta, rahmetin 

inmesini beklemekte, lâkin nice Nisan mevsimleri geçmesine rağmen yeryüzüne şefkat 

ve merhametin inmediğini üzülerek görmektedir.  

Ḳanar ümmîde ḥasret gözlerim baḳtıkça eflâke 

Nice bir mevsim-i nîsan-ı şefḳat inmiyor ḫâke (Msn.2/9) 
 

 Asr401  

Elmalılı, hâkimiyyetin herşeyi tahrip ederek geçekleştiğini, zamanın hâkim 

unsurlarının ne din ne iman, ne İncil ne de Kur’ân tanımadığını vurgulamaktadır.  

 

  Ḥâkimiyyet ġâliba bir neş’e-yi taḫrîb imiş 

Ḥâkimân-ı 'aṣr için İncîl hîç Ḳur'ân hîç (G.2/8) 

Ferdâ, Yarın402  

Ümîd hep yarınlar içindir ve ümid edilen şey zâlimin ve mazlûmun olmamasıdır.  

 
401 Yıl, Asr ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.2/8; TB.1/5; Kt.8; Kt.42; Msn.2/2; 53/1, Msn.3/54. 
402 Ferdâ, Yarın ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.2/9; G.7/5; G.22/5; G.33/15; G.38/21; TB.1/4, 57; 
Msn.1/10; Msn.2/5; G.49/11. 
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Ferdâ denince ḳalb niçin ibtisâm eder 

Zîra yârın ẓalâm-ı meş’iyyet nihân olur (TB.1/4) 

 

Sabah  

Gecenin sırlarının kapıları, sabahın ışıklarının doğduğu ilk vakitlerde kapanmakta, 

âşık hayret denizinden sıyrılmaya çalışmaktadır. 

Gözüm ṭulumba ararken ḳafam ṭutuştu diye 

Atılmışım soḳaḳ üstünde şarḳa nâẓır olan 

Ṣalonda pencereniñ tam yanında bir kûşeye 

Dedim nigâhıma haydi ufuḳta şöyle dolan 

   Ne var ḥavâdis̱e beñzer semâ-yı 'âlemde 

Güzelce añla da gel söyle der-'aḳebda baña 

Ṣabaḥa çoḳ mu ne oldu ne ḳaldı baḳ şu taña 

Bu enfüs-i felekiyyât şaşdı sinemde (SM.1/2) 

 

Yeldâ 

Sıkıntıların, dertlerin ve üzüntüler sabrı zor imtihanlardır ve bu imtihanların 

bitmemesi, uzaması insanı tüketir. İnsan bir an önce bu hâlin tebdil olmasını, 

ferahlamayı arzu eder. 

 

  Yeldâ bu baş belâsı şu yeldâ-yı ibtilâ 

Geçmez mi gün gelir ki o ân başḳa ân olur (TB.1/4) 

 

Dün403 

Âşıkın gaflet uykusuna dalması, yârinden uzaklaşmasıdır. Bu uzaklık mâşuka zor 

gelir. 

Rüyâdaydım uyandım dün ḫâb-ı ġafletimden 

Yâriñ selâmı geldi dem vurdu rıḥletimden (G.21/1) 

 

Hengâm  

Elmalılı’ya göre şiir, dilde nâme, gönülde bir mevsimdir. 

 
 

403 Dün ile ilgili diğer beyitler için bkz.: G.5/1; G.6/3; G. 8/3; G. 21/1; G.22/1; G.30/4; R.12; G.49/10.    
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  Bir dilde bir nâme derim şi'r denince 

Göñlümdeki hengâme derim şi'r denince (G.35/1) 

 

3.2.5.  Kavimler 

  Elmalılı’nın şiirlerindeki kavimler, yaşadığı dönemdeki zâlim topluluklarla bunlara 

benzettiği Ye’cüc ve Me’cüc’dür. 

Alman  

Elmalılı, öncelikler vatan topraklarının tanınması gerektiğini şöyle ifâde eder: 

  Ḥamdi gitme sen bir Almanla Türkistan’a hîç 

Sen baḳ İstanbul nedir İzmir ne Anṭalya’n nedir (G.8/8) 

Bulgar  

Uzun süren savaşlar boyunca Bulgarlar, Ruslar ve Almanlar kaplan gibi insanları 

öldürdüler.  

  İnsân yediler bir nice ḳaplanları gördük 

Bulġarları Mosḳofları Yunanları gördük 

Post oldular en ṣon faḳaṭ post üzerinde 

İngiltere’nin dişleri ṣırtlanları gördük (R.6) 

Japon  

1904-1905 Rusya-Japonya Savaşı, Japonya’nın üstünlüğü ile sonuçlanmış, Rusya 

bölgeden âdetâ silinmişti.  Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri arasında yer alan 

Japonya, tehdîd olarak gördüğü Rusya’ya karşı teyakkuz hâlindeydi. 

 

  Ey Rus çözülsün hele bir kerre şu donlar 

Elbette s.ker silsileñi  ḳorḳma Japonlar (Kt.52/2) 

 

İngiliz   

Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupalı iki devlet olan İngiltere ve Almanya karşı karşıya 

gelmişti. Bu savaşta on yedi milyon asker ve sivil can vermişti. 

  O gün ki İngiliz Alman ḳarşıydı birbirine 

Felek şu Avrupa’dan bir güzel öç almadadır 

Diñle ki uṣlu dur oġlum belâya girme ṣakın 

Uçuşdu nev'-i beşerden bütün ḳan almadadır (Kt.28) 
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Rus  

Tarihte Türkler ve Ruslar on dört defa birbirleriyle savaşmışlar ve en son I. Dünya 

Savaşı’nda karşı karşıya gelmişlerdir. I. Dünya savaşı öncesi Japonya, Rusya’yı 

yenilgiye uğratmış ve bölgesindeki Rusya hâkimiyetine son vermiştir.  

  Ey Rus çözülsün hele bir kerre şu donlar 

Elbette s.ker silsileñi ḳorḳma Japonlar (Kt.52/2) 

 

Yunan  

Birinci Dünya Savaşı’nda on yedi milyon asker ve sivilin ölmesine sebep olan 

milletlerden birisi de Yunanlılardır. 

 

  İnsân yediler bir nice ḳaplanları gördük 

Bulġarları Mosḳofları Yunanları gördük 

Post oldular en ṣon faḳaṭ post üzerinde 

İngiltere’nin dişleri ṣırtlanları gördük (R.6) 

 

3.2.7. Ülkeler, Bölgeler ve Şehirler  

Elmalılı şiirlerinde, dünyanın çeşitli bölgelerinden, ülke ve şehirlerden farklı 

konularda örnekler vermekte, karşılaştırmalar yapmaktadır. 

  

Antalya  

İlk defa Kutalmışoğlu Süleyman Şah (ö.1086) tarafından 1085 yılında, daha sonra  

1207 yılında I. Gıyâseddin Keyhusrev (ö. 1211) ile Selçuklu topraklarına katılan 

Antalya hâlen Müslüman Türk yurdudur.  

 

Aslen Antalya ili Elmalı ilçesinde doğan Elmalılı, Müslümanların Avrupa 

hayranlığını bırakıp, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illerini gezerek, öğrenerek bu 

vatanın tanınması gerektiğini belirtmektedir. 

 

  Ḥamdi gitme sen bir Almanla Türkistan’a hîç 

Sen baḳ İstanbul nedir İzmir ne Anṭalya’n nedir (G.8/8) 
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Avrupa  

    Avrupa’da toplam 64 ülke vardır, bunların 50’si bağımsız, 8’i bağımlı, 6’sı 

tanınmamış devlettir. Sanayi devriminden sonra Avrupa dünyanın lider coğrafyası 

olmuştur. Elmalılı, Avrupa dahil belânın dünyanın her tarafında hüküm sürdüğünü 

belirtmektedir. 

  Dedikçe uṣlu dur oġlum belâya girme ṣaḳın 

Felek şu Avrupa’dan bir güzel öç almadadır 

Diyordu yoḳ baba yoḳ işte İngiltere Alman 

Demek ki ḥarb-i 'umûmî cihanda hep modadır (Kt.28) 

 

Müslümanlar toplumlarda da Avrupa özentisi bir yaşam hızla yaygınlaşmış, içi başka 

dışı başka şahsiyetler toplumda çoğalmaya başlamıştır.   

 

  Nedir bu ḥarb ile derdiñ ey insanoğlu seniñ 

Dimaġıñ Avrupa ḳalbiñ Muḥammed ümmetidir 

Derim bugün ya nezf-i dimaġa ya sekte-i ḳalbe 

Ṭutulduñ iş bu ḳıyâmet onuñ 'alâmetidir (Kt.29) 

 

Bağdat  

Bağdat, VIII. Yüzyılda Abbâsî Halîfesi Ebû Ca’fer el-Mansûr tarafından 

kurulmuştur. Kuruluşundan Abbâsî Devleti’nin yıkılışına (1258) kadar hilâfet merkezi 

olarak kalan Bağdat, Osmanlı Devleti döneminde vilâyet ve 1921’de Irak’ın başşehri 

oldu. I. Dünya Savaşı sonrası Bağdat, 11 Mart 1917 tarihinde İngilizler tarafından işgal 

edildi.404 Elmalılıya göre, Bağdat işgal edilince, “Aşığa Bağdat uzak değil” atasözü 

anlamını yitirmiştir.  

  Aġlarsa sezâdır Ḥamdi bütün 'âlem-i İslâm 

Dûr oldu bugün aġlayalım 'âşıḳa Baġdâd  (G.6/5) 

 

Basra  

Basra, Keldânîler zamanında Teredon, Sâsânîler devrinde Vehiştâbâd Erdeşir diye 

bilinen Araplar’ın Hureybe dediği harâbeleri üzerinde 635-38 yılları arasında 

 
404 Bkz.: Abdülazîz ed-Dûrî, “Bağdat”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1991, c. 4. S. 433-437. 
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kurulmuştur. Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedildi. Basra,1917 yılında İngilizlerin 

işgaline uğradı.405 

  Ka'be Ravża Şâm u Ḳuds ü Baṣra Baġdad u Ḥaleb 

Nerdedir Zemzem Fırat u Dicle vü Seyḥan nedir (G.8/7) 

Berlin  

Almanya’nın târihî başkenti Berlin, Osmanlı Devleti döneminde Paris’le birlikte Av- 

rupa medeniyetinin de başkenti özelliğine sahipti. 

 

Elmalılı, Allah rahmet kapılarını açmazsa, Osmanlı devletinin, Almanya ve 

Fransa’ya mahkûm olmaya devam edeceğini belirtmektedir. 

 

  Geh Berlin’e gâh Pâris’e minnetle geçer gör 

Ḥak devlete ebvâbı küşâd eylemeyince (G.42/9) 

 

Buhâra  

Günümüzde Özbekistan’a âit bir il olan Buhâra, Muâviye’nin Horasan Vâlisi 

Ubeydullah b. Ziyâd tarafından fethedilmiştir. I. Dünya Savaşı sonrası Buhara, Ruslar 

tarafından işgal edildi. Sapkınların işgali ile, sert ve kaba ellerinde inleyen Müslüman 

yurtlarından birisi de Buhara’dır. 

 

  Bîzâr bugün dest-i ḫaşîninde melâliñ 

Baṭhâ-yı Ṣafâ arż-ı Ḥarem Hind ü Buḫârâ (G.3/7) 

 

Çin  

II. Dünya Savaşı sırasında Çin yönetimi yaşadıkları iç karışıklıklardan dolayı tarafsız 

kaldığını ilan etmişti. General Mao Zedong 1943’te II. Dünya Savaşı devam ederken 

Çin’in başına geçti.  

Elmalılı, tarafsız olmaya devam eden Çin’de, General Mao Zedang’ın Çin’in 

kuzeyindeki örgütlenmesini şöyle ifâde eder.  

  Çin bî-ṭaraf olmaḳta devam etmekte ammâ 

Aḳtı ṣu gibi sivâ şimâle general-i Mâ (Kt.52)  

 
405 Bkz.: Abdulhâlik Bakır, “Basra”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1992, c. 5, s. 112-114. 
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Fas  

Günümüzde Kuzey Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Fas, I. Yezid zamanında 

(680-683),Ukbe b. Nâfî (ö.62/682) tarafından fethedilmiştir.406  

 

  Benî Ümeyye’si Mervân’ı ṣonra Abbâs’ı 

Naṣıl getirdiler îmâna Fas’ı Ḳafḳas’ı (Msn.3/20) 

 
Halep  

Kuruluş tarihi mîlâttan önce XVIII. yüzyıla kadar dayanan Halep, günümüzde 

Suriye’nin bir ilidir. Hz. Ömer (r.a.) döneminde, Ebû Ubeyde b. Cerrâh (r.a.) (ö.18/639) 

tarafından fethedilmiştir. I. Dünya Savaşı öncesinde Halep, İstanbul ve Kâhire’den 

sonra Osmanlı Devleti’nin üçüncü büyük şehri durumundaydı. I. Dünya Savaşı sonrası 

İngilizler tarafında işgal edildi.407 

 

İşgal sonrası çan seslerinin duyulmaya başlandığı Mescid-i Aksâ gibi, Şam ve 

Halep’te bağrışma ve çağrışmalar her tarafı sarmış, her yer târumâr olmuştur. 

  

  Nâḳûs ötüyor Mescid-i Aḳṣâ’da bu günler 

Pür ġulġuledir Şâm u Ḥaleb göçdü o bünyâd (G.6/2) 

 
Harezm  

Harezm, Aral gölünün güneyinde uzanan topraklara ve XIII. yüzyıla kadar burada 

yaşayan halka verilen isimdir. Harezm bölgesi, 717 yılında Emevîlerle birlikte İslam 

orduları tarafından fethedilmiş, Afrigoğullarından İskecmük yalnızca şahlık ünvânı olan 

yetkileri kısıtlanmış Hârizmşah olarak bırakılmıştır.  

 
Emevîler’in Horasan vâlisi, Mâverâünnehir fâtihi Kuteybe b. Müslim (ö.96/715) 91-

92/710-711 yıllarında Harezm melikinin barış yoluyla teslim talebini kabul etti ve 

Mâverâünnehir’in en müstahkem şehri olan Semerkant’ı kuşattı.408 

 
  Ḳuteybe409 ordusu Ḫarezm’le ṣulh olup durmuş 

Da doksan üçte Semarḳand’ı baġteten vurmuş (Msn.3/22)  
 

406 Bkz.: İbrahim Harekât, “Fas”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1995, c. 12, s. 188-190. 
407 Bkz.: Takib Yazıcı, “Halep”, TDV İslam Ans., İstanbul, 1997, c. 15, s. 239-244. 
408 Bkz.: İsmail Yiğit, c. 26, s. 490-91. 
409 Kuteybe b. Müslim (ö. 96/715), Emevîler’in Horasan valisi, Mâverâünnehir fâtihi. Bkz. İsmail Yiğit, 
c. 26, s. 491-492. 
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Hindistan  

Rusya ve Çin’den sonra Asya kıtasının en geniş yüzölçüme sahip olan Hindistan’da, 

Endonezya ve Pakistan’dan sonra 180 milyon nüfusuyla dünyanın en yoğun Müslüman 

halkı yaşamaktadır.   

     Birinci Dünya Savaşı sonrası Hindistan’da İngilizler tarafından işgal edilen devletler 

arasındadır. 

   Bîzâr bugün dest-i ḫaşîninde ḍalâliñ 

Baṭhâ-yı Ṣafâ Arż-ı Ḥarem Hind ü Buḫârâ (G.3/7) 

 

İstanbul  

İstanbul bin altı yüz yıl boyunca, 330’dan 1922 yılına kadar; Roma İmparatorluğu 

(330-395), Bizans İmparatorluğu (395-1204, 1261-1453), Latin İmparatorluğu (1204-

1261) ve Osmanlı İmparatorluğu (1453-1922) olmak üzere 4 farklı imparatorluğa 

başkentlik yapmıştır. Bu özelliği ile İstanbul zengin tarihi ve kültürel mirasın sahibi 

olmuştur. Elmalılı, önce anavatanın tanınması ve bunun içinde başta İstanbul’un 

bilinmesi gerektiğini ifâde etmektedir. 

 

   Ḥamdi gitme sen bir Almanla Türkistan’a hîç 

Sen baḳ İstanbul nedir İzmir ne Anṭalya’n nedir (G.8/8) 

 

İzmir 

Birinci Dünya Savaşı sonrası İzmir Yunanistan Krallığı tarafından işgal edilmiştir.  

Elmalılı, işgal edilen İzmir’in düşmanın zâlim pençesinde kalmayacağını, bu kara 

toprağın nice gâlipleri yiyip bitirdiğini ve onların izinin bile kalmadığını belirtir. 

 

  Ḳalır ẓan etme İzmir pençe-yi ġasbında 'udvânıñ 

Bu ḫâk-i tîre çoḳ ġâlib yemiş yunmuş yıḳanmıştır (G.47/9) 

 

Kafkas  

Bölgesindeki sıra dağlardan adını alan Kafkasya, günümüzde Azerbeycan, 

Ermenistan, Gürcistan, Dağıstan, Kalmuk, Karaçay-Çerkez, Kabarda-Balkar, İnguş, 

Kuzey Osetya ve Çeçenistan devletlerinin bulunduğu coğrafyanın adıdır. 
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Hz. Ömer (r.a.) devrinde Sürâka b. Amr ve Hz. Osman (r.a.) döneminde Habîb b. 

Mesleme ile bölgeyi fetheden Müslümanlar, Emevîler ve Abbâsîler döneminde bölgeye 

tamamen hâkim olmuşlardır.410  

 

  Benî Ümeyye’si Mervân’ı ṣonra 'Abbâs’ı 

Naṣıl getirdiler îmâna Fas’ı Ḳafḳas’ı (Msn.3/20) 

 

Kudüs  

Üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal bir şehir sayılan Kudüs, Hz. 

Ömer (r.a.) döneminde fethedilmiştir. 

Hristiyanlar, Kudüs’ü bizzat Hz. Ömer’in (r.a.) kendisinin gelip teslim alması şartını 

koştukları için, Hz. Ömer (r.a.) son derece mütevâzî bir şekilde, ona refâkat eden birkaç 

Muhâcir ve Ensar’dan oluşan küçücük bir kâfile ile Medine’den yola çıktı. Adâlet 

âbidesi Hz. Ömer (r.a.) yol arkadaşı ile bineğine nöbetleşe biniyordu.411   

Naṣıl götürdü 'Ömer tâ Medîne’den Ḳuds’e 

O 'adli bir deve üstünde baḳmayıp ḥisse (Msn.3/14) 

 

Londra  

Son zamanlarında Osmanlı Devleti güç, kuvvet ve kudretini kaybetmiş, sözü hiçbir 

yerde geçmez olmuştur. Elmalılı, geçmişinden ders almayanların ne zamana kadar 

Avrupa hayranlığına devam edeceklerini sorgulamaktadır.  

 

  Sen geçerken âsuman titrerdi titrerdi zemîn 

Köhne bir malsıñ bugün dükkânda ey biçâre ey 

Kimseden ders alma dersiñ sergüẕeştiñ elverir 

Ḥamdi Berlin Londra Paris’le derdin tâ bekey (Kt.19/1) 

 

Lübnan  

Şam ülkeleri olarak bilinen Suriye, Filistin, Ürdün ve Lübnan’da yetiştirilen güle 

“Şam Gülü” denilmektedir.  

 

 
410 Bkz. Saleh M. Aliev, “Kafkasya”, TDV İslam Ans., İstanbul, 2001, c. 24, s. 158-160. 
411 Bkz. Casim Avcı, “Kudüs”, TDV İslam Ans., Ankara, 2002, c. 26, s. 327-329. 
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  Nemli ufuklarıñ sünbül daġlarıñ 

Başḳa diyarlarıñ başḳa baġlarıñ 

Lübnan illeriniñ mâverâlarıñ 

Yaḳıp ṣavurdugu güller mi baḳıñ (Ş.2/2) 

 

Mekke, Bathâ, Arz-ı Harem  

Mekke, Bathâ, arz-ı Harem gibi farklı isimleri bulunan Mekke-i Mükerreme’nin 

düşman işgali altında olduğu yıllar ümmet için zor zamanlardır. 

 

  Bîzâr bugün dest-i ḫaşîninde melâliñ 

Baṭhâ-yı Ṣafâ Arż-ı Ḥarem Hind ü Buḫârâ (G.3/7) 

 

Elmalılı, Cenab Şehabeddin’in tutarsız ve İslâmî değerlere saldırgan hallerini, 

Avrupalı görüntüsüyle ilim ve irfan ehline sataşmasını, mübârek topraklarda bulunan 

şeytana benzetmektedir. 

Atlar Eyfel Ḳulesi’nden 'urefânıñ başına 

Ḥacca gitmişse de bil Mekke’de şeyṭân gibidir (G.50/18) 

 

Mısır  

İngilizlerin 1917 yılında Filistin’i işgal etmeleriyle halk komşu ülkelere göç etmiş, 

Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan’a sığınmışlardı. 

  Ḳaṣdın bu mudur Mescid-i Aḳṣa’da civân 

Her kûşede baḳ diñlediğiñ âhu-efġân 

Vurduñ bizi dün yolda giderken Mıṣır’a 

Ẓâlim seni ṭutmaz mı ṣanırsın kim bu ḳan (R.12)  

 

Ordu, Of   

Çoğunlukla Karadeniz bölgesinde yaşayan lazlar, cesaretleriyle ve silah yapımındaki 

ustalıklarıyla bilinirler. Birinci Dünya Savaşı’nda Türklerle savaşan Rusların 

komutanları arasında meşhur Makarov’da vardı. Elmalılı, Ordu ve Of’tan gemici bir iki 

lazın Makarov’un hakkından geleceğini dile getirmektedir. 
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  Gitse gemici bir iki laz Ordu’dan Of’tan 

Ṣaġlık ḫaberiñ bekleme artıḳ Maḳarof’tan (Kt.52/3) 

 

Paris 

Paris, uzunca yıllar Avrupa modasının başkenti konumunda olmuş ve dünyayı 

etkilemiştir. Osmanlı’nın son dönemlerinde Paris modasından İstanbul’da etkilenmiş, 

halkın bir kısmı giyim-kuşam tarzını değiştirmiştir.  

 

  Ṣordum ey dilber niçin açtıñ bu rengîn sîneyi 

Böyledir kültür dedi ḳarşımda bir Paris’li bey (G.31/5) 

 

Rum  

Anadolu toprakları Rum ilidir. 3500 km ile Avrupa’nın en uzun nehri olan Volga, 

Moskova ile St. Petersburg arasındaki Valday tepelerinden doğar, deniz seviyesinden 28 

metre aşağıda olan Hazar Denizi’ne dökülür.  

 

Elmalılı, Rum İli’nden başladık derken, Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci 

hükümdarı Sultan Alp Arslan’ın (1029-1072), 1071’deki Malazgirt Zaferi’yle 

Anadolu’nun kapılarının İslam’a açılmasını ve devamında Avrupa’ya kadar bu 

fetihlerin uzanmasını da Volga ile dile getirmiştir. 

  Fısḳı her dem ṭaşladık ḥaḳsız görünce ḫaşladıḳ 

Rûm ilinden başladıḳ Volġa’ya girmiş çıḳmışız (G.38/19) 

 

Semul  

Elmalılı, Âl-i İmrân sûresi 49. âyet-i kerîmeye telmih yaparak İsa’nın (a.s.) çamurdan 

kuş yapıp uçurduğu Semul adlı yerde, Müslümanların uçaklarının uçması gerekirken 

düşman uçaklarının uçtuğunu şöyle ifâde etmektedir: 

  

  Evvel Mesîḥ ḳuş yapup uçmuştu bak Semûl’de 

Ṭayyarelerle uçtu Naṣârâ semâsına (TB.1/5) 

Şam 

Hz. Ali’nin (r.a.) halifeliğine karşı çıkan Şam Valisi Hz. Muâviye etrafına topladığı 

taraftarlarıyla ayrı bir devletin temellerini Şam’da atmıştı. 
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   Naṣıl o Ḥaydar-ı Kerrâr’ı terk eden millet 

Giderde Şam’da ḳurar ḳanlı canlı bir devlet (G.1/17) 

Tûrân  

Turan, dünyadaki bütün Türklerin birleşerek tek bir devlet ve idare altında 

toplanması fikridir. Elmalılı, yaşadığı dönemdeki sıkıntıların had safhaya vardığını, 

Tûrân ülküsünün gerçekleşmesi için ümitlerin neredeyse yok olduğunu belirtmektedir. 

 

  Ben tesellî isterim endişe âteş püskürür 

Ṭûr yanmış bir tecellî-ḫâne yoḳ Tûrân hîç (G.2/6) 

 

Türkistan 

Elmalılı, bir yabancıyla Türkistan’a gitmeyi bir tarafa bırakıp, öncelikle kişinin kendi 

memleketinin ne halde olduğunun anlaşılması gerektiğini vurgulamaktadır. 

 

  Ḥamdi gitme sen bir Almanla Türkistan’a hîç 

Sen baḳ İstanbul nedir İzmir ne Anṭalya’n nedir (G.8/8) 

 

Yunanistan 

Yunan Kralı I. Aleksander, 30 Eylül 1917 tarihinde sarayın bahçesinde bir maymun 

tarafından ısırılması sonucu hayatını kaybedince, sürgündeki Konstantin kral olmuştu. 

Çarlık Rusyası devrimden sonra perişan durumdadır, Yunanistan’ın başına kral olarak 

ise bir maymunun yardımıyla Konstantin getirilmiştir.  

  Bıraḳ Mosḳoflarıñ aşub-ı şûr-a-şûrunu şimdi 

Yunanistan’ı bir maymunla Ḳosṭanṭin ḳazanmıştır (G.47/8) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİVANÇE’NİN METNİ 

 

4.1. Divançe’nin Nüshası 

 

Elmalılı’nın şiirlerini kaleme aldığı defter bir tek nüshadır ve defterin orjinali torunu 

Mehmed Hamdi Yazır’da bulunmaktadır. Şiirlerinin büyük kısmını yazdığı defteri, 

15,5x20,5 cm ebatlarında, dikişli, 19 satır çizgili ve karton kapaklıdır. Elmalılı’nın, 

kamış ve siyah mürekkep, az da olsa kurşun kalem kullanarak, rika ve ince talik hattı ile 

yazdığı şiirlerin bulunduğu defter 180 sayfadır.  Defterin başından 98. sayfasına kadarki 

bölümünde kendisine âit şiirleri yer almaktadır. Söz konusu defterin 96-126 numaralı 

sayfalar arasını şiir yazmak üzere boş bıraktığı düşünülmektedir. Defterin 127-156. 

sayfalar arasına Elmalılı siyah mürekkep ve rika hattı nevinde kendi el yazısı ile farklı 

şâirlere ait Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazmıştır. Defterin ilk sayfasından başlayıp 

24 sayfa devam eden, orjinali İngiliz filozof Alexandre Bain’e âit olan ve 1875 yılında 

Gabriel Compayre tarafından Fransızca’ya tercüme edilen Mantık-ı İstincâî ve İstikrâî 

adlı kitabın, Elmalılı tarafından, Fransızca’dan Arapça’ya tercümesinin bir kısmı 

bulunmaktadır. 

 

Müellif, söz konusu defterin başından yirminci sayfasına kadar sayfa numaralarını 

yazmış, 21-32 sayfalar arasını numaralandırmamış, 33-56 aralarına sebebini 

anlayamadığımız şekilde 1-23 arası numaraları vermiştir. Defterin 57. sayfa ve 

sonrasında sayfa numarası bulunmamaktadır. 

 

Elmalılı, defterinde yer alan şiirler üzerinde zaman zaman düzeltmeler yapmış, 

kelimeleri, satırları, beyitleri kendisine göre daha iyileri ile değiştirmiş, bazen de iptal 

etmiştir. Defterindeki bazı şiirlerini tekrar yazan Elmalılı, bazı şiirlerini de tamamen 

iptal etmiştir. Defterindeki şiirlerin bazılarını büyük bir hat üstadı olarak levhalar 

hâlinde tasarlayıp yazmış, bazı şiirlerini hat sanatı ile temize çekmiştir.  

 

Elmalılı’nın Divançesi’nin yazılı olduğu defterde kendisine ait 92 Türkçe ve 7 

Arapça şiir bulunmaktadır. Defterinde bulunan 92 Türkçe şiirinin 37 tanesinin altına 

yazılma tarihlerini kaydetmiş, diğerlerini tarihlememiştir. Tarihli şiirlerinin sırasının 

tarih sıralamasına göre olmaması, Elmalılı’nın, müsveddesini başka evraklara kaydettiği 
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şiirlerini, şiir defterinde temize çekip topladığını göstermektedir. Defter, Elmalılı’nın, 

Muhammed Es’ad Erbilî’ye âit olan yedi beyitlik gazelini, “Erbilli Şeyh Es’ad Efendi 

Hazretleri’nin gazelini tahmîs-i âcizânem” başlığı altında tahmîsi ile başlamakta ve,  

 

Reẕâ’il olmasa olmaz feżâ’iliñ şerefi 

Verir ‘adâlete ḳıymet meẓâlim-i beşeriñ 

Şehâdet etmede her gün maḳâbir-i şühedâ 

Ḳan olmayınca ḳurulmaz meḥâkim-i beşeriñ 

 

kıt’asıyla tamamlanmaktadır. 

 

4.2. Divançe’nin Metni ve Metnin Oluşturulmasında İzlenen Yol 

 

Elmalılı’nın Divançe’sinde kendisine ait 134 Türkçe ve 10 Arapça şiir olmak üzere 

144 şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerden, 46 gazel, 17 rubâî, 25 kıt’a, 1 tercî-i bend, 2 

serbest müstezât ve 1 şarkı olmak üzere 92 Türkçe; 3 gazel, 3 mersiye ve 1 kasîde 

olmak üzere 7 Arapça şiir, toplamda 99 şiir, defterinde yer almaktadır. Defter dışında 

kalan 43 Türkçe şiirin; 10 kıt’a, 2 müfred, 2 rubâî, 3 mesnevî ve 1 gazel olmak üzere 18 

şiir Elmalılı’nın yazdığı hüsn-i hat eserlerinde; 3 kıt’a, 8 rubâî, 1 müfred, 5 gazel ve 3 

şarkı olmak üzere 20 şiir müsvedde veya temize çektiği metrûkâtındaki defterlerde, 1 

gazel babasının defterinde ve 2 kıt’a yayımlanan bildiri ve makalelerde bulunmaktadır. 

Şiir defteri dışında kalan 3 Arapça şiirden biri babasının defterinde, biri ilmiye 

icâzetnâmesinin baş tarafında ve diğeri metrûkâtındaki telif eserinin arasında 

bulunmaktadır. Elmalılı’nın günümüze kadar yayımlanan üç şiiri412 dışındaki şiirler 

torunu Mehmed Hamdi Yazır’da bulunan Elmalılı’nın metrûkâtında yaptığımız 

çalışmalar sonucu tespit edilmiştir.  

 

Elmalılı’nın Divançe nüshasını oluştururken, müellifin şiirlerini yazdığı defterindeki 

orijinal sırası dikkate alınmış ve sıralama olduğu gibi korunmuştur. Elmalılı’nın, defter 

 
412 Elmalılı, Divançe, Kt.31 (Muhsin Macit, “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Bir Gazeli Etrafında”, Elmalılı 
Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV Yayınları, Ankara 1993, s. 333.); Elmalılı, Divançe, Kt.25 
(Fatma Paksüt, “Merhum Dayım Hamdi Yazır”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV 
Yayınları, Ankara 1993, s. 14.) Elmalılı, Divançe, G.40 (Ramazan Şahan, “Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın 
Biz Neyiz? Adlı Şiirinin Âyetler Işığında Değerlendirilmesi”, Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, 
TDV Yay. Ankara 2015, s.556-606) 
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dışında bulunan şiirlerinde izlenilen yol, defterdeki sıralama şekline göre, Türkçe 

şiirlerden sonra defter dışındaki Türkçe şiirlerin, Arapça şiirlerden sonra defter 

dışındaki Arapça şiirlerin eklenilmesi şeklinde olmuştur.   

 

Elmalılı’nın şiirleri, şiir defterindeki sıralamaya göre numaralandırılmış, gazeller, 

kıt’alar, rubâîler, mesnevîler, serbest müstezât, şarkılar ve müfretlere sıralama 

numaralarının yanlarında parentez içerisinde benzer nazım biçimleri dikkate alınarak 

sıralama numarası verilmiştir.  

 

Dîvançe’nin transkripsiyonunda bağlı kalınan esaslar, Arapça-Farsça kelime, edat, ek 

ve terkiplerin ne şekilde gösterilmesi gerektiği hakkında farklı teklifler ileri 

sürülmektedir.413 Akademi sahasında, Arap harfli Türkçe metinlerin ilmî neşri 

konusundaki teklifler arasında genel kabul İsmail Ünver’in çeviriyazı konusundaki 

teklifleridir.414 Biz de genel kabulü esas alarak, Divançe’nin transkripsiyonunu 

hazırlarken İsmail Ünver’in açık bir şekilde izah ettiği tekliflerine bağlı kalmaya 

çalıştık.  

İsmail Ünver’in teklifleri çerçevesinde;  

1. Arapça, Farsça kelimelerin başına gelen edat ve ön ekleri kısa çizgi ile ayırdık. 

2. Kelime sonlarına gelen; âsâ, sâ, ân, âne, bâr, bân, bed, büd, ter, çe, dâr, dân, zâr, 

sâr, sân, sitân, istân, şen, fâm, kâr, kede, gâr, gân, gâne, gâh-geh, ger, gî, gîn, lâh, 

lân, mân, mend, nâk, vâr, ver, veş, vend, yâr, în gibi edat ve ekleri kelimeye 

bitişik yazdık. 

3. Arapça tamlamalardan isim ve sıfat tamlamalarını; kelimelerin sıralanışı, ilk 

kelimenin sonunun harekesi, ikinci kelimenin başındaki “el” harf-i ta’rîfinin 

okunuşu, ikinci kelime sonundaki harekenin yazılışı şeklinde aslına uygun olarak 

transkribe ettik. 

4. Farsça isim ve sıfat tamlamalarında ilk kelimenin son harfine göre okunmayan 

“he” ve uzun “î” ile biten kelimelerin sonundaki kesreyi “y” ile kelimenin aslî 

 
413 İsmail Ünver, “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Türkoloji Dergisi, C. XI, S. 1, Ankara 
1993, s. 51-89; İsmail Ünver, “Arap Harfli Türkçe Metinlerin Çevrisinde Karşılaşılan Yanılgılar, (Bu 
makale I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu’nda – 17-18 Ocak 1992 tarihinde İlesam, Ankara, tebliğ 
olarak sunulmuştur.); İsmail Ünver, “Eski Türk Edebiyatıyla İlgili Sorunlarımız”, Türk Dili, S. 500, s. 
118-126; Ahmet Ateş, “Metin Tenkidi Hakkında (Dâsitân-ı Tevârih-i Âl-i Osman Münasebeti İle)”, 
Türkiyat Mecmuası, C. VII-VIII, 1942, s. 253-267; Yusuf Ziya Kavakçı, İslâm Araştırmalarında Usul, 
Emel Matbaacılık, Ankara 1976; Ziya Avşar, “Tenkitli Metin Neşrinde İmla Sorunu Üzerine Yeni 
Düşünce ve Öneriler”, Turkish Studies, Volume 3/6, Fall 2008, s. 75-111.   
414 İsmail Ünver, “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, s. 51-89. 
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harfi olarak kullanıldık. Özel isimleri, Farsça tamlama kurallarını ihmal etmeden 

çevirdik. Farsça birleşik isim ve sıfatları iki kelime arasına kısa çizgi koyarak 

ayırdık. 

5. Atıf vavlarını “u”, “ü” ve “vü” şeklinde, bağlaç vavlarını “ve” şeklinde okuduk. 

Atıf vavının düşürüldüğü yerlerde iki kelime arasına kısa çizgi koyduk. 
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TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 

          ’     ء           

 ṣ     ص   e, a, â      ا  

 ż, ḍ     ض    b    ب                    

 ṭ       ط     p    ب                    

 ẓ       ظ     t    ت                    

 ' a       ع    s̱    ث                    

 ġ       غ    c    ج                    

 f      ف    ç    ج                    

 ḳ       ق     ḥ    ح                    

 k       ك    ḫ    خ                    

 g       گ    d     د                     

 m       ل    ẕ     ذ                     

 ñ       ڭ    r           ر              

 n       ن    z     ز                    

 v, o, ö, u, ü ,û       و    j     ژ                   

 h        ه    s    س                   

 y, ı, i, î ی    ş    ش                   
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4.3. Divançe’nin Metni 

 

ĠAZELİYYÂT 

Erbilli Şeyḫ Es'ad Efendi Ḥażretlerinin415 bir ġazelini taḫmîs-i 'âcizânem416 

    1 (G.1) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Lâḥa lî ṭayfun serâ fi'l-kevni min tilḳâ bedir 

Aşk-ı ez ceybin girift ü goft yâ hâẕâ edir 

Ṣormam artıḳ pîre sâḳî ġâye-yi ma'nâ nedir 

Leblerin söyler civânım ġonca-yi ra'nâ nedir 

Gözleriñ eyler işâret nergis-i şehlâ nedir 

 

2 Nükhet-i ḥüsnüñle âbâd oldu biñ me’vâ-yı bûm 

Mużṭarib zülfünde lâkin Mıṣr u Hindistân u Rûm 

Ṣalmasan düşmezdi Hind ü Çin’e erbâb-ı rusûm 

Aṣlını ta'rîf için ḳîl u meḳâle yok lüzûm 

Kâkülüñ teşrîḥ ederken 'anber-i sârâ nedir 

 

 

 
415 Muhammed Es’ad Erbilî: Son devir, Kelâmî Dergâhı postnişinlerindendir. İsmi Muhammed Es'ad 
olup, babasının ismi Muhammed Saîd'dir. 1264/1848 senesinde Musul'un Erbil kasabasında doğdu. 
1349/1931  senesinde İzmir'in Menemen kazâsında vefât etti. Kabri Menemen'dedir. Eserleri: 1) Kenzü'l-
İrfân: Muhtelif mevzularda derlenmiş binbir hadîs-i şerîfin tercüme ve îzahlarından ibârettir. Eser iki defâ 
neşredilmiştir. 2) Mektûbât: Bilhassa Erbil'de bulunduğu sırada mensuplarına ve talebelerine yazdığı yüz 
elli dört mektuptan meydana gelmiştir. Tamâmına yakını Türkçe olmakla berâber birkaç Arapça ve 
Farsça mektup da vardır. 3) Risâle-i Es'adiyye: Tasavvufun lüzum ve fazîleti ile edeblerinden bahseden 
küçük bir risâledir. 4) Divan: Türkçe ve Farsça şiirlerinin toplandığı eserdir. 5) Tevhid Risâlesi 
Tercümesi: Muhyiddîn ibni Arabî'nin risâlesinin Türkçe tercümesidir. Bunlardan başka Safvet Efendi’nin 
çıkardığı Tasavvuf ile Beyânü'l-Hak ve benzeri mecmualarda neşredilmiş yazıları vardır. Bkz. Vahit 
Göktaş, Muhammed Es’ad-ı Erbilî’nin Hayat, Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2002. 
416 Tahmis’in ilk üç dizeleri Elmalılı’ya âittir. Elmalılı’nın Divançe’sindeki tahmis ile Muhammed Es’ad 
Erbilî’nin divânında, “Zevât-ı Muhtereme Tarafından Gazaliyât-ı Fakîrâneme Yapılmış Olan Tahmîs-i 
Nefîsedir” başlığı altında verilen tahmisin bazı beyitleri ve kelimeleri farklıdır. Bu tahmisten anlaşılacağı 
üzere Elmalılı, Es’ad Erbilî’nin gazeline başka beyit ve kelimelerle de tahmis yapmıştır. Bkz. Muhammed 
Es’ad Erbili, Dîvân-ı Es’ad (Hzr. Ali Nihat Tarlan-Cemal Bayak), Erkam Yayınları, İstanbul, 1991, s. 
238. 
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3 Şöyle bir raḳṣ eyleseñ versen de bezme inżıbâṭ 

Ṣoñra sersen ḥacle-yi devlette bir zengîn bisâṭ 

Dest-i iḥsânın uzatsañ ḳalbe versen inbisâṭ 

Sâ'id-i sîmîndir ancaḳ mâye-yi şevḳ u neşâṭ 

Mey nedir mînâ nedir sâġar nedir ṣahbâ nedir 

 

4 Ṭayf-i müstes̱nâ ki peyvest olduġum gündeñ beri 

Ḳayd-ı ruḫsârınla serbest olduġum gündeñ beri 

Sâḳî-i gülfâme hem-dest olduġum gündeñ beri 

Bâde-yi 'aşkınla sermest olduġum gündeñ beri 

Bilmenem 'âlem nedir dünyâ nedir 'uḳbâ nedir 

 

5 Bir zamân tevḥîd için teks̱îr-i evṣâf eyledim 

Sanki ḥâcât-ı dil-i nâ-şâdı is'âf eyledim 

Gördüm eṭvâr-ı şu’ûn-ı ḥâli inṣâf eyledim 

Fikr-i sevdâ-yı cihândan sînemi ṣâf eyledim 

Ġam nedir şâdî nedir 'ıllet nedir sevdâ nedir 

 

6 Ḫâkden gehvâremi yaydıñ kefenden hâlemi 

Böyle tehyîc eylediñ seyyâremi seyyâlemi 

Ġayre teslîm eylediñ en ṣonra ḥükm-i 'âlimi 

Gördüñ elbet giryemi duyduñ muḥaḳḳaḳ nâlemi 

Ey perî-rû ey melek-ḫû bunca istiġnâ nedir 

 

7 Ġam degilmiş Ḥamdi olmaḳ seyr-i gülşendeñ cüdâ 

Neşve-vâr yâdında derseñ gül fedâ bülbül fedâ 

Şimdi şeyḫ-i 'aṣrdan duydum şu yolda bir nidâ 

Dergeh-i pîr-i muġânda ḫâk-pây ol Es'adâ 

Ol zamân idrâk edersiñ rütbe-yi bâlâ nedir417 

 

 
417 Muhammed Es’ad Erbili, Dîvân-ı Es’ad, s. 132. 
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 2 (G.2) 

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Dâd iñler ḥaḳ siner cânı müvaḳḳar cân hîç 

Nâliş-i sûzânı diñler yoḳ mu bir vicdân hîç 

 

2 Titrerim her gün şu'ûrumdan bu dehşetḫânede 

Heybet-i dîvân-ı 'âlî ḳudret-i a'yân hîç 

 

3 Süngüler ṣaf-bestedir pîş-i nigâhıñ ḳanlıdır 

Görmez olaydım seni ey âfet-i devrân hîç 

 

4 Ṣulh olur bir put-perest ü ḥarb olur âteş-perest  

Nev-civânım görmedik devrinde biz îmân hîç 

 

5 Muttaṣıl cândır yanan ḳandır yazan fermânını 

Nesḫ olunmaz ḳanla tab' ettirdigiñ fermân hîç 

 

6 Ben tesellî isterim endîşe âteş püskürür 

Ṭûr yanmış bir tecellî-ḫâne yoḳ Tûrân hîç 

 

7 Baḥr âteş berr âteş âsumân âteş faḳaṭ 

Yoḳ diyorlar âteş-i ḳalbim gibi sûzân hîç 

 

8 Ḥâkimiyyet ġâliba bir neş’e-yi taḫrîb imiş 

Ḥâkimân-ı 'aṣr içün İncîl hîç Ḳur'ân hîç 

 

9 Ḥamdi ferdâ arar 'âlemde insanlar şu’ûn faḳaṭ 

Var mı bir ferdâ 'aceb âh etmesin insân hîç 

                 1334-1336/1915 
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    3 (G.3) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

1 Raḳṣ eyle dediñ raḳṣ eder altımdaki ġabrâ 

Üstümdeki ḫaḍrâ ile ḳarşımdaki zehrâ 

 

2 Zehrâlara ḫaḍrâlara ḥivârlara ḳarşı 

 Verdiñ baña bir ḳalb ile ki neşve-yi serrâ 

 

3 Geh eşk-i terim geh nigeh neş’edir güle   

Bâran olurum berḳ olurum ben zaḫm-i yâra 

 

4 Görsün derdim buna duysun elem ü leẕẕet-i 'aşḳı 

Erbâb-ı cedel seyf-i veġâ sîne-yi ḫârâ 

 

5 Sen Ṭûr’una ben Nûr’una dil Sevr’ine doġru 

Bir gün çıḳalım baḳ ne olur reng-i ṣaḥârâ 

 

6 Sen gülleri ben mülleri sen bülbülü ben de 

Şeydâ dili tenşîṭ edelim şevḳ ile zîrâ  

 

7 Bîzâr bugün dest-i ḫaşîninde melâliñ 

Baṭhâ-yı Ṣafâ Arż-ı Ḥarem Hind ü Buḫârâ 

                         

9 Bâzâr-ı siyâset silemez Ḥamdi bu eşki 

Yâre-yi diyânette meğer cem' ola ârâ  

                    1338/1919 

 

    4 (G.4) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Mehliḳâlardan birer ruḫsâr edilmiş intiḫâb 

Nesc olunmuş rûḥ ile nûrum saña olmuş niḳâb 
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2 Hangi esrârıñ tecellî-gâhıdır bilmem o yüz 

Ben bu yüzden gördüm ettiñ ḳalbimi Ümmü’l-Kitâb 

  

3 Tâb verdin merdüm-i bîdâra taḥmîl eylediñ 

Derdini erbâb-ı ḥaḳḳın vermediñ bir laḥẓa ḫâb 

 

4 Añlamazdım 'aşḳı anlattıñ baña gehvârede 

Mâ-sivâ bilmezdim ettiñ mâverâlardan ḫiṭâb 

 

5 Sen kefîl olduñ demek żâmınısın kudret-meâb 

Verdiğiñ bir ilticâ fermânıdır Ḥamdi’yle iḥtisâb 

                      1338/1919 

 

    5 (G.5) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

1 Dün mescidi meyḫâneye ḳalb eyledi üstâd  

Her kûşede şân alması olsun diye mu'tâd 

 

2 Kürsîye civân minbere ḳız maḥfile muṭrib 

Miḥrâba o pîr ortaya sâḳî-yi ser-âzâd 

 

3 Ser-mest çıḳup oynadılar ṣaḥnede gûyâ 

Mecnûn ile Leylâ’sı vü Şîrîn ile Ferhâd 

 

4 Bir yanda da nâliş bize sûziş size düştü 

Tedbîri nedir söyleyiñ ey zümre-yi zühhâd 

 

5 Mescid gibi meyḫâne vü kârḫâne yıḳıldı 

Ḥamdi gibi sâḳî daḫi bî-vâye vü bî-zâd 

 

6 Muṭrıb yine el sürdü o ḳânûna şimdi 

Ḥamdi çıkacak kim baḳalım ṣaḥneye dilşâd  

                1335-1337/1916 
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    6 (G.6) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

1 İmdâd ediñ efġânıma ey ehl-i dil imdâd 

Kâşâne-yi vîrâneye ḳalb eyledi bî-dâd 

 

2 Nâḳûs ötüyor Mescid-i Aḳṣâ’da bu günler 

Pür ġulġuledir Şâm u Ḥaleb göçdü o bünyâd 

 

3 Dün Ṭûr’da biz Vâdi-yi Mûsa’ya giderken 

Baṭḥâ ṭutuşup yandı simâ'ḫâne-yi ecdâd 

 

4 Ḥüccâc vedâ' eyler iken Ravża-yi Pâk’e 

Küffâr gider Ka'be’ye feryâd ki feryâd 

 

5 Aġlarsa sezâdır Ḥamdi bütün 'âlem-i İslâm 

Dûr oldu bugün aġlayalım 'âşıḳa Baġdâd  

                     1337/1918 

   

7 (G.7) 

Ḫasta  

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Dîde ḫasta eşk ḫasta hep eḥibbâ ḫastadır 

Ḥasta-ḫânem bir göñül lâkin eṭibbâ ḫastadır 

 

2 Nev-be-nev emrâż gördük görmedik bir nev-devâ 

Şimdi eczâ-ḫâne-yi 'âlem ser-â-pâ ḫastadır 

 

3 Ḫasta üstâdân-ı mekteb ḫasta ḫüddâm-ı edeb 

Ḫasta şâkirdân hep ebced elif-bâ ḫastadır 

 

4 İsterim imdâd yoḳ hîç istemem bîdâd çoḳ 

Şarḳ u ġarbım iñliyor iḳlîm-i zîbâ ḫastadır 
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5 Bir ümîdim var faḳaṭ ferdâ-yı 'âlemden benim 

Çünkü sevdâ-yı hilâlimden çelîpâ ḫastadır 

 

6 Ḥamdi bir ḳalb-i selîmin ḳaldı ṭut dâmânını 

Yoḳsa dünyâ ḫastadır sâḳî vü ṣahbâ ḫastadır 

 

     8 (G.8) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Ġam nedir sevdâ nedir 'âlemde ḳayd-ı cân nedir 

Yâd-ı cânân yoḳ mudur ey dil geçen hicrân nedir 

 

2 Kimden ayrıldıñ kimiñ bezminde ârâm eylediñ 

Ey ferişte söyle dünyâ âḫiret vicdân nedir 

 

3 Bir ḥaḳîḳat yoḳ mu bunlardan bu ḫâk-i tîrede 

Bir gün evvel ṣoyduġun dün gömdügüñ 'uryân nedir 

 

4 Bir zamân gehvâre-yi 'izzette oḫşardın bugün 

Gird-bâd-ı ḳahr ile maḥv ettigiñ bünyân nedir 

 

5 Herkesin bir ṭavrı var aḳrân cûş-â-cûşuma 

Dost of der düşman oḫ yâ Rab bu miskîn cân nedir 

 

6 Kim bilir dîvâneler göñlüyle bir seyr eyleseñ  

Biz neyiz insân nedir giryân nedir ḫandân nedir 

 

7 Ka’be Ravża Şâm u Ḳuds ü Baṣra Baġdad u Ḥaleb 

Nerdedir Zemzem Fırat u Dicle vü Seyḥan nedir 

 

8 Ḥamdi gitme sen bir Almanla Türkistan’a hîç 

Sen baḳ İstanbul nedir İzmir ne Anṭalya’ñ nedir  
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  9 (G.9) 

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün 

1 Neşâṭ-ı ṭarfetü’l-'ayni fenâ bir var bir yoḳtur 

Bu bezm-i pür teḳallübde vefâ bir var bir yoḳtur 

 

2 Ġaraż bir neş’edir lâkin ḥayâtıñ târ u pûdundan 

Bu rıḥletgehde zîrâ kim s̱enâ bir var bir yoḳtur 

 

3 Göñül râz-âşinâ-yı 'âlem-i ġayb ol da gör feyżi 

Naẓarda naḳş-ı Erteng-i sivâ bir var bir yoḳtur 

 

4 Ḥaḳîḳat-bîn ḳalbinden oḳur her ḥikmeti yoḳsa 

Bu cûdda reng-i evreng-i hevâ bir var bir yoḳtur 

 

5 Ṣaḳın âlâmı Ḥamdi ṣanma bâḳî bezm-i 'âlemde  

Żarûret-ḫânede zîrâ ġıdâ bir vardır bir yoḳtur  

                        1320-1322/1902 

 

    10 (G.10) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Ḥükm-i ḥâkim-i şer' olur maḥkûmlar ḳurbân olur 

Ben ne yapsam ḳan faḳaṭ cânân yapar fermân olur 

 

2 Her geçen dilber çalar çarpar benim sâmânımı 

İstesem bir bûse ben 'ıṣyân olur ṭuġyân olur 

 

3 Anlamam kimdir beni nâlende-yi hicrân eden 

Dil midir dilber midir her kim desem bühtân olur 

 

4 Ḥâcetimdir ey şehim fermânıñı tenfîẕ eden 

Ḳuvvetiñ benden doġar benden yaña sulṭân olur 
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5 Senden istiġnâya yoḳ imkân ki göstersin göñül 

Bendesiz sulṭân naṣıl dünyâda ser-gerdân olur 

 

6 Ḥamdi ḳudret 'âlem-i vicdâna ḥükm etmektedir 

Yoḳsa ḫırsızlar da ba'żan ḫalḳa dehşetrân olur 

                      1335-1337/1916 

 

    11 (G.11) 

  Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün 

1 Göñül şevḳ-ı ma'ârif sende eski mâcerâdandır 

Bugün ye’sin ḳażâ-yı sîneden gelen ḳażâdandır 

 

2 Ṭuyup her yıldızıñ serden geçen ṭayfında bir ra'şe 

Ḳızar derseñ ki artıḳ 'ilm-i hey’et ibtilâdandır 

 

3 Nedir manẓûme-yi zülfünde mihr-i 'âlemiñ sırrı 

Eṣâġir ḳurb-ı merkezden ekâbir mâ-verâdandır 

 

4 Baṭîdir seyri gerçi merkezinden dûr olan necmiñ 

Fakaṭ devri büyüklükten gelen bir i'tilâdandır 

    

5 Ḳamersiñ ey göñül mehcûrsuñ arż-ı ḥayâtından 

Demek ki revnaḳıñ muḥtâcı âb u hevâdandır 

 

6 Cemâl-i âmîziş ażdâddandır şehlevendâna 

Siyeh çeşm ü beyâż gerden kemâl-i ıṣṭıfâdandır 

 

7 'Uluvv-i himmet ü tenki-yi 'ayşı cem' eden merde418 

Demişler ġam eḥaḳdır kümmelîn ehl-i belâdandır  

 
418 Elmalılı’nın hâşiyesi: İmam Şafii hazretleri’nin   بالھم إمرؤ    ذو ھمة یبلى بعیش ضیق   و أحق خلق هللا 
tenbih-i işarettir. Beytin Türkçesi: Allah’ın yarattığının himmete en lâyık olanı/ Himmet sahibi olduğu 
halde geçim sıkıntısı çekeni. Bkz. İmam Şâfii, Dîvân-ı Şâfiî, thk. Muhammed Abdülmun’im Hafâcî, 
Mektebetü’l-külliyyâti’l-Ezheriyye, Kahire, 1985, s. 101. 
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8 Nedir bilmez sükûn erbâb-ı himmet Ḥamdi 'ömründe 

Tevâzün bir vasaṭta ibtidâ vü intihâdandır  

                        1320-1322/1902 

 

    12 (G.12) 

Bir naẓîre419  İmâm-ı A'ẓam lisânından  

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Nûr-ı Ḥaḳḳ’ım Ḥaḳk nûr peykerimden müstenîr 

Bende vech-i tâb-nâk dilberimden müstenîr 

 

2 Ḳalb-i vaḥy-âgâhımı mişkât-ı bâbullâh eden 

Rehberimden müstenîrim rehberimden müstenîr 

 

3 Bir tecellî buldu kim sînem Kitâbullah’dan 

Ḥikmet-âmuzân-ı vaḥdet sözlerimden müstenîr 

 

4 Ḥâl ü ḳâlim hem ṣafâ-baḫşâ-yı evreng-i şühûd 

Hem Kirâm-ı Kâtibîn’im defterimden müstenîr 

 

5 Âyetü’l-ḥüsnâ cebîn-i enverimden berḳ uran 

Raḳḳ-ı menşûr-i ledünnî mısṭarımdan müstenîr 
 

6 Ġarḳ-ı nûr ettim ser-â-pâ bezmi feyż-i fıḳh ile 

Dîn ü dünyâ meẕheb-i feyż-âverimden müstenîr 
 

7 Pîşvâ-yı pîşvâyânım İmâm-ı A’ẓamım 

Peyrevânım irticâc-ı şehperimden müstenîr 

 

8 Ṣubḥ-ı lâhût inkişâfım lâ-yezâl olmaḳtadır 

Mihr-i nâsût insilâḫ-ı ḫâverimden müstenîr 

 

 
419 Elmalılı’nın hâşiyesi: Nâci (ö.1310/1893) ve Hicrî’nin (ö.1338/1920) Muhyiddin Arabî lisânından 
birer gazellerine nazîredir. 
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9 Müncelî sırr-ı kelîm envâr-ı ẕihnimden evet 

Dest-i beyżâ nûr-ı çeşm-i ejderimden müstenîr 

 

10 Maḫzenü’l-feyż eyledim 'aşḳıla ṭab'ımdır cinân 

Ḥûr-i 'ıyn olmaḳta 'ayn-ı Kevs̱er’imden müstenîr 

 

11 Minber-i ḳuds in'ikâsâtımla naḳş-â-naḳş rûḥ 

Rûḥ-ı 'âlem pâk-pây-ı minberimden müstenîr 

 

12 Ṣıyt-ı 'arş-âvizimiñ pervâne-yi işrâḳıdır 

Dîde-yi Ṭûbâ ṣafâ-yı cevherimden müstenîr 

 

13 Bir İlâhi âyetim Nu'mân 'ünvânım cihân 

Nâm-ı pâk-ı ism-i a'ẓam maẓharımdan müstenîr  

                        1319/1901 

 

    13 (G.13) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Şehvârız noḳṭa-yi vaḥdettedir meydânımız 

Başḳa meydân vermiyor gerçi bizim devrânımız 

 

2 Durmayız ḥubb-ı vaṭan derdiyle hîçbir lânede 

Rûḥ-ı ṣâfız vaḳfedâr olmaz bizim seyrânımız 

 

3 Naṣb-ı 'ayn olsun cihâd-ı ekber-i nefs ü hevâ 

Parlar elbet ufḳ-ı ḳudsiyyette bir gün şânımız 

 

4 Nâfiẕü’l-kelim revâc olsun mu cevriñ ey felek 

Ḥükm-i 'adl ü ḥak iken fermâyiş-i fermânımız 

 

5 Nesḫ eder aḥkâmını bir gün ḳażâ-yı Câvidân 

Ehl-i Ḥaḳḳ’ız ehl-i Ḥaḳ bürhânımız Ḳur’ân’ımız 
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6 Eñ ḫarâbi gördügüñ göñlüm tecellîḫânedir 

Böyle bir ma'mûreyiz kâşânedir vîrânımız 

 

7 Ḥamdi gördüm Levḥ-i Maḥfûẓ-ı ezelde müncelî 

Ḥasbünallâhi’l-vekîl420 olmuş bizim 'irfânımız    

                              1323/1905 

 

    14 (G.14) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Ben seniñ göñlüm seniñ göñlümdeki buḥrân seniñ 

Göñlümün buḥrânını tehyîc eden 'irfân seniñ 

 

2 Öldügüm bir şey midir 'ömrüm mü senden ṭatlıdır 

Cân seniñ vicdân seniñ al kes şehim ḳurbân seniñ 

 

3 Öyle bî-tâbım ki yoḳ bende mecâl-i infi'âl 

Üstüḫânımdan gelen sûziş nevâ elḥân seniñ 

 

4 Ḳalb-i maḥzûnumdaki feyż-i tesellî sûz-i 'aşḳ 

Çeşm-i mesḥûrumdaki meczûbî-yi iḥsân seniñ 

 

5 Ṣafvet-i vicdânımı tezyîd eder vecd-i ġamın 

Aġladıḳça añlarım her âh eden insân seniñ 

 

6 Ḳabr ber-dûşüm faḳaṭ fikrim ḥayât-ı Ḥaḳ’dadır 

Maḥşer-i fikrimde iḥyâ ettigiñ ḥusbân seniñ 

 
7 Ḫûn-ı gülgûnumdan alsun reng-i gül gülsün cihân 

Reşḥa-yi ḫûnumdaki âvize-yi nîsân seniñ 

 
8 Târ-mâr olsun raḳîbim şevḳe gelsin cevherim 

Cevherimde gizlenen gencîne-yi devrân seniñ 

 
420 Âl-i İmran sûresi 173. âyet-i kerimede “Hasbünallâhü ve ni’me’l-vekîl” şeklinde geçmektedir. 
Elmalılı, şiirin kalıbından dolayı “ni’me” kelimesini almamıştır. 
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9 Himmetim müzdâd olur çıḳtıḳça 'ıllıyyîne dek 

Perde-bîrun ettigiñ dîvâne-yi dîvan seniñ 

 

10 Ḥamdi’yi irşâd eder 'aşḳında bürhân-ı ezel 

Ṭutdugu râḥ-ı ḥaḳîḳat uyduġu Ḳur’ân seniñ  

                  1321-1323/1903 

 

    15 (G.15) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'’ilün 

1 Sûz-i ḳalbim râz-ı 'aşḳınla füzûndur yâ Rasûl 

İstemem âlâyiş-i dünyâ cünûndur yâ Rasûl 

 

2 Aldadır çeşm-i 'ucub cünbânı biñ elvân ile 

Manṣıb-ı 'âlem demek maḥż-ı füsûndur yâ Rasûl 

 

3 İntisâb-ı dergeh-i pâkiñ baña 'aḳṣa’l-emel 

Dergehiñ âmâlime şerḥ u mütûndur yâ Rasûl 

 

4 Ḳurtaran derd ü belâyı cehl ü 'ıṣyândan beni 

Dîniñe maḫṣûṣ olan 'ilm ü fünûndur yâ Rasûl 

 

5 Ḥamdi’ye telḳîn eden ḥâlince 'ilm-i ḥikmeti 

'Aşḳ-ı pâkinden doġan ẕevḳ-i şu’ûndur yâ Rasûl 

                             1319/1901 

 

    16 (G.16) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Yâr dermiş onda ben şevḳ-ı 'abed-nâk isterim 

Ben de vech-i tâb-nâkinde 'araf-nâk isterim 

 

2 Yoḳtur aramam bu ẓulmet-ḫâne-yi pestîde hîç 

Reh-neverd-i ḥikmetim bir nûr-ı levlâk isterim 
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3 Çeşm-i istikşâfımıñ dârü’l-emel her sâḥası 

Ben neyim bilmem ki seyr-i arż u eflâk isterim 

 

4 İnfirâd-ı ṭab'ımı bundan da fehm etmekteyim 

Ḳalbimi ġam-nâk u bezmi hep feraḥ-nâk isterim 

 

5 Nâmımı iḥyâ beni imḥâya kâfi bildiğim 

'Aşḳımı telḳîn için bu sîneye çâk isterim 

 

6 Çâre-sâz olmaḳtır efkârım bütün hemm ü ġama 

Âh nâçârım göñül her niyyeti pâk isterim 

 

7 Hem-niṣâb ol Ḥamdi artıḳ dîde-yi ḥaḳ-bînime 

Beyt-i Ma'mûr’unda lâkin ṭıynet-i ḫâk isterim  

                     1323-1325/1905 

 

    17 (G.17) 

  Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün 

1 Gülüm bu gülşene ben de benim derim giderim 

Seniñ mi yoḳsa benim mi bu neşve bî-ḫaberim 

 

2 Seniñse söyle o zülfüñ niçin perîşandır 

Benimse pâyine sensiz felekde derbederim 

 

3 Nedir bu râbıṭa bilmem meyânemizde güzel 

Yüzün gülünce gülümser bütün şu rehgüẕerim 

 

4 Seniñdir işte bu göñlüm seniñdir işte bu ben 

Degil mi sen de benimsiñ benim cânım cigerim 

 

5 Ḥayâta mekteb-i vaṣlın dîdemde ḳayd-ı ölüm 

Bütün sa'âdet ḥüsn-i ḫitâmedir naẓarım 
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6 Ne imtiḥânlara girdim ne nüsḫalar oḳudum 

Ne bitti baḥs̱-i tecellî ne ḳandı dîdelerim 

 

7 Gözüm ne sâḳîde sâḳî ne ṭâk-ı ebrûda 

Ḥaḳîḳat ortada beyne’l-ḳażâ’i ve’l-ḳaderim 

 

8 Yemin ġarba dolanmış yesâr şarḳa faḳaṭ 

Benim şu sînedir ancaḳ me’âl-i mu'teberim 

 

9 Ne öyle subḥa bedestim ne mest-i bî-iz'âna 

Çekince sîneye Ḥamdi Ḫudâ için çekerim 

                     1339/1920 

 

    18 (G.18) 

 Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

1 Bilseñ beni ben bir güzel ârâyiş-i ḫâlim  

Baḳ ḥâlime ḫâlin gibi nireng-i ḫayâlim 

 

2 Nûrunla tımâr eyle de gör rengimi ey meh 

Ben rûyuña şâyeste efsûn-ı cemâlim 

 

3 Dîdârını tenşîṭ için açtım bu bahârı 

Solmaḳda seniñdir güzelim varsa vebâlim 

 

4 Ḫâk-i rehîñe çıḳmış idim ben şen ü şâṭır 

Bir oḫşamadın ḳoḳlamadın ḳalmadı ḥâlim 

 

5 Rüzgâr alıyor neş’emi bir gizli sitemle 

Bir rûḥ olacak şân alacaḳ sende me’âlim 

 

6 Ḥamdi emelin ṭîb özüñ ṭîb olagörsün 

Elbette duyar neş’eñi bir gün şu 'avâlim 

                      1323/1905 
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    19 (G.19) 

  Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün 

1 Faḳîrem sâye-yi servette ḳaṣd-ı i'tilâ etmem 

Göñül bir keyf için 'ulviyyet-i ḳalbi hebâ etmem 

 

2 Ḥayâtın i'vicâc-ı seyrini 'iffetle ḥallettim 

Güzeller meclisinde 'aşḳa sevḳ-ı müdde'î etmem 

 

3 Yaşar ḥürriyyetim rûḥuñ şükûh ü iḳtidârıyla 

Zimâm-ı nefsi żabṭ eyler de sermest-i ṣafâ etmem 

 

4 Esîrân-ı heves hep şimdi ḥür-endâm-ı nevresler 

Döner oynar yanarlar işte seyret iftirâ etmem 

 

5 Dilâ bir ḥaksa ḥürriyyet bütün insân için ḥakdır 

Demek ḥak bir vażîfem biñ naṣıl terk-i hevâ etmem 

 

6 Fürûż-i 'ayna vâḳıfdır evet erbâb-ı dil Ḥamdi 

Vaẓîfem yoḳsa çıḳsın cân derim farżı fedâ etmem  

                            1326/1918 

 

    20 (G.20) 

  Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün 

1 Geçmesin debdebe-yi ẕevḳ ü ṣafâ yânımdan 

Ṭutuşur nâ’ire-yi meskenet cânımdan 

 

2 Ben miyim yoḳsa tecellâ ki dekken dekkâ421 

'Ihn-i menfûş422 oḳunur ṭavr-ı perişânımdan 

 

 

 
421 Fecr sûresi, 89/21. Meâli: “Paramparça”. 
422 Kâri’a sûresi, 101/5. Meâli: “Atılmış yünler”. 
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3 Öyle bir derd ile maḥkûm-i ḳażâyım ki cihân 

Şerḥ-i ḳânûn-i cezâ yazmada efġânımdan 

 

4 Yâr u aġyâra meded nefsime bir ḫaṣm-ı eled 

Derd hep maḥkeme-yi 'âlem-i vicdânımdan 

 

5 Çoḳ teḳâżâsını çekdim çekerim ma'rifetiñ 

Geçemem Ḥamdi faḳaṭ ceẕbe-yi 'irfânımdan423 

                       1324/1906 

 

    21 (G.21) 

  Mef'ûlü / fâ'ilâtün / mef'ûlü / fâ'ilâtün 

1 Rü’yâdaydım uyandım dün ḫâb-ı ġafletimden 

Yâriñ selâmı geldi dem vurdu rıḥletimden 

 

2 Baḳtım kitâb-ı 'ömre uçmuş geçen suṭûru 

Bir noḳṭa ḳalmış elde eyvâh devletimden 

 

3 Hîç neş’e görmediñ mi bezminde gül zamânı 

Bülbül niçin ḳaçarsıñ ṣaḥrâya milletimden 

 

4 Sen ṣanma biz gidersek dünyâda ṣaġ ḳalırsıñ 

Hîç yoḳ mu ẓann edersiñ sîneñde 'ılletimden 

 

5 Ey ġamze-yi tecellâ sen parla rehgüẕerde 

Göster semâ-yı 'izzi ḳaldır şu ẕilletimden 

 

6 Eyyâm-ı sâde geçti Ḥamdi zamân degişti 

Sâmân-ı ġam erişti baḥs̱ etme ḳılletimden 

                        1338/1919 

 

 
423 Elmalılı, 27 Şaban 1324/16 Ekim 1906 tarihinde bir mektupla babasına yazıp gönderdiği 133 nolu 
şiirine benzer bu şiirini, bazı beyitlerini ve kelimelerini değiştirerek 1338/1919 yılında tekrar yazmıştır.   
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    22 (G.22) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün (fa'lün) 

1 Nûr uçurduñ dünkü gün sen açtıġıñ şehbâlden 

Doldu ṣaḥrâlar onuñ mevciyle yâl ü bâldan 

 

2 Yâsemen bir ḳurṣ ḳoyduñ ġamze-yi dildûzuñu 

Şöyle bir ṣunduñ da geçtiñ gülşen-i iḳbâlden 

 

3 Biñ simâ' vü raḳṣı yapdım ol nigâhıñ 'aşḳına 

Ḳoptu hây ü hûy eṭrâfımda ḥâl ü ḳâlden 

 

4 Ney degil lâkin bugün ṣûr isterim Berzaḫ’tayım 

Öyle sermestim ki bîdâr olmadım aḥvâlden 

 

5 Şimdi bir ilhâm aldım Ḥamdi ferdâdan yine 

Ṣorma artıḳ ḥâlimi baḥs̱ eyle istiḳbâlden  

                        1338/1919 

 

    23 (G.23) 

  Mef'ûlü / fâ'ilâtün / mef'ûlü / fâ'ilâtün 

1 Ey ḳalb yükselirken sen sidre-yi kemâle 

Hangi günehle düştüñ bu 'arṣa-yi cidâle 

 

2 Her dem bu nâlegehde maḥkûmdur ḥayâtıñ 

Ya sulṭa-yı ricâle ya ẕirve-yi cibâle 

 

3 Zîrinde biñ geminiñ dil-çâkidir zemîniñ 

Ḳarşıñda bir enîniñ meksûrudur piyâle 

 

4 Gel bârigâh-ı Ḥaḳḳ’a bin bir Burâḳ-ı 'aşḳa 

Bil âsuman başḳa çıḳ ṭâḳ-ı ibtihâle 
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5 İnsin semâdan arża âvize-yi selâmıñ 

Gülsün vaṭan açılsın üstünde verd ü lâle 

 

6 Çeksin o ruḫ-nümûnu çalsın o erġanûnu 

Çâk eylesin şu’ûnu uysun bezm-i Bilâl’e 

 

7 Ḥamdi ġazel degildi maḳṣûdu kümmelîniñ 

Sûzişli bir lisânla çıḳmaḳdı 'arż-ı ḥâle  

                      1337/1918 

 

    24 (G.24) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Doġduġum günden beri ġamdır ḳoşan hep dâdıma 

Nerdesiñ ey neş’e bir gün sen de gel imdâdıma 

 

2 Ben şu ġaripḫâne-yi sevdâda bî-sûd iñledim 

Siz ötüñ ey bülbülân revnaḳ veriñ feryâdıma 

 

3 Hem ötüñ hem seyr ediñ ḳabrimde feyż-i ḫâkimi 

Yâr zîra öldügüm gün el sürer bünyâdıma 

 

4 Ey fażîlet nerdesiñ geldim seninçün dehre ben 

Añladım miḥnettesiñ naḳl eyledim evlâdıma 

 

5 Ẕevḳ yoḳ dîdâr yoḳ bîdâr yoḳ bezmimde hîç 

Ḥamdi bul bir naġme uysun nâle-yi şâdıma  

                          1338/1919 

 

    25 (G.25) 

  Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün 

1 Ġaraż bir neş’e bulmaḳsa ḥayatıñ rehgüẕârında 

Otur bir sâġar iç ehl-i diliñ ey dil diyârında 
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2 Dilerseñ cünbiş-i eyyâmı seyr et sebze-zârında 

Dilerseñ mâcerâ-yı 'ömrü diñle cuybârında 

 

3 Naṣıl ister misiñ 'ömrüñ daḫi bir âb-ı rûy olsun 

Aḳıt bir vâdi-yi feyyâża baġlar yap civârında 

 

4 Faḳaṭ bir ḫaşyet-i uḫrâsı vardır ehl-i 'irfânıñ 

Zamânıñ münkeşiftir iş bu ḥikmet ṣoñbahârında 

 

5 Demek ârâm yoḳtur 'âşıḳa şehrâh-ı 'aşḳında 

Ṣaḳın sermest olup baġlanma bezmiñ bir şikârında 

 

6 Oturma ḳalḳ artıḳ etse de sâḳîsi biñ ibrâm 

Ḥayâtıñ ġâyesi Ḥamdi sa'âdettir firârında  

                         1337/1918 

    26 (G.26) 

  Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün (fa'lün) 

1 Ricâda ettim o şûḫa şu pîri ḳaḳıma diye  

Civâna uyma göbekde silaḥ taḳma diye 

 

2 Demiş ki pîr eli ṭutmam bu rûḥ bende iken 

Ögütlüyüm şu felekden faḳîre baḳma diye 

 

3 Diyormuş Avrupa duydum moral fesâne imiş 

Göñülde bir ideâl var gavur bıraḳma diye 

 

4 N’olurdu bir diyen olsa o alḳın âfete gel 

Düşüp de ortaya yavrum cihânı yaḳma diye 

 

5 Bu dehriñ âfeti çoḳtur göñül göñülcük var  

O zülfü telleme öyle o berḳı çaḳma diye 
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6 Faḳaṭ ne fâide Ḥamdi zamân-ı kürbetten 

Denir mi âb-ı revâna havâya aḳma diye 

 

    27 (G.27) 

  Mef'ûlü / mefâ'ilün / fe'ûlün 

1 Meyḫâne bugün ḳumâr içinde 

Pür neş’e faḳaṭ ḫumâr içinde 

 
2 Meydâna çıḳıp da mey ṣoranlar 

Başlar söze âh u zâr içinde 

 

3 Hep ehl-i ḥayât şöyle böyle 

Zâr olmadadır bu dâr içinde 

 
4 Maḳṣûdu nedir 'aceb cihânın 

Bir cilve-yi bî-ḳarâr içinde  

 

5 Dîdem de arar şu keşmekeşde 

Bir mınṭıḳa bir ḥızâr içinde 

 

6 Aldandı mı müslüman ṣanıp da 

Mestûreyi zülf-i târ içinde 

 

7 Yansın diye dîn ü dil zaḥmında 

Yer gök feverân-ı nâr içinde 

 

8 Îmâna ḳoşup deḫâlet ettik 

Silkindi bir i'tiẕâr içinde 

 
9 Düştük denize ṣarıldıḳ artıḳ 

Bir mâra ki inkisâr içinde 

 

10 Mużṭar yaşarız bu tengnâda 

Müşkil bu ki iḫtiyâr içinde 
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11 Bir ḫâtıradır o neş’e varsa 

Her laḥza cihân ḫasâr içinde 

 

12 Varmış bir emel ne çâre sunmuş 

Bir sîne-yi i'tiẕâr içinde 

 

13 Millet seni hep bitirdi yorup 

Eyvâh vaṭan-ı firâr içinde 

 

14 Ḥamdi ne için bu insanoğlu 

Ḳabrinde de aḫẕ-ı s̱âr içinde 

  (Ḥarb-i ‘Umûmi içinde)  

                      1332/1913 

 

    28 (G.28) 

  Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün 

1 Siyâset var mı bilmem ehl-i fażlıñ inkisârında 

Fażîletten ḳaçar erbâb-ı devlet iḳtidârında 

 

2 Nüfuẕ oynar bütün aṣḥâb-ı ḥaḳḳın ser-nüviştiyle 

Cihan bîzar olur şehvetleriñ dest-i ḫasârında 

 

3 Erir millet ṣanâdîdiñ yed-i ḳahrında bî-vâye 

Emel mürde ẕekâ pejmürdedir dûş-ı nizârında 

 

4 'Aceb cürmüñ mü yoḳtur neş’e duymazsañ meẕâḳında 

Hevânıñ daḫli vardır her şarâbıñ iḫtimârında 

 

5 Ne olmuş s̱ervet ü sâmânı fenni ordusu bilmem 

Diyorlar köylüler ḥâkim bugün Çâr’ıñ diyârında 
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6 Demek ḳuvvet nedir bilmezsiñ ey maġrûr-i naḫvet sen 

Ezer bir müşt-i ḳudret beyniñi yevm-i şikârında424 

 

7 Hüner her ẕerreyi ḳadrince ḳoymaḳtır bir âhenge 

Neler var cem' edip görseñ şu ekvânıñ ġubârında 

 

8 Vaẓîfeñ naḳş-ı Haḳḳ’tır Ḥamdi dehre bir fażîletle 

Külâhıñ nef'i yoḳtur âdeme şekk-i firârında 

                            1336/1917 

 

    29 (G.29) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Ḫûn ilinden geldi seyr et bezm-i rezmiñ dilberi 

Bestelenmiş marşa beñzer yolda zülf-i 'anberi 

 

2 Ḳolda bir 'asker-reviş kâfirce görmüş per u reş 

Ḥarbe ẓannım serzeniş ḳız bir çeri oġlan peri 

 

3 Şûḫ u şâṭırdır seferberdir faḳaṭ her şîvesi 

Gizlidir zemîn-i sâḳında ḥarbiñ ḫançeri 

 

4 Baḳ ṭarabdan raḳṣ eden reftârına güftârına 

Lâne-yi âġûşa titrer ẓann edersem her yeri 

 

5 Ġamze hep taḥte’l-baḥir bir mâcerâdan baḥs̱ eder 

Kim biner kim ġarḳ olur kimler çeker sîm ü zeri 

 

6 Ṣanki icmâl eylemiş gögsünde fenn-i s̱erveti 

Ġâliba cem'iyyet-i nisvâna defterdir seri 

 

 
424 Elmalılı bu beyti Bakara sûresinin 274. âyet-i kerîmesinin istişhâdında kullanmıştır. Bazı kelimeleri 
farklı olan beyit şöyledir: Evet kuvvet nedir bilmezsin ey mağrûr-i nahvet seni / Ezer bir müşt-i kudret 
beynini yevm-i mesârında. (Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979, c. II, s. 947) 
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7 Böyledir kimyâ-yı ḫilḳat cân verir âyineye 

Ḳalb eder bir sîneye 'aks ettirir baḥr ü beri 

  

8 Söyle Ḥamdi eylesin i'mâr ḳalb-i zârımı 

Çoḳ ḳolaydır yoḳsa taḫrîb eylemek bir kişveri 

                       1337/1918 

 

    30 (G.30) 

  Mef'ûlü / fâ'ilâtün / mef'ûlü / fâ'ilâtün 

1 Göñlümce bir tecellî olsaydı dil-berimde 

Aġlar mı böyle göñlüm hîç kendi kişverimde 

 

2 Ey nûr-ı dîde bir gün bir cilve ḳıl da gülsün 

Eslâf-ı 'âşıḳîniñ ervâḥı peykerimde  

 

3 Aġyâr içinde gördüm gördümse bir cemâliñ 

Kâfirler öldü derler sâyeñde rehberimde 

 

4 Baḳ n’oldu dünkü devrân sâġar şikeste rîzân 

Ruḫ-ı zerd ü dîde giryân sevdâ yanar serimde 

 

5 Bir sîne-yi tecellî vardır faḳaṭ göñüldür 

Ḥâlâ onuñla iñler miḥrâb u minberimde 

 

6 Ḥamdi sen âdem olsañ bir gün cihân gülerdi 

Hîç yoḳ mu bir ḥaḳîḳat kilk-i hünerverimde  

                           1337/1918 

 

    31 (G.31) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Bir hevâ ister göñül sürme neş’eye bir de ney 

Dehr-i râm olsun enîn-i 'aşḳa ḳoysun hây u hey 
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2 Perdelerden olmuşuz mâdem biz mecnûn gibi 

Çatlasın bülbül açılsın gül ṭutuşsun câm-ı mey 

 

3 Ṭavrı kâfir zülfü kâfir bezmi kâfir kâfire 

 Yoḳ mu çeksem sîneye yâ Rab bir îmânlı şey 

 

4 Duydular feryâdımı 'uryân 'uryân çıḳtılar 

Dil-rübâlar ṣaḥneye nâmûs u 'iffet yoḳ mu n’ey 
 

5 Ṣordum ey dilber niçin açtıñ bu rengîn sîneyi 

Böyledir kültür dedi ḳarşımda bir Paris’li bey 
 
6 İstitârıñdanmış ol añladım şevḳ-ı raḫıñ 

Eski bir ferâce olsun bul da ey dil-dâde gey  
 

    32 (SM.1) 

    1 

  Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün (fe'ilün)   

 Niçin nedir ve neden neden neden diyerek 

Gelirdi es’ile birden cevâbı hep bilerek 

 Ḳabirde Münker’e benzer melek nidâsıyla 

Duman çıḳardı başımdan yaḳan edâsıyla 

 

  2 

 Gözüm ṭulumba ararken ḳafam ṭutuştu diye 

Atılmışım soḳaḳ üstünde şarḳa nâẓır olan 

Ṣalonda pencereniñ tam yanında bir kûşeye 

Dedim nigâhıma haydi ufuḳta şöyle dolan 

  Ne var ḥavâdis̱e beñzer semâ-yı 'âlemde 

Güzelce añla da gel söyle der-'aḳebda baña 

Ṣabaḥa çoḳ mu ne oldu ne ḳaldı baḳ şu taña 

Bu enfüs-i felekiyyât şaştı sînemde 
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  3 

 Ṭulu' etti hilâliñ o nâzenin ḳavsi 

  Girişti raḳṣa ser-â-pâ 'avâlimiñ hepsi 

  Faḳaṭ raḳîḳ idi sîmâsı ḫayli üzgüñdü 

  Hilâl-i aḥmere girmiş gibi idi süzgündü 

  Açardı zülfünü nâzende bir melek öyle 

  Ḳuzum diyordu n’olur şimdi bir ġazel söyle     

  Ṣabâya baḳ çalıyor nâşenîde ḫoş bir ney 

  De sen de haydi meded yâr amân amân hey hey 

 
  4 

 Binince uçtu Burâḳ şihâbe Mînâ’dan 

Ne uçtu añlatamam duyduġum mü’eddâyı 

Geçer gibi idi o berḳin şu'â’ı Sînâ’dan 

Ṭaşır gibi idi beraber bu ḳalb-i şeydâyı 

 

  5 

 Hemân me'âric-i ümmü’s-semâ açıldı bize 

O mâ’î ṣaçları sermiş de o dûş-i nûşine 

Doḳundu sîneme ṣandım ḥarûr bir sîne 

 Yazıldı sûre-yi Necm’iñ me’âlî dîdemize 

Ben âb-ı rûyumu döktüm o yâsemen ṣaçtı 

Ben inci döktüm o elmas ṭaḳardı ġam ḳaçtı 

 
  6 

 Diyordu sen yatacaḳtıñ degil mi âsûde 

Peyâm-ı 'aşḳımı ṣaldım da bî-ḥużûr ettim 

Evet cefâda ḥaḳîḳat biraz ḳuṣûr ettim 

 Fuyûż-i rûḥ uçuşurken bu neşve ḳaynarken 

Seḥerde 'ârif uyur mu melekler oynarken 

Çalar mı rindi o süflî bisâṭ-ı fersûde 

Niçin doġar bu bedâyi' gelip de baḳmazsañ 

Boġul ġamında 'azîzim bu sırrı çaḳmazsañ 
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    7 

  Dedim sende mi bilmem bu sır bende midir 

Netîce ġâye-yi maḳṣad 'aceb bu ḫande midir 

Ben isterim ki şu sen ben dîn-i 'alâim-i farḳ 

Gidip de olmalı her şey o sırr-ı mutlaḳa ġarḳ 

 Ne ḫoştu âh o şarḳıñ seḥerde nâṣıyesi 

Gözünde 'işveli yüz biñ bebek parıldardı 

O necmelerde İlâhî ne sürmeler vardı 

Kitâb-ı münezzele beñzerdi anlı ḥâşiyesi 

Melek ḳanatlarında ḳurulmuş riḳâb-ı ġâşiyesi 

Baḳarken oynadı ḳarşımda Zühre nâḥiyesi 

Gülümsüyordu ledünden o anda bir dîdar 

Göründü 'arş-ı Ḫudâ’nıñ ke-enne zâviyesi 

Mübeşşirât ile doldu hevâsı hâviyesi 

 

  8 

  Ḳuruldu dûş-i feżâda livâsı kürsîsi 

Uzandı bir yed-i ġaybıñ benân-ı ḳudsîsi 

 Baṣar gibi idi nesîmiñ hemen de tellerine 

Nücûm-ı sâhire ziller ṭaḳardı ellerine  

 Şu şi'rimize ġazeldir nevâsı ehl-i diliñ 

Deyip de aldı ṣabâḥı da diñleyiñ diriliñ 

 

  9 

  Süzüldü şöyle bir altun ḳayıḳ mis̱âliyle 

Ḳayardı ferle şafaḳta hafifden evce 

 Selâma durdu S̱üreyyâ vü Zühre ilk öñce 

Ṣabâ rol çalıyordu ḥulûs-i bâliyle 

 Ḳaçıştı ġarba ve ṣoñra verâyâ hep ẓulümât 

Feḳad 'azimet ileyhi ve hebbet elfü ḥayât425 

 Ḳapandı secdeye göñlüm bütün şühûduyla 

Ne derdi bilmiyorum şöyle bir surûduyla 
 

425 Türkçe anlamı: “Ona kesin azmedince binlerce hayat kıpırdadı/harekete geçti.” 
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Uzandı Cebrâil’in bir benânı ẓann ettim 

Cihâna gösterecektir cinânı ẓann ettim 

Desem ne var ki o an ben cinânı seyr ettim 

Alıp da ḳalbimi bezm-i Ḫudâ’ya dek gittim 

Eğer ḫulûdu ola idi bu nîm-i rü’yânıñ 

Olurdu ḳıymeti muṭlaḳ na'îm-i dünyânın 

  10 

  O uyḳu sâde beşerde idi yoḳsa ḫılḳatte 

Uyur mu var ṣanıyorsuñ gözüm ḥaḳîḳatte 

Bilen bu neşve-yi kübrâyı bir zamân uyumaz 

Uyursa dîde ġamından bu ḳalb ü cân uyumaz 

 Ġumûm gerçi ḳulûbüñ ẓalâm-ı sâ'atıdır 

Faḳaṭ şu feyż-i tecellî de ġam belâġâtıdır 

Baḳıñ mebâdi-yi ġamdan ne neş’e etti żuhûr 

Fe-sevfe tuḫracu ḥayyen ve inne ṣavteke ḳubûr426 

 

             33 (G.32) 

  Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün 

1 Doġar mı yoḳsa Ḥira’dan liḳâ-yı çeşm-i Nebi 

Ayıḳlıyor mu ẓalâmı Muḥammed-i 'Arabî 

 

2 Yüzüñdür âsumân-ı ḫalk u ḫılkat yâ Rasûlallah 

Gözüñdür pasbân-ı her ḥaḳîḳat yâ Rasûlallah 

 

3 Doġarsıñ her zamân bir 'âlemiñ ufḳ-ı Ḥirâ’sından 

Boġarkeñ kâ’inâtı ẓulm ü ẓulmet yâ Rasûlallah 

 

4 Yetiş artıḳ ẓalâmıñ dest-i 'udvânında ḳalmıştır 

Hidâyetler de bekler bir 'inâyet yâ Rasûlallah 

 

 
426 Türkçe anlamı: “Her ne kadar senin sesin kabir/ölüm olsa da pek yakında diri olarak (o kabirden) 
çıkarılacaksın.” 
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5 Henüz etmez mi bilmem bir 'Ömer bey'at şu Baṭhâ’da 

Niçin etmezsiñ i'lâ-yı diyânet yâ Rasûlallah 

 

6 Ḫudâ râzı mı ḥâşâ s̱ümme hâşâ ẕüll-i İslâm’a 

Neden yansın yaḳılsın her gün ümmet yâ Rasûlallah 

 

7 Ẕünûbumdur şu deryâ ṣanki ṭaşmıştır zemînimden 

Açar 'ıfritler hep üstünde râyet yâ Rasûlallah  

 

8 Muḥammed’dir bir ismim intisâbım var bu dergâha 

Mededkârım penâhımsıñ şefâ'at yâ Rasûlallah 

 

 

   34 (Ş.1) 

Uyuduñ uyandıñ gördüñ cihânı 

  Mef'ulü / fâ'ilâtün 

1 Ey ḳalb-i âgâh 

Ḥâlâ mı âh-vâh 

Allahü Ekber 

Allahü Ekber 

 

  Âmentü billâh 

Mâ lî sivallâh 

Allahü Ekber 

Allahü Ekber 

 

2 Uydum imâma 

Durdum ṣalâta 

Allahü Ekber 

Allahü Ekber 
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  Aldım berâtı 

Erdim necâta 

Allahü Ekber 

Allahü Ekber 

 

3 Verdim selâmı 

Aldım Ḳur’ân’ı 

Allahü Ekber 

Allahü Ekber 

 

  Ḫatm ettim artıḳ 

Âmin zamânı 

Âmîn Âmîn  

Âmîn Âmîn 

   

 Güldür İlâhi 

Her Müslümânı 

Âmîn Âmîn  

Âmîn Âmîn 

 

   35 (G.33)  

Gạzel-i hilâl-i seḥer 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün  

1 Öyle mesḥûrum ki bilmem sırr-ı devrânım nedir 

Var mıyım ya yoḳ muyum 'âlemde seyrânım nedir 

 

2 Âteşîn bir kâm ḫırçın bir emel bir teşne-dil 

Âsuman-peymâ-güẕârım cism-i raḳṣânım nedir 

 

3 Mebde’im deşt-i ḳadermiş müntehâm evreng-i Ḥaḳḳ 

Kim bilir kim müstevâ-yı 'arş-ı Raḥmân’ım nedir 
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4 Raḳṣ ederken düşmüşüm şûrîde bir zülf üstüne 

Bilmem artıḳ ba'de mâ zülf-i perîşânım nedir 

 

5 Ḫâl derler bir perînin olmuşum pervânesi 

Yandım amma bilmedim nûrum ne nîrânım nedir 

 

6 Yoḳ mudur fehm eyleyen 'âlemde sırr-ı 'aşḳımı 

Ehl-i dilden diñlesem bir laḥza elḥânım nedir 

 

7 Ben bir îmân isterim cânân için candan faḳaṭ 

Ṣormasın cânım ki bilmem şarṭ-ı îmânım nedir 

 

8 'Aḳl-ı mest-i müdde'â göñülmüş yek efsâne bu 

Añlayan yoḳ mâcerâ-yı bahs̱-i îḳânım nedir 

 

9 Şâhidim meşhûd kim meşhûd isem kim şâhidim 

Gạrîbim lemḥ-i tecellî var mı sâmânım nedir 

 

10 İñleten ḳalbimi elḥânıñ mı endâmıñ mıdır 

Ḥâfıẓım sen söyle artıḳ sırr-ı furḳânım nedir 

 

11 Gerçi muḥkem muḥkemât Ümmü’l-Kitâb sînede 

Kim bilir Ḥâ-mîm’den maḳṣûd-ı Raḥmânım nedir427 

 

12 Ma'rifet kâşâne-yi gerdûni iñletmek degil 

Añlamaḳtır ġâye-yi ma'nâ-yı vicdânım nedir 

 

13 Ḥamdi ḥayret mebde-yi 'irfânıdır 'âşıklarıñ 

 Sor hilâlimden me’âl-i ḳalbi ḥayrânım nedir 

 

 

 

 
427 Elmalılı bu beyti Mü’min sûresinin ilk âyet-i kerîmesinin tefsîrinde kullanmıştır. Bkz. Hak Dini 
Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979, c. VI, s. 4144. 
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    36 (G.34) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

1 Ey 'aşḳ bıraḳ çekme girîbân benimdir 

Ey âh çekil girme dehen-i bâb tenimdir 

 

2 Çâk ettiremem ḳalbimi nâhîd ü sühâya 

Dînim ârım bir ezelî pîrâhenimdir  

 

3 Sen baḳma yatar sînede ol gözleri âhu 

Zîra o benim mâye-yi rûḥ u bedenimdir 

 

4 Ben nâleyi ḳoymazdım onuñ gûyine ammâ 

Dünyâ diye bir sâḥire var râh-zenimdir 

 

5 Ṭut zülfünü çek kâfiri al s̱ârımı Ḥamdi 

Her bir teli bir çînide biñ dil-şikenimdir  

                  1339/1920 

 

    37 (G.35) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

1 Bir dilde bir nâme derim şi'r denince 

Göñlümdeki hengâme derim şi'r denince 

 

2 Bilmem ne imiş felsefe-yi şi'ri Cenâb’ıñ 

Ben ṣarmalı endâma derim şi'r denince 

 

3 Âyineli taṣvîriñi aṣ kilisâya kâfir 

Sen gel baña bî-câme derim şi'r denince 

 

4 Ṭaḳ gülleri dök dilleri baṣ zilleri şimdi 

Çıldırmalı bir ḫâme derim şi'r denince 
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5 Yandım faḳaṭ ol 'işvelerin cilvelerinden 

Düşdüm yine bir dâma derim şi'r denince 

 

6 Ṣıġmaz da göñül Ḥamdi bu hâmûn-i fenâya 

Lâhûta çalan naġme derim şi'r denince  

1339/1920 

   

    38 (G.36) 

  Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün (fa'lün) 

1 Neye düştüm bu beyâbâna bu sevdâ ne için 

Ṣavurur göñlümü ḫarmen gibi bir dâne için 

 

2 Jâle-yi eşk ile çıḳtım şu siyeh ṭopraḳtan 

Dönerim ser-bahâ ortada bir lâta için 

 

3 Esme ey ṣarṣar-ı ġam kesme şu feyyâż-ı emeli 

Belki bir toḫm olurum ben de bu virâne için 

 

4 Gülşen olsun yine 'âlemde ḫarabât-ı vaṭan 

Ḳoḳlasın ḫâkimi her ġonca bir efsâne için 

 

5 İstemem bâdeyi peymâneyi ḳır dök sâḳî 

İltifâtıñ ettiği neşve bu meyḫâne için 

 

6 Hamdi ben neş’emi bir ḫandeye rabṭ etmiş isem 

Yoḳ mudur ḫandede bir nükte bu dîvâne için 

1339/1920 

 

    39 (G.37) 

  Mef'ûlü / fâ'ilâtün / mefâ'îlü / fâ'ilün (fa'lün) 

1 Farṭ-ı şu'ûr şâ'iri bir bî-şu'ûr eder 

Yan baḳtırır ḥaḳîḳate selb-hużûr eder 
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2 Mâni' iken ḥaḳîḳat-ı Ḥak irâdeye 

Bilmem mecâzdan ne ḥaḳîḳat ḫuṭûr eder 

 

3 Ẓannım ḫayâl âdeme ḳayd-ı ḥayât ile 

Bir baş belâsıdır ki o baştan ṣudûr eder 

 

4 Ḥak sâde sâde 'ale’l-'âdedir diye 

Çoḳ nâzenîn ṣûret-i Ḥak’tan fütûr eder 

 

5 Mâdem ki zülf-i yâre doḳunmaḳ günahtır 

Elbet bu reh-güẕerde ḫayâlet ẓuhûr eder 

 

6 İdrâki olsa âdemiñ añlardı kendini 

Bilmez de kendi ḥaddini bî-ḥad ḳuṣûr eder 

 

7 'İrfan içinde beslediğim fikr-i bî-nevâ 

Ḥâlâ me’âli añlamayıp ḳalbe zûr eder 

 

8 Ḥamdî bıraḳ bu daġdaġayı pîç ü tâbsın 

Ḳalmaz bu yerde ehl-i yaḳîn hep 'ubûr eder 

 

   40 (G.38) 

Biz Neyiz 

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Ḫâke düşmüş ḳatreyiz deryâya girmiş çıḳmışız     

    Gâh serrâya gehî ḍarrâya girmiş çıḳmışız 

 

2 Pür-ġubâr olsaḳ da pâkiz biz Ḥanîfî meşrebiz 

    Dâmeni kirletmeden dünyâya girmiş çıḳmışız 

 

 3 İmtiḥân olmuş meleklerle dem-i taḫmîrde 

    Ḥüccet almış menzil-i esmâya girmiş çıḳmışız 
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4 Geh seḥâb olmuş ser-i gülşende seyrân etmişiz 

Geh şihâb olmuş aḳıp feyfâya girmiş çıḳmışız 

 

 5 Geh çemenden neş’e gülden bûy sümbülden edâ 

Gâh berḳten nûr alıp Mînâ’ya girmiş çıḳmışız 

 

6 Gâh coşmuş dîde-yi şeydâda seylâb olmuşuz 

    Geh ṭutuşmuş sîne-yi Sînâ’ya girmiş çıḳmışız 

 

7 Silmişiz âyine-yi idrâki jeng-i ye’sten 

Her seḥerde başḳa bir meclâya girmiş çıḳmışız 

 

8 Çeşm-i sâr-ı ma'rifetten aḳmışız vâdîlere 

    Gâh bir suġrâya geh kübrâya girmiş çıḳmışız 

 

9 Bilmişiz îcâb-ı suġrâ şarṭ-ı şekl-i evveliñ 

Ḳalmayup “Lâ”da der-i “illâ”ya girmiş çıḳmışız 

 

10 Meşhed-i levlâke ermek çün bu engîn sâḥada 

 Şebnem olmuş neşve-yi İsrâ’ya girmiş çıḳmışız 

 

11 Yerden uçsaḳ da sezâdır kimseye bâr olmadan 

    Evliyâ bezminde ḫâk-i pâya girmiş çıḳmışız 

 

 12 Biz ki genciñ reng-i ḫûnîninde revnaḳ bulmadıḳ 

    Şöyle yanından geçip hücrâya girmiş çıḳmışız 

 

13 Faḳrı faḫretsek ne var zaḳḳûma raġbet etmeyüp 

Biz ġınâ-yı ḳalb ile kimyâya girmiş çıḳmışız 

 

14 Âsuman görmüş süzülmüş Kürsi’den inmiş yere       

    Bûriyâsız Ḳubbe-yi Ḫaḍrâ’ya girmiş çıḳmışız 
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15 Bir zamân Lâ tefraḥû ḳaydıyla olduḳ girye-bâr 

Bir de Lâ te’sev diye fetvâya girmiş çıḳmışız428 

 

16 Nefsi tenzîh etmeyiz taḥdis̱ten de geçmeyiz       

Ke’s-i nâ-pâk içmeyiz taḳvâya girmiş çıḳmışız 

 

17 Zülfe el ṣundurmadık ruḫsâra toz ḳondurmadıḳ       

Ẓulme dîvan durmadıḳ belvâya girmiş çıḳmışız 

 

18 Dînden feyż almışız miḥrâba doġru dalmışız 

Aşḳa yelken ṣalmışız bumbâya girmiş çıḳmışız 

 

19 Fısḳı her dem ṭaşladıḳ ḥaḳsız görünce ḫaşladıḳ 

Rûm ilinden başladıḳ Volġa’ya girmiş çıḳmışız 

 

20 Ṣuṣturup nâḳûsu bir âvâz-ı lâhûtî ile 

Şarḳdan tâ maġrib-i aḳṣâya girmiş çıḳmışız 

 

21 Meh girer âḫir miḥâḳa nev-hilâl olmaḳ içün 

Biz de bir ferdâ içün sevdâya girmiş çıḳmışız 

 
22 Ehl-i is̱bâtız faḳaṭ ḥayretten âzâd olmadıḳ 

Bir tecellîden nice da'vâya girmiş çıḳmışız 

 
23 Sırda müs̱bet bir ḥaḳîḳatdır verâ-yi perdede 

Ḥüsnü duymuş neş’e-yi ḥüsnâya girmiş çıḳmışız 

 
   24 Çoḳ görülmez mescid ü meyḫâneden dûr olmamız 

Biz ḳıyâm u ḳa'deden îmâya girmiş çıḳmışız 

 
25 Ölmeden ölmüş cevâbın önce vermiş Münker’iñ 

Rûḥ olmuş ma'şer-i aḥyâya girmiş çıḳmışız 

 
428 Hadîd sûresi 23. âyet-i kerimede yer alan “lâ tefrahû”, “şımarmayasınız” ve “lâ te’sev”, 
“üzülmeyesiniz” anlamlarındadır.  
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26 Aḥmed-i Muḫtâr elinden içmek üzre Kevs̱er’i 

Bezm-i Mûsâ’dan dem-i 'Îsâ’ya girmiş çıḳmışız 

 
27 Neş’emizden feyż alır ṭopraḳ da bir gün şüphesiz 

Bir ledünnî nefḫayız kim nâya girmiş çıḳmışız 

 
28 Ḳalmayız elbette ṣûrette görürken ġâyeyi 

Biz Kitâbullah’ta ma'nâya girmiş çıḳmışız 

 
29 Vech-i Ḥakḳ’dan başḳa her şeyde helâki görmüşüz 

Biz bu istis̱nâ için eşyâya girmiş çıḳmışız 

 
30 Ḥamdi nisyân etme yavrum âḫir-i da'vâ odur 

Bil Livâü’l-Ḥamdi biz imżâya girmiş çıḳmışız 

 

    41 (G.39) 

Zemaḥşeri’niñ bir ġazelini tercüme 

Fe'ilâtün (fâ'ilâtün) / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün 

1 De ki buḫalâya sana ḥâcetimiz yok o ḳadar 

Ne ararsıñ oṭurdum güzel ile öyle baḳar 

 

2 İḳtiṣâr eylemişiz çünkü küçük gözlere biz 

Ḳaṣr-ı ṭarf eyleyeni doğrusu Allah da sever 

 

3 Ne melîḥ amma bütün türlü cefâlarda onuñ 

Bir ṣafâ var mı bu dünyâda ki yoḳ onda keder 

 

4 Hîç unutmam da hani Ravża’da söyleştiğimiz 

Ġazeli havż kenarında ederken ṣu güẕer 

 

5 Ben demiştim ki baña sen haydi getir bir gül ver 

Gül-i rüḫsâr idi ḳaṣdım o faḳaṭ çaḳmadı der 
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6 Bekle bir laḥza alıp onu taḳdîm edeyim 

Âh dedim beklemeye var mı ki ṭâḳat ne gezer 

 

7 Yoḳ dedi şimdi şu ruḫdan başka ḥażır bir gül ki 

Ben ḳanâ'at ehliyim kâfî dedim ol mâ ḥażar 429 

 

    42 (G.40) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Gül dedikçe aġlıyor göñlüm derûn-ı lânede 

Kim demiş kim 'aḳl olur 'âşıḳ diyen dîvânede 

 

2 Öyle bir ḥüsnün ṣafâ-yı bezmini duymuş ki o 

Ermeden gülmek ḥaram der 'âḳıle meyḫânede 

 

3 Gül demişler ġoncaya isterse bülbül çatlasın 

Çünkü dünyâ ḳalmıyor ḫandâna de giryâna de 

 

4 Ḫandeden naḳż-ı vuḍû’ lâzım gelir ehl-i dile 

Cân selâm vermezden evvel südde-yi cânânede 

 

5 Ḫande başḳa neş’e de bir başḳa şeydir 'ârife 

Neş’e iflâs eylemiş âdem gülse bir vîrânede 

 

6 Gül faḳaṭ vaḳtinde gül ġayb etme bir dem neş’eyi 

Neş’e-âb ister gözüm bilmez misin peymânede 

 
 ا- اال قل لمعدى ما لنا فیك من وطر  و ما تطلبین النجل من اعین البقر 429

فإنا إقتصرنا بالذین تضایقت            عیونھم وهللا یجزى من إقتصر      -۲  

ملیح و لكن عنده كل جفوة              و لم أر فى الدنیا صفاء بال كدر     -۳  

و لم أنس إذ تمازلة قرب روضة       عمى جنب حرص فیھ للماء منحدر -٤  

فقلت لھ جئنى بورد و إنما               أردت بھ ورد الخرود و ما شعر     -٥  

فقال إنتظرنى رجلى طرق أجئ بھ          فقلت لھ ھیھات ما لى منتظر    -٦  

    فقال وال رد سوى الحذ حاضر               فقلت لھ إنى قنعت بما حضر -۷
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7 Ka'be’de bir bayram etmek olsa da maḳṣûd-ı ḥac 

Bayram olmaz kesmeden ḳurbân bu dîvân-ḫânede 

 

8 Duy da gör ḥüzn-i leẕîẕiñ ẕevḳini ṣavmında sen 

Ḥamdi ṣon ifṭar zamânı vâṣıl ol ġufrânede 

 

    43 (Kt.1) 

  Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün 

 Berḳ-i tecellîyâtı bir âyine eyleyüp 

Ḳoynunda ṣaḳlasın diye cânâna verdiler 

 Enfâs-ı gülsitânı alıp şânedir diye  

Dest-i ṣabâda zülf-i perîşâna verdiler 

 

 

 44 (Kt.2) 

 Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün 

 Bir zamân ḫâce deyip çıḳ dediler derse baña 

Bir zamân dediler haydi çekil yat odaña 

Bir bilirsem beni biñ bilmedigim nüktesi var 

Ilm-i maḥż olsa idim baña olmazdı fenâ 

Açagör sîneñi sen bilmedigiñ fetḥ olunur 

Ṣâḥib ol kendiñe ey ġonca derim gülme baña 

 

    45 (TB.1) 

Tercî-'i Bend 

1 

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün (fa'lün) 

  'Âlem ki hep şu’ûn de-mâ-dem güẕârdır 

Âdemde ol nümâyişe mehd ü mezârdır 

 Yoḳluḳ nedir bu darlıġın en ṣon fenâsı mı 

Varlıḳ o ḥalde yoḳluḳ için bir medârdır 

 İnsân bu ber-güẕâr ile biñ naḳış dolsun 

Ṭab' eyliyor semâda faḳaṭ müste'ârdır 
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 Gerdûn bir âsiyâb degil bir şihâb-ı ḥüsn 

Parlar söz göñülde göñül rüzgârdır 

 Eşyâ bu rüzgâr ile aġlar güler baña 

Benden degil de (ben) le cihân cilvebârdır 

 Her an alaylarıyla gelip dîdeden geçen 

'Âlem bile âyineden geçen siḥir-kârdır 

 Bir ince ḫuzmesinde żiyânıñ uçar da baḳ 

Bir an ki pençesinde şu'ûruñ şikârdır 

 Ṣan'at bu işte berḳ u baṣar baḳ neler yapar 

Elbet derim yapan bunu bir Kird-gâr’dır 

 Ḳânûn denen ribâṭ ile rabṭ ettigim ṣor 

Bir ser-i ẕî-şu’ûna ṭapar secde-kârdır 

 Bildim desem bu sırrı yalan bilmedim desem 

Gördüm faḳaṭ gözümde ledün âşikârdır 

 Ecrâm-ı ḫoş ḫırâmı şu feyfâ-yı heyetiñ 

Âyîn-i bezm-i vaḥdet için bî-ḳarârdır 

 Birliktedir ḥaḳîḳati her gördügüm şey’iñ 

Rûḥum gidince mâ-ṣadaḳım bir târ-mârdır 

 Bir ẕerreniñ cenâzesi biñlerce cüz’leriñ 

Eydi-‘i vaḥdetinde uçan bir ġubârdır  

 Lâkin bu ḥâletinde şu nâ-şâd milletiñ 

Hep gördügüm şemâtet-i a'dâ-yı ḫârdır 

 Yandıḳça âsumâna ḳoşar ehl-i feyż olan 

Gel sen de ḳoş semâya göñül sîne-zârdır 

 Zîra ḥarîm-i mülk-i Muḥammed yanar bugün   

Ḳoş ḳoş Ḫudâ’ya 'arż edecek bir ḫasârdır 

 Subḥâne men yüdâvilü fî-mülkihi’d-düvel 

Subḥâne men yüḥâkimu fî-'arşihi’l-milel430 

 

 

 
430 Vâsıta beytin Türkçesi: Tenzih O’na ki mülkündeki devletler hep gelip geçer/Tenzih O’na ki 
saltanatında milletler hüküm sürer 
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    2 

  Bir şe’n-i ân bendeki sehm-i ḥaḳîḳatiñ 

Âḥâd-ı kem ü keyfi hep ândır bu ḫilḳatiñ 

 'Ömrüm hemen teceddüd-i şe’nimle raḳṣ eder 

Şe’nim tevârüd etmese hîçtir tabî'atıñ 

 Lâkin temâs̱il olmasa bir dem şu’ûnda 

Görmez hümâ-yı feyżimi ṣayyâd-ı rü’yetiñ 

 Hem isterim teceddüdü hem istemem neden 

Zîrâ odur menâṭı da her renc ü kürbetiñ 

 Duydum diyordu kûşeme nabıżıñ tüteri 

Bir şaşma bir de durmadır ey nefḫa nevbetiñ 

 Şaşdım mı bir aḳış ṣarar âfâḳ u enfüse 

Durdum mu ḳoptu belle muḥaḳḳaḳ ḳıyâmetiñ 

 Baṣdım mı bir ḳararda lâkin bu tellere 

Oynar şu saḥâlarda temâs̱îl-i hey’etiñ  

  Hażmıñ temâs̱iliyle şeṭâret verir baña 

Yañlış temes̱s̱ülündedir inẕârı milletiñ 

 Uymazsa rızḳım aṣlıma ḳâbil degil beḳâ 

Muṭlaḳ żarardır âdeme taġyîr-i fıṭratıñ  

 Şe’nin şu’ûn-i âḫarı hażmıyladır ḥayât 

Bil evvelâ şu sırrını kimyâ vü ḥikmetiñ 

 Mi'deñde bir ‘uṣâreniñ olmazsa ḳuvveti 

Tems̱îl eder ṣanırmısıñ âfâḳı şehvetiñ 

 Mecrûḥu ṣanma cerḥ-i mücerreddir öldüren 

Âfât-ı bâṭıniyyedir aṣlı muṣîbetiñ431 

 Artıḳ bıraḳ şemâteti bil dîn ü milleti 

İslâm’a bir ḫalîfedir ilcâs-ı vaḥdetiñ 

Sübḥâne men yüceddidü fi’ṭ-ṭarfeti’ş-şu’ûn 

Sübḥâne men hedâ bi-senâberḳıhi’l-'uyûn432 

 

 
431 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili adlı eserinin Fil sûresi tefsirinde bu beyti kullanmıştır. Bkz. Elmalılı, 
Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979, c. IX, s. 6422. 
432 Vâsıta beytin Türkçesi: Tenzih O’na ki her türlü işleri bir an da yeniler /Tenzih O’na ki nûruyla 
gönüllere hidâyet eder 
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    3 

 Mâżi ḫayâl manẓar-ı âtî henüz 'adem 

Ḥâl oynatır şu'ûrumu bilmem nedir bu dem 

 Bir ân imiş me’âli kitâb-ı vücûdumuñ 

'Ömrüm şu ġam-güsârım olan saṭr-ı mürtesem433 

 Baḳ hevl-i ḥâle n’oldu dügün ṣandıġıñ veġâ 

Devlet şehîd-i melḥame millet elem ẓulem 

 Doġrar mısıñ fu’âdımı ḥâlâ dilim dilim 

Ḳıblem ḳapandı oldu vaṭan fey’-i muḳtesem 

 Kimdir deşen şu na'şı yıḳanlar şu ma'bedi 

Kimdir baṣan şu ḫâke ki medfûn babam dedem 

 Âfâḳı tutdu velvele-yi ser-nüviştemiz 

Bir lüṭuf bekleriz yine Ḥak’tan O’dur ḥakem 

 İlmim şu’ûn-ı hâ’ile şuyûn işim gücüm 

Emân-ı tam sâde tesellîde ber-ḳadem 

 İnsân naṣıl ṣarılmasın îmân-ı bi'sete 

Göñlüm bulursa bunda bulur ṭatlı bir nesem 

 Sübḥâne men yüceddidü fi’ṭ-ṭarfeti’ş-şu’ûn 

Sübḥâne men hedâ bi-senâberḳıhi’l-'uyûn 

 
    4 

  Târîḫe bir haḳîḳâtim onuñ şân olur 

  İslâm’a mâ-sivâ hevesi zaḫm-ı cân olur 

  İslâm müstefîd olamaz hep müfîd imiş 

  İslâm müste'în degil müste'ân olur 

  Vaḳtâki isti'âne eder ġarba bu hilâl 

  Menkûs ḳahr içinde emânken figân olur 

  Hem dostu hem de düşmanı taṭyîb eden o el 

  Bir gün tes’eliyle meẕellet-mekân olur   

  Şarḳımda nûr vaḥdet-i Ḥak’tan civân iken 

Maġribde âfitâb-ı ḳıyâmet nişân olur 

 
 

433 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili adlı eserinde, Asr sûresi tefsirinde ilk dört mısraı kullanmıştır. Bkz. 
Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, c. IX, s. 6070. 
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 Şarḳın bütün güneşleri maġribde mużdarip 

Ẓulmette ġarḳ olur da cihân kehkeşân olur 

 Yeldâ bu baş belâsı şu yeldâ-yı ibtilâ 

Geçmez mi gün gelir ki o ân başḳa ân olur 

 Ferdâ denince ḳalb niçin ibtisâm eder 

Zîrâ yârın ẓalâm-ı meş’iyyet nihân olur 

  Sevmem evet vaẓîfemi ferdâya atmayı 

Ferdâ faḳaṭ vaẓîfeye bir dîdebân olur 

 Ey Müslüman çalış da bul envâr-ı 'izzeti 

Ẓann etme ẕilletinle cihân Müslüman olur 

  Dünyâyı yaḳtı yıḳtı teşehhî-yi fâcirân 

Enṣârı yoḳ mu hiss-i fażîlet ziyân olur 

 Bil dâsitân-ı ḳadriñi ḳatlanma ẕillete 

İnsân odur ki sa'y ile 'izz-i âsitân olur 

  Subḥâne men yüceddidü fi’ṭ-ṭarfeti’ş-şu’ûn 

Subḥâne men hedâ bi-senâberḳıhi’l-'uyûn 

 
  5  

 Meşḥûn-ı 'ibret oldu göñül ḳan bahâsına 

Maġlub olursa şimdi yazıḳtır hevâsına 

 Taḥdîd-i çeşm-i 'ibret edenler zamânına 

Âgâh olur cihân-ı neşâṭıñ ṣabâsına 

 Bîdâr olan bilir ne demektir nevâ-yı şeb 

Ḫâbîde yâr olur mu gülün mehliḳâsına 

 Bir ġâye-vâr duyunca elem 'izz-i maḥż olur 

Bir ceẕbe-vâr şu arżı sürükler feżâsına 

 Bir sîne-vâr açınca felek mihr ü mâh olur 

Bir dîde-vâr baḳınca dalarsıñ sühâsına 

 Bir ġamze-vâr çaḳınca şu ḳasvet-füsûn olur 

Taḥvîl eder ḥarâret-i 'aşḳı żiyâsına 

 Bir telle oynatır ḳoca dünyâyı ṣaḥnede 

Bir baḳ elektiriḳle füsûnuñ ṣafâsına 

 Rûḥtan faḳaṭ duyan bütün eẕvâḳ-ı ḥikmeti 

Fenler yetişmemiştir onuñ sırr-ı Ḫudâ’sına 
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 Bir ḫaṭve-vâr atınca cehennem cinândır 

Bir nükte-vâr meẕâḳını ṣor âşinâsına 

 Evvel Mesîḥ ḳuş yapıp uçmuştu bak Semûl’de 

Ṭayyarelerle uçtu Naṣârâ semâsına 

 İnmek zamânı geldi mi bilmem inanmışım 

'Îsâ iner günüñ biri arżın rehâsına 

 Yirminci 'aṣra varmadı selâmımız henüz 

On dört içinde düştü ḫusûfuñ belâsına 

 Ey Müslüman önüñde ebed var ebed ṣaḳın 

Ye’siñle çatma bir de belânıñ fenâsına 

 Keşf et cihanda fenn-i irâdât-ı Aḥmedi 

Rûḥuñ ne istiyorsa o çıḳsın Ḫudâ’sına 

 Mi'râca çıḳmamış mı Muḥammed Burâḳ ile 

Azm eyle sen de Sidre’ye çıḳ müntehâsına 

 Berḳ u Burâḳ’ın işte açıḳ iştiḳâḳı bir 

Çâḳ berḳi bul Burâḳ’ı da baḳ i'tilâsına 

 Ḥamdi tenevvür etmeli vicdan żiyâsı var 

Żayi' eden bu nûru erişmez Ḫudâ’sına 

  Subḥâne men yüceddidü fi’ṭ-ṭarfeti’ş-şu’ûn 

Sübḥâne men hedâ bi-senâberḳıhi’l-'uyûn  

1338/1919 

   
    46 (G.41) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

1 Billâhi güzel ḥüsn-i ezel ẕevk-i dilârâ 

Bezmiñ var ikeñ eylemeyiz 'aḳla müdârâ 

 
2 Raḳṣ et demişiñ raḳṣ eder altımdaki ġabrâ 

Üstümdeki ḫaḍrâ ile ḳarşımdaki zehrâ 

 

3 Zehrâlara ḫaḍrâlara ġabrâlara ḳarşı 

Verdiñ baña bir ḳalb ile bir ceẕbe ki yârâ 



275 
 

4 Ba'żan baṣar âfâḳımı bir sisli taḫayyül 

Ba'żan da tutar sîneme bir mâh-ı şeb-ârâ 

 

5 Geh eşk-i terim geh nigeh neş’edir güle   

Bâran olurum berḳ olurum ben zaḫm-i yârâ 

 

6 Allah için ey dîde güzelsiñ güzel amma 

Kim añlar o îmâları dil vermese ma'nâ 

 

    47 (Kt.3) 

             Bir Mezar Taşı  

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün  

1 Hicretde bir merd-i dilâverdi bu ḥâfız 

Aḥmed’de şehîd oldu cihân böyle cihândır 

 

2 Denmiş para varmış gidiyormuş tütününe 

Ḳıymış o şaḳîler buña hîç ṣorma figândır 

 

3 Yoḳluḳ da yaḳar cânları varlıḳ da demek ki 

S̱ervet de żarûret gibi bir âfet-i cândır 

 

4 Çoḳ ġam yemesin faḳrine dünyâ fuḳarâsı 

İnsân neye baġlansa bu dünyâda yalandır 

 

5 Dur aġlama ẕâir oḳu bir Fâtiḥa şimdi 

Zîrâ ki gelen ḳabre o îmânla Ḳur’ândır434 

 

    48 (G.42) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

1 Ârâm edemem göñlümü şâd eylemeyince 

Şarṭ-ı ṭarab meclisi yâd eylemeyince 

 
434 Elmalılı’nın, amcası ve hocası Gölhisar’lı Muhammed Emin Efendi’nin küçük oğlu Hafız Mustafa’nın 
eşkıya tarafından katledilmesinden sonra mezar kitâbesi olarak yazdığı şiirdir. 
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2 Ḳâbil mi gezer böyle melâmetle şu yoldan 

Cânân ile bir baḥs̱-i me'âd eylemeyince 

 

3 Sâḳî bıraḳ ol bâdeyi bir bûse getir diye 

'Âlem yapamam bûse mezâd eylemeyince 

 

4 Peymâne yemin eyledi gelmem diye bezme 

Bir kâfiri dendânıma zâd eylemeyince 

 

 5 Cân vermeye yoḳ niyetim ey zülf-i şiken-cû 

  Elkañda râz-ı fetḥ-i bilâd eylemeyince 

 
6 İnsân bulamaz lâkin o esbâb-ı ṣavâbı 

Dünyâ ile bir 'aḳd ü dâd eylemeyince 

 
7 Mu'tâdı budur çünkü zamân-ı în zamânıñ 

Muṣliḥ ṭanımaz o ki fesâd eylemeyince  

 
8 Allah baḳın vermedi bir pâye Ḫalil’e 

Nemrûd çıḳıp küfür ü 'inâd eylemeyince 

 
9 Geh Berlin’e gâh Pâris’e minnetle geçer gör 

Ḥak devlete ebvâbı küşâd eylemeyince 

 
10 Dilber mi dinler fenn-i meḥâsinde o çeşme 

Bir ġamzeye tesḥîr-i 'ibâd eylemeyince 

 
11 Ḥamdi bulamaz nây-ı beyânım o nevâyı 

Yaḥyâ gibi ser-mest-i murâd eylemeyince 
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    49 (Kt.4) 

  Mef'ûlü / fâ'ilâtün / mef'ûlü / fâ'ilâtün 

 Dârü’l-fünûn açıldı denmişti ben sevindim 

Gûyâ ki sen 'ulûmu ben ḍâminim demişsin 

Girdim içinde gördüm ey âşiyân-ı sevdâ 

Dârü’l-fünûn degilmiş dârü’l-cünûn imişsiñ  

                    1318/1900 

 
    50 (Kt.5) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

 Ey feylesof efsûnu naṣıl eylediñ inkâr 

Devletlere baḳ her şeye efsûn yapıyorlar 

Bilmem ne olur 'âḳıbeti şimdi erenler 

Kaġıtları efsûn ile altun yapıyorlar 

                     1332/1913 

 
    51 (Kt.6) 

Bir taḳriẓ 
Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün  

 Uzun söz añladım ẓâyi' olur âzân-ı ḍacrette 

Ve lâkin bir vecîze münṭabi'dir biñ baṣîrette 

Ḥaḳîḳat ġamze-yi dildâr-ı vaḥdetten 'ibârettir 

Faḳaṭ teşvîş eder taṣvîr edenler reng ü ṣûrette  

                    1338/1919 

 

    52 (Kt.7) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fe'ilün 

 Ey faẓîlet teysîrince seniñçün bu şeref 

Duymayız derdini ḫalkıñ da şekliñ yâd ederiz 

Ṣanki ecrâm-ı ḫırâmân felekden ṭutulan 

Yalnız şems ü ḳamermiş gibi feryâd ederiz 
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    53 (Kt.8) 
 

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün  

 Müştekîdir fużalâdan çoġu 'aṣrından evet 

Çünkü bilmez cühelâ ḳadrini ehl-i himmetiñ 

İlmi taḥṣîl ettiren 'izzettir ehl-i himmete 

İzzet-i 'ilm olmayan vâdîde vaḥşettir tebyîn 

  

     54 (Kt.9) 
Kıt'a 

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

 Biz bu ḥikmet-ḫâneniñ fersûde evrâḳındanız 

Ḥıfz-ı ma'nâdır de-mâ-dem derdimiz devrân ile 

Yoḳsa bir ma'nâ-yı bâḳî leḥv-i muṭlaktır vücûd 

Dîde vü dîdâr boş şevḳ-ı tecellî nâfile  

                       1342/1923 

 

   55 (R.1) 
Rubâ'î 

Mef'ûlü / mefâ'îlün / mefâ'ilün / fâ 

 Ey fikr-i vaṭanla zâr olan göñül 

Fikriyle vaṭanda ḫâr olan göñül 

Sen sevmeyi bil sevilmeseñ bile 

Ey sevgisi ḥüsn-i yâr olan göñül 

 

   56 (Kt.10) 
Kıt'a 

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

 Beñzer reviş-i 'ömre ḫayâlât üzerinde  

Bir ḫâṭıra yazdım saña ey şâ'iri Ḥakk’ıñ 

Añlat bize bir şemmede biñ ẕevḳi veren ne 

Ḥüsnüñ ṣoñu ṣolmaḳsa nedir ġâyesi 'aşḳıñ435 

 

 
435 Elmalılı’nın, Mehmet Âkif’e yazdığı mektubun üzerinde yer alan kıt’anın, Mehmet Akif’e yazıldığı 
izlenimi oluşmakta ve Elmalılı, Âkif’i “Hakk’ın Şâiri” olarak vasfetmektedir. 



279 
 

   57 (Kt.11) 
Diğer 

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün (fe'lün) 

 Yâ Rabbi yüzüm yok ṭaleb-i lüṭfuña amma 

Mâdem sen kim raḥm edip islâh nasîb et 

Mesdûd ise ebvâb-ı felek bâbıñ açıḳtır 

Bîçâre vü ḫârım baña iflâḥ naṣîb et 

 

   58 (Kt.12) 

 Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

Ḥürriyyeti ḳancıḳ diye duyduḳdu ḥaḳîḳat 

Baḳ ḥarbi açıp ṭuttu bugün râh-ı firârı 

Ḳânûn-ı muvaḳḳetle diyorlar çıḳacaḳmış 

İ'dâmına dîvân-ı esârette ḳararı 

 

   59 (R.2) 

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fa'ûl 

 Mâdem ki mecbûr idi îmân-ı ṣavletinde 

Bir rûz-i cezâ var beşeriñ 'âḳıbetinde 

Fenniñ ne idi maḳṣadı ta'rîż ile dîne 

Ṣoymaḳ mı idi böyle yaḳıp âḫiretinde 

 

          60 (Kt.13) 

 Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

 Seyr edip gezdim biraz eṭrâf-ı 'ilm-i ḥikmeti 

Görmedim esrârını ḫâriçte bir cem'iyyetiñ 

Kim inanmışsa faḳaṭ olduḳça mesrûru’l-fu’âd 

Bir inanmaḳmış gözüm mifṭâh-ı bâb-ı cennetiñ 

Ḳalbe 'âid bir ḥaḳîḳatmış bütün esrâr-ı 'aşḳ 

Añlamaz dıştan baḳan ezvâḳını bu 'illetiñ 
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    61 (R.3) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün (fe'ilün)  

 Baḳ şu ḥarbe şehâdet kimiñ kimiñ o ticâret 

'Amel kimiñdi emeller kimiñ düşün de ḥesâb et 

Bütün 'avâmil servet seniñ mi yoḳ mu şehîdiñ 

Acıḳlı yavrusunuñ bir naṣîbidir ḥicâb et 

 

   62 (Kt.14) 

 Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün (fe'ilün) 

 Ma'neviyyât deyip geçme hemen dînimizi 

Biz taḥaḳḳuḳ etmeyen vehme ḥaḳîḳat demeyiz 

Hep şehîd olmaḳ du'â almaḳ mıdır ecr-i ġazâ 

Biz bu vâh u âha şerî 'atta ġanîmet demeyiz 

 

   63 (Kt.15) 

 Mefâ'ilün / fe'ûlün / mefâ'ilün / fe'ûlün 

 Şu ḳîl ü ḳâli bu yeriñ yegâne pendim için 

O pend bend için olsun o bend kendim için 

Çözünce bendini nefsiñ olur helâk demek 

Bütün füsûn tecellî vücûda bendim için 

 

   64 (Kt.16) 

 Mef'ûlü / fâ'ilâtün / mef'ûlü / fâ'ilâtün 

 İmkân-ı baḥs̱i n’oldu 'ilm-i kelâm-ı dilber 

Dalmış bir imtinâ'a ṣormaz nedir ki ḥâlim 

Elvân içindeki gizli envârıñ arkasında 

Ẓulmet demek mi bilmem hep gördügüm 'avâlim 
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    65 (Kt.17) 

  Mef'ûlü / mefâ'ilü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

 Sînemdeki ṣafvetle düşüp şevḳ u ümîde 

Bir bûse için 'arż-ı ricâ eylerim ey mâh 

Ḥâcetleri redd eylemek ebrâra yaḳışmaz 

İḥsân eyle sen gel ḥüsnünü müzdâd ede râh 

 

    66 (Kt.18) 

  Mef'ûlü / mefâ'ilün / fe'ûlün 

 Ḥüsn olsa da vâcibü’t-tecellî 

Gizler oñu çoḳ niḳâb içinde 

Dîdende 'ayân iken hakîkat 

Durmaz ararız kitâb içinde436 

 

    67 (Kt.19) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

 Sen geçerken âsuman titrerdi titrerdi zemîn 

Köhne bir mâlsıñ bugün dükkânda hey biçâre hey 

Kimseden ders alma dersin sergüẕeştiñ elverir 

Ḥamdi Berlin Londra Paris’le derdin tâ bekey 

                          1339/1920 

 

68 (G.43) 

  Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün (fa'lün)  

1 Gördükçe bir bedî'ayı üftâde âh der 

Bilmem niçin bu âha kitâbım günâh der 

 

 
436 Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili isimli eserinde bu kıt’ayı farklı bir şekilde nazmetmiştir: (bkz. Elmalılı, 
Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979, c. V, s. 3505) 

Ḥüsn olsa da vâcibü’t-tecellî 
Gizler onu Haḳḳ niḳâb içinde  
Aġyârına gösterir mi ḫurşîd 
Dîdârını hîç o tâb içinde 
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2 Ṭutmuş o çeşm-i mest girîbân ḳalbimi 

Ol kûşe-gîr âh ben gibi ḥâliñ tebâh der 

 

3 Her laḥẓa biñ vaẓîfesi var çeşm-i ẕikrin 

Âsân degil vaẓîfe âsûde penâh der 

 

4 Hep göz bebeklerinden alır ḫıncı ḫâr u ḫas 

Her dem belâlı baḳma bu çeşm-i siyâh der 

 

5 Cân yanmadan fażîlete ermiş mi var 'aceb 

Ẓann eylerim bu noḳtaya ḥâlim güvâh der 

 

6 Ḥamdi düşer mi ṣandın o gülzâr-ı ḫilḳate 

Bî-aṣl ü bî-bahâne bu toḫm-ı giyâh der 

 

69 (G.44) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün  

1 Çeşm-i şûḫ âdeme hep peyk-i beşâret getirir 

Öyle kâfirdir o îmâna şeṭâret getirir 

  

2 Küfür îmâna ṣafâ vermek içindir a gözüm 

Zülfe baḳ gerden-i billûra ne ḥâlet getirir 

 

3 Nasıl endişe-yi 'âşıḳ gibi baştan ayaġa dek 

Dolaşır semti vâdî-yi kûşe letâfet getirir 

 

4 Sırr-ı sevdâ nerdedir çarḫ-ı felekten maḳṣad 

Bir yanıḳ sîne bu gerdûne kerâmet getirir 

 

5 Bıraḳıñ ġonca açılsın da ṭutuşşun bülbül 

Bu milel devlet-i dîrîne felâket getirir 
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6 Ḥamdi sen söyle ne var reşk edecek 'âlemde 

'İlm-i envâ'-ı elem cehle melâmet getirir 

 

70 (G.45) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Neyle tenşîṭ eylerim bilmem dil-i âvâreyi 

Güldüren her neş’e bir gün aġlatır bîçâreyi 

 

2 Mest edip ḳurtulmaḳ isterken fiġânından felek 

Neş’e ẓann eyler çocuḳ raḳṣ ettiren gehvâreyi 

 

3 Bir ṭarab var zann ederdim bir zamân gülşende ben 

Ṣayd için çıḳmış meger her ġonca bir ġamḫâreyi 

 
4 Âh derdim şöyle çıḳsam Zühre’den seyr eylesem 

Âsumân görsem naṣıl devr eyler ol seyyâreyi 

 
5 Farḳ yoḳmuş hangisinden baḳsañ ecrâmıñ meger 

Seyr için âfâḳtan dünyâ denen 'ayyâreyi 

 
6 Ḳalbi duy bil kendiñi bir lemḥa-yi Ḥak’tır şu'ûr 

Ḥamdi derdiñ sendedir sen bende bul her çâreyi 

 

71 (R.4) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fa'ûl 

 Çoḳ yol bilirim vâṣıl olur gerçi necâta 

Yoḳ dizlerimiñ tâḳati lâkin ḥarekâta 

Bilmek yapabilmek degil ey ṭâlib-i irşâd 

İş bunda sözüñ geçmeli iş bu 'aḍalâta 
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72 (R.5) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fa'ûl 

 Dinsizler için ḳâ'idedir ḥayf bozulmaz 

İnsân bozulur ḳan bozulur seyf bozulmaz 

Her şey bozulur öz bozulur söz bozulur 

Ḳânûn bozulur ḥaḳ bozulur keyf bozulmaz 

 

    73 (Kt.20) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

 Kâfil olamaz ḥaḳḳı kitâb olsa da nâḳil 

Ḳudsiyyeti var ḳudreti yoḳ sâde maḳâliñ  

Gördük bunu biz levḥ-i teḳâlib-i ümemde 

İş keyf ü irâdâtına vâbeste ricâliñ437 

 

   74 (R.6) 

 Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fa'ûl 

 İnsân yediler bir nice ḳaplanları gördük 

Bulġarları Mosḳofları Yunanları gördük 

Post oldular en ṣon faḳaṭ post üzerinde 

İngiltere’nin dişleri ṣırtlanları gördük 

 

   75 (R.7) 

 Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fa'ûl  

 Derlerse cidâl eyleyelim fekk-i riḳâb et 

Âdemsen eger ḥaḳḳa ṣarıl ḫayra şitâb et 

Bir neş’e imiş ġâyesi ġavġâ-yı ḥayâtıñ 

Bir neş’e için çektigiñ âlâmı ḥesâb et 

 

 
437 Elmalılı bu kıt’asını Tasvîr-i Efkâr’da yayımlanan “Dinimiz, Devletimiz (2”) başlıklı makalesinde de 
kullanmıştır. Kıt’anın son dizesinde “keyf” kelimesi yerine “azm” kelimesi tercih edilmiştir. Bkz. 
“Dinimiz, Devletimiz”, Tasvîr-i Efkâr, S. 2593, 17 Kânûnievvel 1334 (17 Aralık 1918), s. 1-2. 



285 
 

    76 (R.8) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fa'ûl 

 Muġber gibiyim ṭarz-ı tekâlife nerm ister 

Benden şu ḥükûmet de ḥayâtımda mâtem ister 

Milletsek eger vergi mi hep gördügümüz şey 

İnsân bu ya ba'żan da 'adâlet kerem ister 

 

    77 (R.9) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fa'ûl 

 Ḳaṣdıñ bu mudur Mescid-i Aḳṣa’da civân 

Her kûşede baḳ diñledigiñ âh ü efġân 

Vurduñ bizi dün yolda giderken Mıṣır’a 

Ẓâlim seni ṭutmaz mı ṣanırsıñ kim bu ḳan 

 

   78 (R.10) 

 Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fa'ûl 

 Kaġıt çıḳalı sîm ü zeriñ vechi nihândır 

Esbâbını ṣordum dediler ṣorma a'yândır 

Bî-mâye raḳîb oldu mu sermâyeye artıḳ 

Nâmûs ü şeref gizlenir encâmı ziyândır 

 

    79 (Kt.21) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fa'lün 

 Ân-ı hestî şimdi şu ḥâline 

Bil o ḥâlin ġâyesidir âtî 

Yap ne istersen ayâ şâm amma 

Küllü nefsin ẕâ’iḳatü’l-mevt 
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80 (SM.2) 

1 

  Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün (fa’lün) 

  Sehiriyordu gözümden nevâ-yı ḫâbımı dün 

Göñül de pek pirelenmişti sinn ü sâlinden  

 Ḳarıncalandı dıraḫt-i vücûd hâ diyerek 

Uyanmışım heyecândan pür-ıżtdırâb-ḳıyâm 

 İçimde çalḳanıyordum zamâna kîn giyerek 

Ne köyde gelin bıraḳmış ne şehirimizde ḫırâm 

 Uġulduyordu dimâġım göñül suâlinden 

Firâşı teptim oturdum açıḳ saçıḳ tütkün 

 

2  

Diyordum âh uyuyordum niçin uyandım ki 

Ne oldu hangi eḳâlîme gitti baḳ dünki 

 Geçen ḳavâfil-i 'ömrüm bugün hem nereden 

Gelir naṣıl geçecektir şu âteşîn dereden 

 Uyup uyanma diyorlar ḥayât inanmıyorum 

Ḫayâl-i rü’yete rü’yâya çünkü ḳanmıyorum 

  Bu pîç ü tâbda zannımca başḳa ma'nâ var 

Diyor ki ḳalḳ ara bul bir nigâr-ı ra'nâ var 

 

  3 

 Nedir bu ḳalbi vurup oynatan ḫırâşından 

Nedir şu döşü çekip fırlatan firâşından 

  Şu intibâh ile ḫâbın nedir bu 'arbedesi 

  Nedir bu kûşede ḥarbiñ kesilmiyor sesi 

Naṣıl yaġar şu müselsel şu’ûn mevc-â-mevc 

  Naṣıl gelir şu feżâyâ o mevce fevc-â-fevc 

  Nedir içimde bu sevdâ nedir önümde bu dûd 

  Nedir bu hîçî-yi hestîde böyle gizli şühûd 

  Neden şu dîdeyi yumsam cihânda ben ḳalırım 

Naṣıl şu göñlüme ekvânı cümleten alırım 

 



287 
 

 Neden müjemdeki ḫırçın batışlı ignelerin 

 Şu ihtizâz-ı 'acîbinde gizli kînelerin 

 Mühâcemâtına ma'rûż olup da iñliyorum 

 Neden zamânımı zâr u ḥazîn diñliyorum 

   

   81 (Kt.22) 

  Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün 

1 Teheyyücât-ı bedî'aya ibtilâ-yı şu'ûr 

Teḳallübât-ı muḥîṭaya inḳiḍâ-yı dühûr 

 

2 Emel denen şu feżânıñ burûc-i rengîni 

'Amelde gizlenen o reng-i 'izz ü temkîni 

 

3 Bu ḥiss ü silm ü irâde ile fışḳıran reşeḥât 

Tefekkürâtı boġan mâcerâ ḫûy-ı ḥayât 

 

4 Bir anlı câẕibeniñ hep peyâm-ı mün'akisi 

Degilse nerden alırsıñ bu reng-i mültebisi 

 

    82 (G.46) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

1 Hâleden bir ḥulle biçmişsiñ ḫayâliñ nâmına 

Giydirirsiñ dîdeden dünyâya âliñ nâmına 

 

2 Ruḫ ṣanırdım bir zamân gülzâr gülzâr üstüne 

Bir cihân varmış meger göñlümde ḥâliñ nâmına 

 

3 Bilmem endâmıñ nedir dîdeñ ne dîdârıñ nedir 

Nûr derler bir nigâhıñ var ẓülâliñ nâmına 

 

4 Dîne ḫâb ü dîden-i dîrine verdiñ intibâh 

Put-perestler dikti heykeller mis̱âliñ nâmına 
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5 Öyle bir miskîn ḳanâ'at ẕüll imiş 'uşşâkıña 

Put-şikenlik geldi sevdâ-yı viṣâliñ nâmına 

 

6 Ka'be-yi İslâm hattâ Lât’a yer vermiş diye 

Gâh yetiştik gâh yaptık Ẕü’l-Celâl’iñ nâmına 

 

7 Her ne görsek sözden ya sûrdan gerdûnde 

Sûre-yi Fetḥ añlarız 'afv et hilâliñ nâmına 

 

8 Bir eliñ boynumda iken bir eliñ ḳoynumdadır 

Birbirinden üstün iḥsânıñ delâliñ nâmına 

 

9 Ġarḳ-ı lüṭf olsam da göñlüm der ki ey derd-i ezel 

Bûseden şemmedir ḥâsılam cemâliñ nâmına 

 

10 Ḥamdi-âsâ şimdi iñlerken bu ḳalb-i zârımıñ 

Neşveden mi'râc ḳurduñ ibtihâliñ nâmına 

 

   83 (Kt.23) 
Kıta'ât 

Mef'ûlü / mefâ'ilün / fe'ûlün 

 Taḫlîṣ idi 'azmim ehl-i derdi 

Muḥtaç imişim meger ḫalâṣa 

İrfân yazılmıyor kitâba 

Buḥrânımı yaz ḳalem ḫulâsa 

 

   84 (Kt.24) 

 Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün  

 Bilmedim vaḳtiyle nefsiñ ḳadr-i ḳıymetdârını 

Hep çalıştırdım nihâyet geldi bir ṣon sâ'ate 

Baġy edip ḥayḳırdı birden gelme artıḳ üstüme 

Ḥaḳḳı iḥḳâḳ etmeyen lâyıḳ degildir tâ'ate  

                           1330/1901 
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    85 (Kt.25) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

 Baḳ diñle doḳun ḳoḳla ıṣır söyle düşün bil 

Neymiş seni bâzîçe eden ẕevḳ-i teriñdir 

İḳbâli de idbârı da bir ẕevḳ eder îmâ 

Duy ẕevḳiñi ẕevḳiñdeki sırr-ı ḳaderindir 

 

    86 (Kt.26) 

  Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün (fa'lün) 

 Ḥayât ṭıbda ṣanırsam damarda bir ḳandır 

Taṣavvurunda ḥekîmiñ ṣamîm-i vicdândır 

Faḳîhiñ eldeki fetvâsı Ḥaḳḳ’a îmândır 

Faḳaṭ şu 'askere sorsañ yarayla elḥândır  

                         1333/1914 

 

    87 (Kt.27) 

  Mefâ'ilün / fe'ûlün / mefâ'ilün / fe'ûlün 

 Ḥayat bezm-i siyâsette bir ḳızıl ḳanmış 

Kimiñ ḳanında da s̱ervet olursa ḥâḳan imiş 

Faḳaṭ semâ-yı şehâmette bî-hemâl uçuran 

Bu ḳanlı ḥayvanı muṭlaḳ Ḫudâ’ya îmânmış 

 

   88 (Kt.28) 

  Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün 

Dedikçe uṣlu dur oġlum belâya girme ṣaḳın 

Felek şu Avrupa’dan bir güzel öç almadadır 

Diyordu yoḳ baba yoḳ niçin İngiltere Alman 

Demek ki ḥarb-i 'umûmî cihanda hep modadır 

   1336/1917  
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    89 (Kt.29) 

  Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün 

 Nedir bu ḥarb ile derdiñ ey insanoġlu seniñ 

Dimaġıñ Avrupa ḳalbiñ Muḥammed ümmetidir 

Derim bugün ya nezf-i dimaġa ya sekte-yi ḳalbe 

Ṭutulduñ iş bu ḳıyâmet onuñ 'alâmetidir  

                          1335/1916 

 

    90 (Kt.30) 

  Mefâ'ilün / fe'ûlün / mefâ'ilün / fe'ûlün 

 Dedim bu ḥarb niçindir dedi yaşatmaḳ için 

Dedim ki ḫâṭıram olsun bu beyti et ezber 

Yaşatmaḳ isteyeñ erler cihânı ḳahr olsun 

Ölenleriyle yaşarsa cihânda milletler 

                        1336/1917 

 

    91 (Kt.31) 

  Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün (fa'lün) 

 Cihânda ḳanla ḳurulmuş meḥâkimi beşeriñ 

Nedir şu ḥikmet-i teşrî'i hîç derk edemem 

Ölen yaşar yaşatanlar ölür ne ḥikmettir 

Bu devr içinde ölürsem ḳıṣâsı terk edemem 

                       1335/1916  

 

    92 (Kt.32) 

  Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün 

 Reẕâ’il olmasa olmaz feżâ’iliñ şerefi 

Verir 'adâlete ḳıymet meẓâlim-i beşeriñ 

Şehâdet etmede her gün meḳâbir-i şühedâ 

Ḳan olmayınca ḳurulmaz meḥâkim-i beşeriñ 
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93 (Kt.33) 438 

  Mef'ûlü / mefâ'ilün / fe'ûlün     

1 Bir Ḥaḳ idi maṭlûbuñ cihânda 

Maṭlûbu bulup liḳâya gittiñ 

Dünyâ naẓarında hîçti Feyyâż 

Allah deyip de Ḫudâ’ya gittiñ 

 

2 Ṭatlıydı diliñ güzeldi ḫulḳuñ 

Neş’eñle reh-i rıżâya gittiñ 

Şân işte odur ki öldügüñ gün 

El aġladı señ ṣafâya gittiñ 

 
 
    94 (Kt.34) 

  Mef'ûlü / fâ'ilâtün / mef'ûlü / fâ'ilâtün 

 Ḫaṭṭım felekte böyle bir naẓım buldu ammâ 

Ḳaddim de dâle döndü ömrümce meşḳ yüzündeñ 

Mâ'nâ iken murâdım naḳşında derde düştüm 

Göñlüm ne çekti bilseñ dünyâda 'aşḳ yüzünden439 

 

95 (Kt.35) 

                        Serverler Olurmuş 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

1 Evvelleri ḫaṭ 'âşıḳı serverler olurmuş 

Ḫaṭlarda o serverlere fermân-ber olurmuş 

 
2 Maḥv etti cüvânân zamân-ı resm-i ḫuṭûṭu 

Ġûyâ ki güzel ḫaṭtı olan hep er olurmuş 

 
3 Mecmû'a-yi Şâdî baña ifhâm etti440 

A'mâl-i beşer bir gün defter olurmuş  

 
438 Muhsin Macit, “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Bir Gazeli Etrafında”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır 
Sempozyumu, s. 333, TDV Yayınları, Ankara, 1993.  Elmalılı’nın, bu şiirini arkadaşı ve eniştesi 
Abdülfeyyaz Paksüt’ün vefâtı üzerine yazdığı izlenimi oluşmaktadır.   
439 Fatma Paksüt, “Merhum Dayım Hamdi Yazır”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, TDV 
Yayınları, Ankara, 1993, s. 14. 
440 Yaşar Şâdi Efendi, Hutût-ı Meşâhir, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Koleksiyonu. 
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96 (Kt.36) 
  Tevârîh441 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün     

 Nûr-i feyż-i Ḥaḳ’la ḫâneñ sündüs-i serrâ gibi 

Cilve-yi ni'metle Maḥmûd neş’e-yi şükrân dola 

Ḥamdi bu dârü’s-sürûrda yazmalı târîḫ-i tâm 

Âşiyân-ı Bedri her dem neşvegeh-i yümn ola442 1335/1916 

گھ یمن اولھ       ه  ھر دم نشو  یآشیان بدر  

 
    97 (Kt.37) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

 Mażhar-ı tevfîḳ olup her işte gülsün ḳardeşim 

Ḳalbine elṭâf-ı Ḥaḳ’dan neş’e-yi rengîn dola 

Bir düşer 'âlemde Ḥamdi böyle bir târîḫ-i tâm 

Âşiyân-ı Bedri her dem neşvegâh-ı yümn ola443 1355/1916 

گاه یمن اولھه  ھر دم نشو  یآشیان بدر  

 
    98 (Kt.38) 

  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün 

 Allahü bârik ḳardeşim 

Ol eviñle her dem kâm-bîn 

Târîḫ-i Bedrî yümn-bâd 

Ve le-ni'me dârü’l-müttaḳîn444 1355/1916 

       و لنعم دار المتقین

 
441 Elmalılı, kardeşi Mahmud Bedreddin Yazır’ın satın aldığı yeni evine taşınması sebebiyle yazdığı ve 
h.1355 tarihini düşürdüğü üç kıt’a bulunmaktadır (96, 97, 98). 
442 Elmalılı, bu kıtayı tarihsiz ve imzasız olarak celî talik hattıyla yazmıştır. 
443 Elmalılı’nın celi talik mâil kıta olarak yazdığı eser, 1355/1936 tarihli olup, “Ketebehu’l-müznibu 
Muhammed Hamdi Yazır gufira leh” imzalıdır. 
444 Elmalılı’nın celi talik mâil kıta olarak yazdığı eser, 1355/1936 tarihli olup, “Ketebehu zü’l’aczi ve’t-
taksîri Muhammed Hamdi b. Nu’mân b. Muhammed b. el-Hâc Bekir b. Hüseyin b. Bedrüddin Yazır 
tuhfeten li-ehîhi’ş-şekîkı Mahmûd Bedrüddin Yazır es’adehullâhu ve ekremenâ bi-lutfihi ve gufira lenâ 
ve lehüm ve li’l-mü’minîne Âmîn” şeklinde imzalıdır. Ayrıca Elmalılı, Sâdi Şîrâzîye ait olan bir şiiri 
Türkçeye aruz vezninde tercüme edip, celi talik mâil kıta olarak yazmış, 1354/1936 tarihli yazısını 
“Ketebehu’l-müznibu Muhammed Hamdi gufira leh” şeklinde imzalamıştır. Söz konusu şiir şöyledir:  

Yâdıñda mı doġduġuñ zamânlar 
Sen aġlar idiñ gülerdi 'âlem 
Bir öyle 'ömür geçir ki olsun 
Mevtiñ saña ḫande ḫalḳa mâtem 

 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, Ekler, TDV Yayınları, Ankara, 1993. 
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    99 (Kt.39) 

  Mef'ûlü / mefâ'ilün / fe'ûlün 

 Bir cilveye baġlı sırr-ı ẕevḳim 

Ẕevḳim de faḳaṭ hep âfetimdir 

Âġûşuma girmiyor ḥaḳîḳat 

Ḳoynumda yatan iżâfetimdir 

 

   100 (R.11) 

  Mef’ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fâ 

 Yârân göçtü başḳa diyâra gitti 

Ġam bir ḥaḳîḳat oldu ḫayâl bitti 

Târîḫi Ḥamdi ḫûn-i cigerle yazdım 

Eyvâh pederim irtiḥâl etti445 

 ایواه پدرم ارتحال ایتدی 

 

    101 (Kt.40) 

  Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fâ'ilün 

1 Ey birâder deme kim şöhret için 

Ḥamdi bir ḳıt'a-yi ġarrâ yazmış 

Yâdigârım diye levḥ-i dehre 

Bir iki noḳta-yi sevdâ yazmış 

 

2 Ḥamdi ẓann etme berâ-yı şöhret 

Ḫâme bir ḳıt'a-yi şeydâ yazmış 

Ḫâtıramdır diye levḥ-i dehre 

Bir iki noḳta-yi sevdâ yazmış 

 

 

 

 
445 Elmalılı, babası Numân Efendi’nin vefât tarihini  ebced hesabıyla h.1334 olarak düşürdüğü bu kıt’ayı, 
Arapça şiirinin arkasından da yazmıştır. Bkz. Elmalılı, Divançe, Ar. 4. 
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   102 (Kt.41) 

 Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / fe'ûlün 

 Mâdem ki işleriñ soñu firâḳtır 

Âh keşke o âşinâlıḳ olmasaydı 

Mâdem ki âşinâ-yı dilsiñ arḳadaş 

Artıḳ deme ġam-şinâlıḳ olmasaydı446 

                 1355/1937 

  

  103 (Kt.42) 

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

 Tâli'i vaḳf eyledim iḫvânımıñ iḳbâline 

Şarṭ ettim ḳalmasın dehriñ ġubâr-ı ḫâtırı 

Ḥamdi tebrîk eylerim târîḫ-i cevher-dârıñı 

   Baḳ vücûh-ı berre vaṣfı 'aṣrıñ evḳâf nâẓırı447 

أوقاف ناظری    كعصر یوصف هق وجوه براب  
 

  104 (Kt.43) 

Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fâ'ilün 

Ṣâhib-i 'ilm u kemâl ḫâdim-i dîn 

Eyvâh nihân oldu bir dürr-i s̱emîn 

Bunda medfûn Ḫâce Muḥammed Emîn 

İftiḫâr etse sezâdır bu zemîn 

Taḳdîm etsin ḥûriler mâ-yi ma'în 

Nâẓır ḳılsın oñu Rabbü’l-'âlemîn448 

 
 
 

 
446 Elmalılı söz konusu şiiri celî mâil talik kıta olarak yazmış, 1355/1937 tarihini atarak “Sevvedehu 
Muhammed Hamdi gufira leh” şeklinde imzalamıştır. 
447 Elmalılı, Divançe, Kt.42/1. Elmalılı’nın söz konusu tarih kıt’asında, ebced hesabının noktalı harfler 
üzerinden yapılan mu’cem tarihi kullandığı görülmektedir. Elmalılı, tarih kıt’asında Evkaf Nâzırı olduğu 
yılı h.1337 olarak tarihlemektedir. 
448 Elmalılı’nın, Elmalı’da olduğu dönemlerde özel ders aldığı âlim olan amcası Mehmed Emin 
Efendi’nin   mezar taşı kitâbesidir. 
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   105 (Mn.1) 

Mef'ulü / mefâ'îlü / fe'ulün 

Ey ḳalemim ṣaġ elim 

Sensiñ benim hem-demim 

Meşġûl eyle ḳalbimi 

Çıḳsın ondan elemim 

 
 
   106 (Kt.44) 

Mefâ'ilün / fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün 

Baḳdıḳça 'âlem yüzüñe saña elîf gibidir 

Bir gün gelir ki kefen saña lefîf gibidir 

Ḳuṣûrum çoḳtur benim göñlüm esîf gibidir 

Allah raḥmet eylesin tenim żayıf gibidir 

 

   107 (Mfr.1) 

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

Ḥaḳḳ’a ma'lûm değil midir esrârım 

Vâsıṭa-yi raḥmet olsun âs̱ârım 

 

   108 (Kt.45) 

Mef'ûlü / fâ'ilâtün / mef'ûlü / fe'ilâtün 

Teẕlîl eden beni 'âdetimden geçemem 

Teşne-dilim ve lâkin merd verse içemem 

Çekerim ġamları ammâ minnetleri çekemem 

Allah ola mu'înim yalvarmaḳtan geçemem 

 

   109 (Mfr.2) 

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

Bil ki aṣıl sermâye Dihlevî’nindir 

Lâkin iḥżâr-ı mâ’ide Gölḥiṣârî’nındır 
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   110 (Kt.46) 

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fa'lün 

Teşne-dilim hücûm eder dimaġa 

Baḳ ki onda âb-ı 'ilm bulunmaz 

Çoḳ söyledim başḳasının kemâlin 

Lâkin bende hîç birisi bulunmaz 

  

    111 (G.47) 

  Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün 

1 Tecellî-ḫâne-yi dildârı kâfir ḥavrâ ṣanmıştır 

Bununçün ġavġâ ḳopmuş 'âlem-i sevdâ bulanmıştır 

 

2 Geçerken Vâdi-yi Tîh’i bizim kârbân naṣârâdan 

Meger ta'mîd olunmuş âl ile gözler boyanmıştır 

 

3 Faḳaṭ ey müdde'î-yi ṣulḥ tîze-yi sinânıñdan 

Siyâsetḫâne-yi devrânda ḫûnzîrân utanmıştır 

 

4 Evet ey ġamze-yi câdı o çîn-i ebruvânıñdan  

Bütün Ye’cûc ü Me’cûc fiten yer yer uyanmıştır 

 

5 Bıraḳ Mosḳoflarıñ aşub-ı şûr-â-şûrunu şimdi 

Yunanistan’ı bir maymunla Ḳosṭanṭin ḳazanmıştır 

 

6 Ḳalır ẓann etme İzmir pençe-yi ġasbında 'udvânıñ 

Bu ḫâk-i tîre çoḳ ġâlib yemiş yunmuş yıḳanmıştır 

 

7 Beşer bir 'adl ararsa iġfâl edip dersiñ 

Manastırlar bezenmiş Mescid-i Aḳṣâ donanmıştır 

 

8 Evet mecrûḥ bölük 'âlem-i İslâmı farż ettiñ 

Revâḳ-ı dîn yıḳılmış Ka’be-yi 'ulyâ ḳapanmıştır 
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9 Bileydin Ḥaḳḳı aṣla el uzatmazdıñ bu bünyâdâ 

Bunuñ ṭâḳ-ı revâḳı 'arş-ı Yezdân’a dayanmıştır 

 

10 Açıl ey sîne-yi îmân ḫurûş etsiñ bu illerdeñ 

 Bu 'âlem keyf için kâfir elinde baḳ nâra yanmıştır 

 

11 Ḥarîm-i 'ıṣmetinde ẓıll-i nâ-pâk raḳîbânı 

Gören her gün ölür insân ise mevte inanmıştır 

 

    112 (Ş.2) 

“İstanbul Radyosu’nu diñlerken” den aldıġım ilhamla 

 11’li hece vezni 

1 Ey ayrı düşenler sevdiklerinden 

Yaralı olanlar ḥassâs yerinden 

İñliyor diñleyiñ biri derinden 

Her ses bu feryâda beñzer mi bakıñ 

 

2 Nemli ufuklarıñ sünbül daġlarıñ 

Başḳa diyarlarıñ başḳa baġlarıñ 

Lübnan illeriniñ mâ-verâlarıñ 

Yaḳıp ṣavurdugu güller mi baḳıñ 

 

3 Baḳıñ filozofuñ öz güftesine 

Ḥasretten bir beste ṭutmuş sesine 

Ḥayrânım titreyen mu'cizesine 

Hîçbir ḥüzün böyle dilber mi bakıñ 

   
113 (R.12) 

Ömer Ḥayyâm’ı okuduktan ṣoñra 

Mef'ûlü / mefâ'îlün / fe'ûlün 

 Var yoḳ deme iç sev keyf et gel 

Dört mevsimi şen bir ṣayf et gel 

Olduñ mu göñül gülden mülden 

Vur baġrını vur ḥayf ḥayf et gel 
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    114 (Ş.3) 

Ḳavuşduġu ṣıralarda yazılmış ve unutulmuş 

Mef'ûlü / fâ'ilâtün 

1 Bülbül gibiydi     

Bir gül gibiydi         

Ṣoldu açarken        

Boynunu egdi  

         
2 Dermandı derde 

Candı içerde 

Neş’e ṣaçardı 

Gezdigi yerde 

 
3 Oḫ baba derdi 

Aḳlım giderdi 

Gülse sevinse  

Ṭaşlar gülerdi 

 

4 Gördü begendi        

Yoḳluġu yendi       

Varken yoḳ etti  

Yoḳluġu kendi  

  

5 Leylâ diyordum  

Mevlâ diyordum 

Aġla be Ḥüsnü 

Aġla diyordum 

 

6 Ey var olan Ḥak 

Feyyâż-ı Muṭlaḳ 

Derdim hemîşe 

Dîdârıñ ancaḳ  
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    115 (Msn.1) 

 Mevlidü'n-Nebî 'aleyhi's-selâm 

Muḥterem üstâdım Aḥmed Ḥamdî Bey Efendi Hażretlerine449 

 Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün 

1 Cihânlar ṣarṣılır güller ḳurur seller ṭaşar yer yer 

Semânın ḳaynaşır beyninde ṭaşḳın yine bir maḥşer 

 

2 Buluṭlar yırtılır putlar düşer çöller yanar pâr pâr 

Serâbın sînesinden fışḳırır yıldızlı girdaplar 

 

3 Emeller çırpınır bir nefḫa serpilmiş bu evime 

Ṣabâlar neş’eden çarpar o vâdîden bu vâdîye 

 

4 İnerken şehnişînler ürperir Kisrâlar eyvânda 

Ufuḳsuz salṭanatlar devrilir Ḳayṣer’le bir yanda 

 

5 'Aṣırlıḳ sönmez âteşler ḫayâl ıṣṣız ḳaranlıklar 

Faḳaṭ her ẕerre ümîd âteşinden biñ şafaḳ ṣaḳlar 

 

6 Ezellerden ḳopan bir gizli âhenk iñletir âfâḳ 

Derin bir cilve alḳışlar 'avâlim çalḳanır ṭopraḳ 

 

7 Işıḳlar ḫandeler güller açar baġrında dünyânıñ 

Meger ṣon fecri çaḳmış Mekke'den eflâke Mevlâ'nıñ 

 

8 Şu mevc-â-mevc olan ḫılḳat bugün bir sermedî âhenk 

İlâhî bir bahârıñ şi'ri yeldâlarda reng-â-renk 

 

9 Ġurubsuz bir ṭulû'un 'aksi ḥaşr olduḳça Baṭḥâ’da 

Tenezzül oldu yükselmek ufuḳsuzluḳda eb'âda 

 

 
449 Elmalılı’nın, hocası Kayserili Mahmud Hamdi yerine hatâen Ahmed Hamdi ismi yazdığı 
düşünülmektedir. 
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10 Güneşler aylar ecrâmıyla görmekçün şu ferdâyı 

Işıḳdan ter döküp sermiş bu ḫâke 'arş-ı sevdâyı 

 

11 Ḥabîb-i Kibriyâdır kün fe-kânlar naḳş-ı iclâli 

Budur sermâye ḫilkat muḥabbet remz-i icmâli 

 

12 Budur hicrânlarıñ ḳoynunda ṣoñ vuṣlat fenâ-gâha 

Budur nûr-ı tecellî 'aksine âyine Allah'a 

 

13 Budur Âdem’deki esrâr-ı esmânıñ müsemmâsı 

Budur eşyâdaki sırr-ı tecellînin hüveydâsı 

 

14 Budur ṭûfanda Nûḥ’un şîve-yi tehdîdi eşrâra 

Budur Mûsâ'da i'câz-ı 'aṣâ Fir'avn-ı ġaddârâ 

 

15 Budur Yûsuf’da ḥüsnün 'aks-i nûr-a-nûr-ı bâḳîsi 

Budur ḳalb-i Züleyḫâ’nın ṣafâ-yı iştiyâḳîsi 

 

16 Budur 'Îsâ’yı mu'ciz-demde ẓâhir nefḫa-yi iḥyâ 

Budur ṣubḥ-ı ḥaḳîḳatden doġan ḫurşîd-i rûḥ-efzâ 

 

17 Bunuñ müştâḳıdır ḫilḳatteki ẕerrât ezellerden 

Bunuñ âhengi çaġlar ser-te-ser îmânlı tellerden  

 

18 Bunuñ hicrânı ṣarmış aġlayan ümmîd-i vicdânı 

Bunuñ rü’yâsı doldurmuş ümidsiz çeşm-i 'irfânı 

 

19 Bunuñ envârı serpilmiş güneşlerden ḳamerlerden 

Bunuñ esrârı yaġmış tül buluṭlardan seḥerlerden 

 

20 Bunuñ bayġın şemîminden yüzer bir nefḫa rüzgârda 

Bunuñ nûr-ibtisâmından 'akisler var baharlarda 
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21 Bunuñ şevḳıyla bir yekpâre dalġın secdedir daġlar 

Bunuñ billûrî-yi yâdıyla gür şelâleler çaġlar 

 

22 Bunuñ i'câzıdır ḥatta köpüklenmiş beyânımda  

Bunuñ sevdâsıdır her dem tüten cânânda cânımda  

 

    116 (Msn.2) 

  Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün 

1 Bu aḳşam ürperen ḳandillerin hicranlı yâdından 

Geçen rüzgârlı ilhâmımla rûḥum bir ḳızıl zindan 

 

2 Uzun yıllardır Allahım ne ḫüsranlarla yoġruldum 

Açıḳ bir sînedir her derd için ol gün yanan yurdum 

 

3 Bu yurduñ bir zamânlar şi'ri 'arşıñdan gelen sesti 

Zemîniñ vecd ü istiġrâkı göñüllerden muḳaddesti 

 

4 İbâdetler eẕanlar iştiyâḳlar yine tehlîller 

İlahî renge ma'kes al dudaḳlar nûr aḳan diller 

 

5 Ḫazansız bâġçeler gülgûn tesellîler ḳırıḳ ġamlar 

Şafaḳlar va'd-i ferdâdan örülmüş renkli aḳşamlar 

 

6 O mâżîden ḳalan ṣoñ ḫâṭıram bir sisli rüyâdır 

Bugün varlıḳ sefînem sâde hicrân sâde ḫülyâdır 

 

7 Çekip ilḥâdı âfâḳım yanar dalġın melûl ıṣṣız 

Hidâyetler ḳaranlık doġmuyor baġrında tek yıldız 

 

8 Sükûn-i muṭlaḳ olmuş ḳubbeler öksüz minârâtım 

Kesilmiş iltimâ'ından kitâbım sönmüş âyâtım 
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9 Ḳanar ümmîde ḥasret gözlerim baḳtıkça eflâke 

Niçin bir mevsim-i nîsan-ı şefḳat inmiyor ḫâke 

 

10 Açarken Ṭûr-ı Sînâ'larda cilveñ renk renk ümîd 

Bahâr-ı naḫl-i îmânı niçin ḳılsın ḫazân tehdîd 

 

11 Gülerken sırlı dîdârıñla raḥmetler Ḥirâ’larda 

Niçin tevḥîdi söndürsün zamân loş mâcerâlarda 

 

12 Çaḳan şimşekleriñ bir tîġ-ı irşâdıñsa göklerde 

Niçin kâfir başından ḳıpḳızıl bir gölge yoḳ yerde 

 

13 Yüzer dünyâda maḥşer maḥşer 'ıṣyanlarla çılġınlıḳ 

Tesellî gözlerim görmez cılız bir damla aydınlıḳ 

 

14 Elemden sürmeler ḳudret çekerken çeşm-i giryâna 

Bıraḳmaz elde ṭâḳat 'arż için çâk-ı girîbâna 

 

15 Ne âfâḳımda bir yıldız ne efkârımda bir şu'le 

Yıġılmış her ḳaranlık iñleyen bir ḳalb-i ma'lûle 

 

16 İlâhî bir yeşil ġufrâna ṣar feryâdım öksüzdür 

Semâ bilmez niyâzım ġoncalardır ṣolmayan güldür 

 

17 Bu ḳandiller güneşler gezdirirken ḫasta rûḥumda 

Seraplar geçtim ümîdiñ peşinden çaġladım ḳumda 

 

18 Açıḳ baġrında yanġınlar ararken bir serîn ṣaḥrâ 

Yeşil bir bürde gördüm neş’e vermiş sevdigim Leylâ 

 

19 Perîşan gölgeler cinnet ḳızarmış burda yeldâlar 

Güneşlerden köpürmüş çaġlıyor billûr sevdâlar 
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20 Ḳamer maḥmûre-yi ḫulyâda bayġın mest olur âfâḳ 

Gümüş aydın ḳaranlıḳlar atan bir nabż-i istiġrâḳ 

 

21 Fenânıñ ṣıyrılıp geçtim uzaḳlaştım ḥudûdundan 

Beḳâlar ṭaştı 'aşḳın fecr-i âyât-ı şuhûdundan 

 

22 Çiçekler güldü miḥrâbımda reng-â-renk olup secdem 

İlâhî raḥmetiñ alnımda ḳalsın sermedî şebnem 

             12 Rebîulevvel 1356/ 23 Mayıs 1937 

   

    117 (G.48) 

         Şâ’ir-i şîrîn-i edâ Yaşar Şâdî Bey oġlumuza 

  Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün (fa'lün) 

1 Gördükçe bir bedî'ayı üftâde âh der 

Bilmem niçin bu âha kitâbım günâh der 

 

2 Ṭutmuş o çeşm-i mest girîbân-ı ḳalbimi 

Ol kûşeler ben gibi ḥâliñ tebâh der 

 

3 Her laḥza biñ vaẓîfesi var çeşm-i dilberiñ 

Âsân değil vaẓîfe âsûde penâh der 

 
4 Hep göz bebeklerinden alır ḫıncı mihr ü meh 

Her dem belâlı baḳma bu çeşm-i siyâh der 

 
5 Cân yanmadan fażîlete ermiş mi var ‘aceb 

Ẓann eylerim bu noḳtaya ḫâkim güvâh der 

 
6 Ḥamdi düşer mi ṣandı bu gülzâr-ı ḫilḳate 

Bî-aṣl u bî-bahâne o ṭoḫm-ı giyâh der  

                        1339/1920 
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   118 (Ş.4) 

Kâẓım! 

  11’li Hece Vezni 

1 Eceliñ rüzgârı elinde döndüñ 

Ne yazıḳ ṣarı bir yapraġa Kâẓım 

Penbe bir ümidken ansızın söndüñ 

Büründüñ bir avuç topraġa Kâẓım 

 
2 Seni selâmlarken mezar ṭaşları 

Servileriñ güldü çatıḳ ḳaşları 

Beñzetti na'şıñı âl göz yaşları 

Cennete aḳan bir ırmaġa Kâẓım 

 
3 Varlıḳlar yıḳılır ḥiṣâr olsa da 

'Ömürler ṣararır bahâr olsa da 

Ölümüñ önüñde daġlar olsa da 

Döner bir gün cılız parmaġa Kâẓım 

 
4 Ṣoñsuzluḳ yurdunda var başḳa bir ṭat 

Ṣafâ ülkesinde raḥat raḥat yat 

Üzülme düşecek bütün kâinât 

Girdigiñ o derin ḳucaġa Kâẓım 

(Cumartesi 9 Kânûn-i s̱ânî 1937) 

 

 

    119 (Kt.47) 

  12’li Hece Vezni 

 Mehcûr yaşamam bir an sevdigim senden 

Aşḳıñ ayırsa billâhi cânı tenden 

Lâ naẓîr güzel şikâyet etmem senden 

Aşḳıñ ayırsa billâhi cânı tenden 
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  120 (R.13) 

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

 Yılllar ne çabuk geçti o günler arasından 

Bir tel ṣaç onuñ ḳaldı bütün ḫâṭırasından 

Ḥâlâ duyarım biñ ṣızı ben her yarasından 

Bir tel ṣaç onuñ ḳaldı bütün ḫâṭırasından 

 

  121 (Kt.48) 

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

 Sevmemek ḳâbil mi âfitâbım hîç seni 

Gözleriñ sevdâ ṣaçar yıḳar rûḥ-i düşünü 

Ḳalb-i zârım her urûşta yâd ederim nâzlım seni 

Ne olur diñleseñ şu göñlümüñ feryâdını 

 

    122 (R.14) 

  Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

 Günden güne rûḥum daha yorġun daha arġın 

Bezgin yüregim 'aşḳa da mehtâba da darġın 

Derdim ki bir tâb ḳarşı ki kumsallara dalġın 

Bezgin yüregim 'aşḳa da mehtâba da darġın 

 

   123 (G.49) 

 Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

1 Oldum olalı sâmi'-i esmâ-yı Muḥammed 

Canlandı ḫayâlimde müsemmâ-yı Muḥammed 

 

2 Ben ebced oḳurken bile ẕihnimde gezerdi 

Şekl-i dehen nâṭıḳa-pîrâ-yı Muḥammed 

 

3 Ser-defter-i ḫılḳattir o maḥbûb-i ilâhî 

Pür-şa'şa'adır cevher-i bahâ-yı Muḥammed 
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4 Mermûz-ı ḳalemdir naẓar-ı ehl-i ṣafâda 

Ol cevher-i yektâ-yı mu'allâ-yı Muḥammed 

 

5 Hem mâye vü hem ġâyedir ol maẓhar-ı levlâk 

Eflâki geçer mesned-i aḳṣâ-yı Muḥammed 

 

6 Etmez mi bu da'vamızı is̱bâta kifâyet 

Arşa yazılan baḥs̱-i mezâyâ-yı Muḥammed 

 

7 Gencîne-yi ḥikmettir o ümmî-yi mufaḫḫam 

Pür-emn ü ṣafâdır reh-i mersâ-yı Muḥammed 

 

8 Dâru-yi şifâdır dil-i mecrûḥa kitâbı 

Cennet yoludur menhec-i iclâ-yı Muḥammed 

 

9 Âyine-yi Ḥaḳdır ki duyup etti iḥâta 

Ḳur’ân’ı bütün maġz-ı süveydâ-yı Muḥammed 

 

10 'Âlemlere raḥmettir onuñ ba's̱-i güzîni 

Mîzâb-ı 'atâdır yed-i 'ulyâ-yı Muḥammed 

 

11 Miftâḥ-ı sa'âdetdir onuñ cümle hadîs̱i 

Miḳyâs-ı hüdâdır ni'am u âlâ-yı Muḥammed 

 

12 Bir ferde naṣîb olmadı hîç evvel ü âḫir 

Feyż ü şeref rütbe-yi İsrâ-yı Muḥammed 

 

13 Seyr eyleyerek semt-i semâvât ü cinânı 

Bedr oldu o şeb ġurre-yi ġarrâ-yı Muḥammed 

 

14 Ḥayretlere ġark etti bütün ehl-i semâyı 

Ṣohbetle geçen ḫalvet-i kübrâ-yı Muḥammed 
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15 Beş tuḥfe alıp ümmet içün indi zemîne 

Pâyende dîn oldu hedâyâ-yı Muḥammed 

 
 16 Mi'râca erer bunlar ile mü’min-i kâmil 

'Aks eyler oña feyż-i secâyâ-yı Muḥammed 

 
17 Ṣavmın da s̱evâbı veleh-efzâ-yı beşerdir 

Kâfildir oña lüṭufla Mevlâ-yı Muḥammed 

 
18 Hem ḥacc u zekâtın nice biñ ḥikmeti vardır 

Pür-fâidedir dîn-i muṣaffâ-yı Muḥammed 

 
19 Yâ Rab beni tevfîḳa refîḳ eyle ki her dem 

Düşsün başıma sâye-yi Ṭûbâ-yı Muḥammed 

 
20 Sedd eyleme bir laḥẓa baña bâb-ı rıżâyı 

Ey Rabb-i Raḥîm şeref-efzâ-yı Muḥammed 

 
21 Maḥşerde beni Aḥmed-i Muḫtar’a baġışla 

Ṭutsun elimi dest-i tevellâ-yı Muḥammed 

 
22 Ḳayd etme şaḳî defterine nâm-ı sa'îdi 

Olsun ebedî 'âşıḳ-ı şeydâ-yı Muḥammed 

 
23 Afv eyle bu nisbetle onuñ cürm ü günâhın 

Çoḳ olsa da ey sâmî'-i necvâ-yı Muḥammed 

 

   124 (G.50) 

Cenâb Şehâbeddin medreseye, manṭıḳa, fıḳıh ve aḥkâm-ı şer'iyyeye taarruż ettiği 

zamân yazılmıştır.450 

 Fâ'ilâtün (Fe’ilâtün) / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün  

1 Hażret-i mîr-i Cenâb’ıñ sözü bürhân gibidir 

Bezm-i 'irfâna desem doġrusu bühtân gibidir 

 
450 Elmalılı bu şiirini, Şah Veliyyullah’ın Hüccetullâhi’l-Bâliga adlı eserini tercüme ettiği deftere 
yazmıştır. 
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2 Şi'’r-i mens̱ûrda üstâd diyorlar gerçi 

Bâb-ı ḥikmette bugün ṭıfl-i debistân gibidir 

 

3 Sevmiyor manṭıḳı mâni' diye baḳ safsaṭaya 

Ẓann eder fenni begim Lanġa’da bostân gibidir 

 

4 Üzülür fikr-i ẓarîfânesi çekseñ telini 

Nesc-i taḥrîri hemen tanġoya fistân gibidir 

 

5 Modadır ṭab'ı faḳaṭ antiḳadır üslûbu 

Çünkü her fıḳrası bir eski ḳallâbdân gibidir 

 

6 Göz ḳulaḳ naḳdine ṭarf-ı zamân her yerde 

İntiḳâdâtı bütün borsada buḥrân gibidir 

 

7 Baḳın demiş Türkçe nes̱ir ṣaçma demektir şimdi 

 Şi'r bir türkü ya bir ḳoşma ya destân gibidir 

 

8 Ḳırıtıp çıḳdı mı maṭba'adan kürsîsine 

Ḳıritikten dökülen sözleri sühân gibidir 

 

9 Ġayz eder gerçi te'addüdlere ẓâhirde faḳaṭ 

Medeniyyet oña cem'iyyet-i nisvân gibidir 

 

10 Dün demiş biz ki Şopenhâver ile Hartman oḳuduḳ 

Pesimistiz işimiz âh ile efġân gibidir 

 

11 Ṣor yarın mebḥas̱-i nisvânda Şopenhâver naṣıl 

Der ki sen baḳma o bir herze-yi sitân gibidir 

 

12 Dîne ta'rîżi sever ba’żı berâ-yı ḫâṭır 

Küfr için ṣañki bu bir secde-yi şükrân gibidir 
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13 Ba’żı Volter geçinir ba'żı Renan ba’żı Hugo 

Bir beytiñ cinnet arar eks̱eri militân gibidir 

 

14 İsmi üstünde şihâbım diye şark ġarba 

Gündüzün cevde uçan dûd-i şebistân gibidir 

 

15 Dolaşır gâh coşup felsefe eṭrafında 

Ṭavr-ı zîbâsı o gün zâġ-ı ḫırâmân gibidir 

 

16 Antiseptik diye sevmez sevemez doġmatigi 

Körü septikse de aġnostige düşman gibidir 

 

17 Gâh bir şapḳa giyer saḥnede artist olaraḳ 

Gâh ya lelli oḳur çölde şütürbân gibidir 

 

18 Atlar Eyfel Ḳulesi’nden 'urefânıñ başına 

Ḥacca gitmişse de bil Mekke’de şeyṭân gibidir 

 

  125 (Kt.49) 

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

 Çoḳ degiştim ihtiyâr oldum tüvânım ḳalmamış 

Göñlüm artıḳ bir baḳâ yurdunda menzil gözlüyor 

Dil değiştirmek degil dil tutmak arzusundayım 

Laf degil bizden vaṭan bir özlü mâ'nâ özlüyor 

 

  126 (Msn.3) 

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün  

1 Şu intibâh ile ḫâbıñ medîd 'arbedesi 

Neden bu kûşede ḥarbiñ kesilmiyor şu sesi 

 

2 Ḳan olmayınca ḳurulmaz evet bu maḥkemeler 

Nedir bu ḳanlı tecellî nedir bu melḥameler 
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3 Niçin niçin diye ṣavletle-gâh isteyerek 

Gelirdi es’ile her bir cevâbı çigneyerek 

 

4 Ḳabirde Münker’e beñzer melek edâsıyla 

Duman tüterdi tepemden çıḳan ṣadâsıyla 

 

5 Niçin o cennet-i a'lâda ḫalḳ olundu peder 

Niçin bu sâḥa-yi ġabrâya attı ṣoñra ḳader 

 

6 Niçin o Nûḥ’u yapıp yeryüzünde bir ḳapûdan 

Ḳopardı ḳavmine ṭûfânı öyle her ḳapıdan 

 

7 Neden verir de o Nemrûd’a şirk kuvvetini 

Ḫalîl’e ṣoñra ḳır at der şu kâfiriñ putunu 

 

8 Neden düşürdü o Fir'avn’ı öyle sevdâya  

Neden verildi 'aṣâ ṣoñra dest-i Mûsâ’ya 

 

9 Neden bilirdi o Hüdhüd bilâd-ı Belḳîs’ı 

Neden yaşattı bir efsâne öyle Circîs’i 

 

10 Neden yarattı pedersiz Mesîḥ’i bir anadan 

Neden ḳaçırdı semâvâta ṣoñra fırtınadan 

 

11 Niçin muḥabbeti îs̱âr edip Muḥammed’ine 

Livâ-yi ḥamdini ṣundu yed-i tesvîdine 

 

12 Naṣıl uyanır İslâm parlayıp Ḥaḳ’tan 

Çıḳardı 'âlem-i insânı cehl-i muṭlaḳtan 

 
13 Ẓuhûr etmese 'âlemde baġyi zındîḳıñ 

'Aceb bilinmeyecek mi idi ḳadri Ṣıddîḳ’ıñ 
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14 Naṣıl götürdü 'Ömer tâ Medîne’den Ḳuds’e 

O 'adli bir deve üstünde baḳmayıp ḥisse 

 
15 Geçerdi bâdiyeden ẓulmü çâk çâk ederek 

Niçin o sîreti meşḳ etmemiş düvel giderek 

 
16 Niçin ḫilâfet-i 'Osmân’ı eyleyip iz'âc 

Ḳarıştı Kevs̱er-i İslâm’a Baḥr-ı Lûṭ-ı icâc 

 

17 Naṣıl o Ḥaydar-ı Kerrâr’ı terk eden millet 

Gider de Şam’da ḳurar ḳanlı canlı bir devlet 

 

18 Niçin o Bey'at-ı Rıḍvân’ı ḳalb edip ġadre 

Taḥavvül etti siyâset irâdeden cebre 

 

19 Naṣıl yetişti o mülk-i 'aḍûḍ-ı 'âṣırdan 

Şu beyża nâmına birçoḳ ḫalef 'anâṣırdan 

 

20 Benî Ümeyye’si Mervân’ı ṣoñra 'Abbâs’ı 

Naṣıl getirdiler îmâna Fas’ı Ḳafḳas’ı 

 

21 Nedir o İbn-i 'Azîz’iñ451 şu’ûn-ı ma'deleti 

İşittiniz mi 'azîzim 'aceb bu menḳabeti 

 

22 Ḳuteybe452 ordusu Ḫarezm’le ṣulh olup durmuş 

Da doksan üçte Semarḳand’ı baġteten vurmuş 

 

23 'Ömer ḫilâfeti vaḳtâ ki almış 'uhdesine 

Şikâyet etmiş ahâlîsi şöyle süddesine 

 

24 Seniñ menâḳıb-ı 'adliñ cihâna şân verdi 

Bugün ḫilâfet Fârûḳ’a ṣañki cân verdi  
 

451 Halife Ömer bin Abdülaziz 
452 Kuteybe b. Müslim (ö. 96/715), Emevîler’in Horasan valisi, Mâverâünnehir fâtihi. Fazla bilgi için bkz. 
İsmail Yiğit, “Kuteybe b. Müslim”, TDV İslam Ans., Ankara, 2002, c. XXVI, s. 491-492. 
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25 Gel ey ḫalîfe-yi İslâm al şu dâdımızı 

Ḳuteybe ġadr ile żabṭ etti hep bilâdımızı 

 

26 'Ömer’de der-'aḳab eyler ḥavâle maḥkemeye 

Çekilsin ordu tebeyyün ederse ġadri diye 

 

27 Tebeyyün eyler o ġadrin vukû'u mâżîde 

Verir o ordu 'aleyhinde ḥükmü ḳâḍî de 

 

28 Ḫulâṣâ ḥâkimi aḥkâmı s̱âni-yi 'Ömer’iñ 

Ḥuḳûḳ fetḥini redd eyler öyle bir ẓaferiñ 

 

29 Bu ḥarbe ġadr ḳarışmış i'âde etmeli der 

Hem ordu eski ḳarargâhına şimdi gitmeli der 

 

30 Bu ḥükm-i şer'i gören ḫalḳ neş’eden bayılır 

Ṣamîm-i ḳalp ile İslâm’a ḥaḳ deyip ṣarılır 

 

31 Der âsumâna baḳıp în çe bâṭıl est ki bûd 

Benâm-ı men ne neviştend pâye-yi ma'bûd 

 

32 Menem ki hest digernîst der feżâ-yı vücûd 

Tu nîz-i 'aks menî çûn ḫayâl men meşhûd 

 

33 Bilâ şu'ûr veya bir şu'ûr-ı mübhem ile 

Düşen bu derde hep oynar ḥayât-ı âdem ile 

 

34 Ya feylesof ya ṣûfî ya mehdî-yi mev'ûd 

Ya ḳahramân-ı teraḳḳî ya farmaṣon ya cuḥûd 

 

35 Perendesiyle atar ḫalḳa künde böyleleri 

Muḳaddesâtı boġar der ki şimdi 'arş ileri 
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36 Ne varsa eski şu 'âlemde yıḳ yeme bu ḥayât  

Bir inḳilâb de-mâ-demdir añla durma dayat  

 

37 Beḳâ 'aḳîdesi neymiş fesânedir muṭlaḳ 

Sen al ṭabancayı patlat ḳuzum da keyfine baḳ 

 

38 Sök at mezarları dardır soḳaḳlar işleyemem 

Ve yaḳ şu beldeyi artıḳ bu ḫalḳı besleyemem 

 

39 Yıḳıñ şu çeşmeyi zîra bu ḫalḳ bâd-ı hevâ 

Ṣu içmeden geri ḳalmış degil bu bence revâ  

 

40 Fünûn şimdi ṣamandan ġıdâ çıḳardı size 

Getir o buġdayı artıḳ i'âne eyle bize 

 

41 Bilen bu 'aṣırda kimyâyı baḳ feraḫ yaşar 

Neden şu köylü bütün gün ṣaban peşinde ḳoşar 

 

42 Dururken âh şu daġlarda avlanıp gezmek 

Günâh degil mi bu ḥayvanı dehleyip ezmek 

 

43 Gelince şehre efendim bugün soḳaḳlarda 

Çalışmayınca ḳadın maḥvolur ḳonaḳlarda 

 

44 Evet bu s̱erveti vermiş ṭabî'at amma bize 

Nedense girmemiş işletme fenni beynimize 

 

45 Degil mi ḥırṣ u teşehhî-yi nefs marżıyyedir 

Naṣıl demem ki 'ulûmuñ me’âli farżiyyedir 

 

46 Eder de şehveti tervîc bezm-i 'âlemde 

Biter mi ḥarb ü veġâ söyle nev'-i âdemde 
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47 Cihânda ḥâkimi her ne ise ḳalb ü vicdânıñ 

Odur ḥaḳîḳat ma'bûdu çünkü insanıñ 

 

48 Degilse ẓâhir u bâṭında ḥâkimiñ ber-ḥaḳ 

Ya Ẓâhiriye veya Bâṭınıyesiñ muṭlaḳ 

 

49 Düşünce derd-i Ene’l-ḥaḳḳa öyle ser-be-hevâ 

Ne ḥaḳ bilir ne ḥaḳîḳat o nefs-i bî-pervâ 

 

50 Eder hevâsına uymazsa dîn ü millete seb 

Ṣanır meẕâḳına bâzîçe ḫalḳ u ḫılḳati hep 

 

51 Ve der bu devlete münḳâd olmayıp da neden 

Neden rucû' edelim ḥâl-i ḥarbe biz yeñiden 

 

52 Bizim meẓâlime râci'di hep şikâyetimiz 

Bu ḥâl-i hâżıra râm oldu şimdi emniyâtımız 

 

53 Baḳıñ ḥükümete ḥükkâma şer'â icrâya 

Naṣıl getirdi o da'vâyı böyle mecrâya 

 

54 Yirmi yıl yaşatırken ḳader o Haccâc’ı  

Neden yaşatmadı bilmem bu 'adl-i vehhâcı 

 

55 Naṣıl ḳıyar da ṣunarız zehri böyle merdâne 

Felek ḳomuş gibi birçoḳ ricâli meydâne 

 

56 Cehâletiñ biliriz gerçi biz şe’âmetini 

Ma'ârifiñ de faḳaṭ añladık seḳâmetini 

 

57 Tekeffül etmedi ḥâlâ ma'ârif-i aḥlâḳı 

O fitne ma'rifet ifsâd eder şu âfâḳı 
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58 Evet ma'ârifiñ ardında gizlenip İblîs 

Eder ḥaḳîḳatı bâṭılla muṭlaḳa telbîs 

 
59 Ulûm ḳût-ı nefîsedir bilâ fârıḳ 

Faḳaṭ o ḳuvvete lâyıḳ mı söyleyiñ sârıḳ 

 
60 Eğer fażîleti ṣoymaḳsa ẕevḳi ma'rifetiñ 

Ben istemem seniñ olsuñ (karakteriñ) sıfatıñ 

 

 

127 (G.51) 

Ferzend-ercümendim Ḥâfıẓ Ḥamdi Efendi’nin 27 Şa’bân 1324 tariḫli 

mektûbunda muḥarrer ḳaṣîde-yi nâḍîdeleridir.453 

  Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün 

              1 Küçüklük ḫâṣṣa-yı ṭab'ım degişmem i'tilâ etmem 

Ḥaḳîrim ḥad-şinâs̱ım ben ḳaderle iddi'â etmem 

 
2 Göñül ba'żen imâm olmaḳ diler miḥrâb-ı rif'atte  

Faḳaṭ fetvâ-yı ṭab'ımla hevâ-yı iḳtidâ etmem 

 
3 Benim ümmîd-i pîç-â-pîçimiñ hicrândadır raḳṣı 

Ademi-pervâzi-yi cândan enîn ü iştikâ etmem 

 
4 Ezildikçe olur meş'al-fürûz cümle-yi 'irfân 

Naṣıl ḫâşâk-i kibrît-i vücûdu ben fedâ etmem 

 
5 Zebân-ı şi'rimi tenzîl-i esrâr eyledim Ḥamdi 

Günâh ettim naṣılsa tevbe ölsem bir daha etmem 

 

 

 

 

 
453 Babası Numan Efendi’nin defterine istinsah ettiği ve kaside diye not aldığı Elmalılı’ya âit 139 ve 140 
nolu gazellerin de yazılı olduğu mektup, Elmalılı’nın metrûkâtında tüm aramalarımıza rağmen 
bulunamamıştır. Babası Numan Efendi’nin kasîde diye açıklama yaptığı şiirler 6 beyitlik gazellerdir. 
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128 (G.52) 

Ferzend-ercümendim Ḥâfıẓ Ḥamdi Efendi’nin 27 Şa’bân 1324 tariḫli 

mektubunda muḥarrer ḳaṣide-i nâḍîdeleridir. 

  Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fa'lün (fe’ilün) 

1 Geçmesin debdebe-yi ẕevḳ u ṣafâ yanımdan 

Ṭutuşur nâ’ire-yi meskenet cânımdan 

 

2 Öyle bir dert ile maḥkûm-ı ḳażâyım ki cihân 

Şerḥ-i ḳânûn-ı cezâ yazmada efġânımdan 

 
3 Yâr u aġyâra meded nefsime müşkil biñ dert 

Dertliyim maḥkeme-yi 'âlem vicdânımdan 

 
4 Ben miyim yoksa tecellâ ki dekken dekkâ454 

'Ihni menfûş455 oḳunur ṭavr-ı perîşânımdan 

  
5 Hîç gelir fikr-i Ḫudâ cevvime pervâz-ı feżâ 

Lâ mekânı ḫaberiñ varsa de cânânımdan 

 

6 Yazamam Ḥamdi ben aḥvâlimi ol kenz-i fünûn 

Şerḥ eder maḫzen-i 'ilmindeki dîvânımdan456 

 

    129 (Kt.50) 

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün 

Âkif-i deryâ-derûn süzmüş çiçekten şi'rini 

Bir güzel Mînâ’da ṣunmuş baña ḳılmış iltifât 

Böyle şerḥ ettim duyunca Ḥamdi ben mażmûnunu 

Bir ṣu serpmektir yanıḳ bir göñle bizlerce ḥayât 

Bir ṣu serpmektir yanıḳ bir göñle bizlerce ḥayât 

 

 
 

454 Fecr sûresi, 89/21. Meâli, “Paramparça”. 
455 Kâria sûresi, 101/5. Meâli “Atılmış yünler” 
456 Elmalılı, 27 Şaban 1324/16 Ekim 1906 tarihinde bir mektupla babasına yazıp gönderdiği 133 nolu 
şiirine benzer bu şiiri, bazı beyitlerini ve kelimelerini değiştirerek 1338/1919 yılında tekrar yazmıştır.   
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  130 (Kt.51) 

Mef'ûlü / mefâ'îlün / fe'ûlün 

Mevlid-i Ḥażreti Şâh-ı rusülüñ 

Rûz-ı feyrûz-ı sa'âdet-mendi 

Dâder-i pâk 'azîzim Ḥüsnü’m 

Duydu ẕevḳ-i şeref-i ferzendi 

Ben de bu vech ile târîḫ yazdım 

Gün gibi doġdu Ali Ḥamdi457 

 كون كبی طوغدی علی حمدی   

 

   131 (R.15) 

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fâ 

Derd-i ḥaṭṭı 'aşḳıñ diye tefsîr ettim 

Baḳ âhımı ebrûlara taḥrîr ettim 

Ey kâtib-i dîvân ezel ḫâmesiniñ 

Ben kendimi rü’yâ diye ta'bîr ettim 

 

  132 (Kt.52) 

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün 

1 Çin bî-ṭaraf olmaḳ da devam etmede ammâ 

Aḳtı ṣu gibi sivâ şimâle general-i Mâ 

 

2 Ey Rus çözülsün hele bir kerre şu donlar 

Elbette s.ker silsileñi ḳorḳma Japonlar 

 

3 Gitse gemici bir iki laz Ordu’dan Of’tan 

Ṣaġlık ḫaberin bekleme artıḳ Maḳarof’tan 

 

4 Beslerse Japonlara ḳarşı ne ḳadar kîn 

Bir gün yine maġlûb olacaḳtır Ḳuropatkin 

 
457 Elmalılı’nın, Hüsnü adındaki arkadaşının oğlu Ali Hamdi’nin doğumuna ebced hesabıyla h.1309 
olarak düşürdüğü tarihtir. 
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5 Zîrâ ki büyük söylemesi bir cezâlık 

Ṭoptan da büyük düşmandır cenk ü cüdâlık 

 

   133 (Mfr.3) 

Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün (fa’lün) 

 Armaġan yazdı deden Ḥamdi bu târîḫi saña 

Bârekallâh gözümüñ nûru 'Ömer Fâruḳ’a458  

          نوری عمر فاروقا بارك هللا كوزومڭ 

 

  134 (Kt.53) 

13’lü Hece Vezni 

1 Güneş yavaş yavaş çekilirken enîne 

Altun ḫüzmeleri demetler baġlıyordu 

Çaġlayan rûḥumuñ derinliginde yine 

Münkesir ḫayaller ümîdler aġlıyordu 

 

2 Ay şüpheli naẓarlarla süzdükçe beni 

Dökmüştüm ḳalbimiñ hicrânını o gece 

Gömdügüm ümîdiñ ṣoñ iḥlâsını 

Çırpınan ışılṭılar sönüyor rüzgâr estikçe 

 

 

 

 

 

 

 
458 Elmalılı’nın, torunu Ömer Fâruk’un doğumunda ebced hesabıyla h.1352 olarak düşürdüğü tarihtir. 
Elmalılı, celî talik hattı ile yazdığı şiirine Cemâziyelevvel/Eylül 1352/1933 tarihini atmış ve “Harrarehu’l-
fakîr Muhammed Hamdi b. Nu’mân Abdü’l-Mennân b. Muhammed b. el-Hâc Bekir b. Hasan b. 
Bedrüddîn gufira lehüm" şeklinde imzalamıştır.  
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ARAPÇA ŞİİRLER459 

1 

احن الى عھد الحمى و ھو مغنم            و عھد  غرامى  بالحنین  مقوم -۱  

سما في سماء االنس روح مھیم          نما   أ ك  حنینا   یزید   القلب  وجدا -۲  

ى           كصلصلة  تلقى الى الروع  تلھم تحنینا  یروم  السمع  عند  احب -۳  

للصب اذ ھزه الھوى               وراء   حنین   حیلة   تتوھم وكیف و ما  -٤  

فعقلى  مھزوم  و  قلبى  مغرم              تعالیت  ھما  و اعتزلت   بھمتى    -٥  

   كطل على السعواء بالصبح یھزم       فدمعى و سلمى  فى ریق  لحاظا      -٦  

      ؤبوب  التجلى   فأنعمفیرقى الى العلیاء فى مھمھ الھوى        ویأتى  بش -۷

   ۸460 - رویدك  یا ھذا  السلو  فإننى              بھجرك  فى   ھذا المقام  مكرم

      

 
459 Elmalılı’nın Arapça şiirleri, tarafımızdan hece vezni ile Türkçe’ye tercüme edilmiştir.  
460      1 Ağlarım hummâlı çağıma ki o hal bir ganimetti 

Iztıraplı zamanım âh ile devam etti 
 

2 Artan kalbimin şevki inleyerek şöyle ki 
Kara sevdâlı ruhtur gökte onun şöhreti 

 
3 Dostlarımın yanında âh ile ister kulağım 

Çan sesi gibisini birden yutar yüreğim 
 

4 Kulağın çınlaması titretti o yüreği 
Ahın ötesindedir düşünülen hayâli 

 
5 Büyüttüm üzüntümü terkettim himmetimi 

Ve aklım mağlup oldu kalbimse aşk esiri 
 

6 Gözyaşım esâretim son nefeste mühürlü 
Yağan bir çise gibi gecenin bir bölümü 
 

7 Yükselir o semâya kalbimdeki çınlama 
Verir nimetlenirim o tecellî yağmurla 
 

 8 Ey hoş gönül mühlet ver yavaş ol ki zira ben 
Hicrânınla o makamda ikram görürüm senden  
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        یقوم  بھ  شعرى  و لست  أقوم        خیل  لى  أنى  حللت  جمالھا  ی -۹

     نصبت الحجى للحب یرعى و ینھم    ال أثنى  منذ  أشارت  بصیرتي    و - ۱۰

           فأنى   خیال   للتحقق   یرسم        من لى بحب الحب یعطى حقیقتيف -۱۱

      ومن رامھ  لم یسل  بعد  و  ینأم         لى  مطلب  فى الكون  عزمنا لھ  و -۱۲

        م  تجرمو أرجو نجاة  الحى  یو     رید حیاة  القلب  فى ذمتھ  العلى      ا  -۱۳

           و ضلوا بوادى الحرب فاالمر أشأم    قد  ثكلوا  ام الھدى  فى  دیاره   ل -۱٤

          و قد وطئت  ارض السالم  فتقسم          قد  فرقت  بین  الدیار  و اھلھا  ل -۱٥

           و این الصفا و السعى أم أین زمزم     أین  مقام  البیت  والركن  مائل   ف -۱٦

       461 ۱۷- مدینة  ھل  بینى  و بینك  حاجز        و ھل فى حجاز االرض للشرك سلم

 
461  9 Bana hayal ettirdi çözdüm güzelliğini 

Dayanılmaz güzellik dikiyor tüylerimi 
 

10 İşaret etti onu gizlemem basiretim  
Haykıran o sevgiye ben kastı tayin ettim  

 
11 Sevmeyi sevdirmekle kim özümü verecek 

Çünkü ben bir hayâlim resmi gerçekleşecek 
 

12 Gayret ettik yaklaştı bu âlemdeki maksat 
Yaklaşamaz ve inler kaybolursa bu maksat 
 

13 Kalbin canlılığını isterim zimmetinde 
Dirinin ticaretini cürüm töhmet gününde 
 

14 Yurdunda hidâyetin aslını kaybettiler 
Harb vâdisinde işler uğursuzdu şaştılar 

 
15 Şekâvetle ayrıldı ehl-i diyâr arası 

Çiğnendi ve bölündü o selâmet arsası 
 

16 O rükün mâil olmuş beyt-i makâm nerede 

Sa’y u safâ veyahut mâ-i zemzem nerede 

 
17 Medîne aramızda seninle perde mi var 

Ve o arz-ı Hicaz’da şirke selâmet mi var 
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دار  سالم  الحق  ظلت  تدھدمف      الغوى   ة عادت طغام القوم شنشنأ -۱۸  

حول عرشھا     یقولون  دع  سلمى  و إال ستنقم حاصرت دى ا عجند اال ف -۱۹  

        ا و أن القلب فى العقد محكمذعیا    قد أوقدوا نارا تلظى لردتى          و -۲۰

  -۲۱       لیس بھم  ما بى  فإنى  مطلسم و       باطاللھم مكنة تقضى على االنس 

فال الجسم یعصیھا وال الروح یسأم     موت  و أحي  من جفون  تقلقت      أ -۲۲  

    أغارت  كما  شاءت علینا  فنزأم             تسلقت ھام  یراھا  هللا  مھما  س -۲۳

مصمم  ء مذاق  الھوى  ھذا  قضا              تحي  رمیم  العظم  حتى  تذیقھ  ف -۲٤  

      فزرنى  و  قبر  العاشقین   میمم         ث للبعث فى غد ا ساق الى االجدن -۲٥

 ۲٦462- فا ذھدمت  بنیان  قومى  مصیبة           بنت دارھم أخرى فدارى  ستدعم 

 
462  18 Kavmin ayak takımı sesi döndürdü durdu 

Yıkılıp düşer oldu Hak selâmının yurdu 
 

19 Sardı arşın havlini düşmanların ordusu 
Diyor terket dâvânı yoksa cezâ korkusu 

 
20 Kızdırılmış ateşe sebeb olan riddettir 

Sığınırım ki kalbim sözleşme de muhkemdir 
 

21 İnsanın aleyhine hükmeden güçleri var 
Onlarda olmayan şey benimse tılsımım var 

 
22 Hareket eden gözden ölür ve dirilirim 

Ne cismim âsî olur ne bıkabilir ruhum 
 

23 Mukadder bir nasiptir dönüp durduğu kadar 
Ani gelir ölürüz murad ettiği kadar 
 

24 Dirilir toz kemikler tattırır ona ölüm  
Hevâsının tadını kararlaşmış bu hüküm  
 

25 Ba’s için mezara sevkolunan bedeni 
Aşıkların kabriyle ziyaret edin beni 

 
26 O müsibetler yıktı kavmimin yerlerini 

Yapılır elbet evim yaptılar evlerini 
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نجم م الكفر و الكفر یغا و غرر           فویل لھم لن ترضوا إال مذلتی   -۲۷  

    وردم  تغور  العالمین  مھدم                 موا بر دم العین بینى و بینھا ھ -۲۸

قا  فنظلم یزید  لدنیا  البین  شو             رانا أسارى صارخین و لم نزل  ت -۲۹  

     شھودا على ما یفعلون و طمطموا       ذا أوقدوا االخدود بین خدودھا      إ -۳۰  

   على و السما ذات البروج و ھم تلموا          أنا  من  القوم  اللذین  تعاقدواف -۳۱

        فأن كرام  الناس  لالمر  محرم          رى الدھر یختار  الكرام  لھمھ   ن -۳۲

   نفھمو نسأل عن سلمى فیروى و           زور  الدرى  مستنكرا  فنضیفھ ی -۳۳

        إذ ما ادلھم  اللیل  قمنا  نؤمھ            لفرض صلوة الحب والناس نوم و -۳٤

 ۳٥463- إذا اللیل یغشى و سجى جل قدره             ألم تر  فى القرون  باللیل  یقسم

 
 

463  27 Yazıklar onlara ki zilletime râzılar 
Küfrün bulutu aldattı ve küfür parıldar 

 
28 Benimle arasında gözün kanı iyilik 

Devamı yıkıcıdır âlemlere bir gedik 
 

29 Bağıran esir gördün sürçüp kaydırılmadık 
Artar dünyanın süsü ama zâlim olmadık 

 
30 Hudutları arası hendekleri yakınca 

Çalarlar tamtamları yaptığına bakınca 
 

31 Ben o kavimdenim hakkımda sözleştiler 
Yemin burçlu semâya günahıma girdiler 
 

32 Kararlı şereflisi tercih olur dünyanın   
Dünyadan geri durur şereflisi insanın  
 

33 İnci ziyaret etse biz misafir ederiz 
Dâvâdan sual edip söyleyince anlarız 
 

34 Kalkarız uykumuzdan vukû bulunca gece 
Farz-ı salât hûb için imam oluruz gece 
 

35 Her tarafı setredip kapladığında gece 
Görmez misin Kur’ân’da kasem olunur gece 
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م حأیت بھ ما ال رأیت لدى الضحى           فإن الضحى للفرق ال الجمع یق ر -۳٦  

     بینا الدجى ترخي ذیول حجابھا              تزف  الغوانى  غن یالیل  یولمف -۳۷

       رقصا  فاستدارت  تخیم   شكم راقصات خمرھن الذوائب            تنك ف -۳۸

       البین تبدى ورائھا            فروع  الجوارى  بینھا  تتبرعمحیث فروج و -۳۹

           یبدو سجالط الھوى من قمامھا             و فى  قلب  كل  درة  تتقومو -٤۰

    اذ راق بین الفود قرط معثكل             من الماس  الحظت  الثریا  أتوأم و -٤۱

    الصبا و الشھب فى البین خدم  بو ھ    قامت على الكرسى ذات تبرج       و -٤۲

      ألت و ما بال الھالل  فقیل لى             الى أجل  خلف  المحاق  مدھسمس -٤۳

 ٤٤464- فسوداء  أو زرقاء  حاملة  المنى                 تروح  و تغدو و النیام  تحلم

 
 

464  36 Gece gördüm kuşlukta görmediğim şeyleri 
Zira o kuşluk vakti tefrik etti her şeyi 
 

37 Hicab eteklerini geceleyin sarkıtır 
Genizden söz söyleyen sürat edip şakıtır 

 
38 Nice rakkaslar var ki perçem onları örter 

Raksı terse çevirip çadır kurarak döner 
 
39 Yüksek ve gedik mekân o meydana çıkarır 

Komşunun dallarını orda tomurcuklandırır 
 

40 Çıkar sevgi çiçeği onun süprüntüsünde 
Kıymet kıvâm kazanan her incinin özünde 
 

41 Salkım küpe gibidir ruh bedenden çıkınca 
Ahenkli bir yıldızdır elmastan o zannımca 
 

42 Süslü teberrüc olan taht üstüne dikildi 
  Hizmetçidir karlı dağ ve Sabâ’dan esinti 
 

43 Sual edipte sordum nedir hâli hilâlin 
Denildi ki uzuyor dolunaya zevâlin 

 
44 Siyah veya masmavi ölümü de yüklenir 

Gider gelir uykuda rüyası hulümlenir 
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كرى عنھم و العین عین تنجم                كیف بك العشاق والھم قد جال االف -٤٥  

لكنما الظمیاء إذا عسعست عست                 تبید  خالبس  الشھود  فتدھمو -٤٦  

مھما أضمحل الكل بین  الغیاھب              فلم یبق اال السر فى القلب یدغمف -٤۷  

    ثمھ  اال الید  االرجمذا یظھر التوحید والشرك ینتفى                إذا ال إلھ إ -٤۸

جیئة  كنز الغیب  تبدو و تنسم                الم على  فرق  االنام  و دونھا   ظ  -٤۹  

و یظھر إذ ھاج العماء الغطمطم              سبحان من یخفى عن العین نوره    ف -٥۰  

       فبشرى لوعد حیث الخلف یوھم          ینزل  ربى  لیلة  فى سمائنا         ف -٥۱

     یلبى  قلوب  القائمین  فھم ھم           إذ قال ھل من سائل یعط ھل و ھل      ف -٥۲

 ٥۳465- لذا قیل  اھل  اللیل  اھل  نزل                  و اھل  معاریج  فمن  نام  یندم

 
465  45 Nasıldır âşıkların sürmelenmiş kederler 

Uykusu gelmiş ancak yıldızları gözetler 
 
46 Kapakları ince göz karardığında gezer 

Şâhitlerin tiz sesi helâk eder ve üzer 
 
47 Karanlıklar içinde izmihlâl olur her şey 

O müdgam sırdan başka kalmadı kalpte bir şey 
 
48 Tevhid zâhir olunca şirk yok olur orada 

O vakit erham bir el mevcut olur orada 
 

49 İnsanı tefrîk eden karanlık gecesidir 
Eserek zâhir olan gayb kenzi gelmesidir 
 

50 Sübhân O, O’nun nûru hafî gizlidir gözden 
Çoşarda zâhir olur o koskoca denizden 
 

51 Tenezzül eder Rabbim semâmıza gecede 
Müjde ki saymak yoktur söz verilen hecede 

 
 52 Bir şey isteyen var mı var mı dediği vakit 

Keder üzüntü ister kâim kalpler o vakit 
 
53 Denildi gece ehli, onlar ehl-i ziyâfet 

Hem de ehl-i meâric uyur ehl-i nedâmet 



325 
 

      

     فودعت  نومى  قلت  انى  متیم          تت  لیلتى  توحى  الى  سالمھم    أ -٥٤

       ھالل لسر المصطفى فیھ مبسم             دعني و سل عن لیلة فى جبینھا ف -٥٥

         و من بعد بسم هللا والنجم یرقم          فاتحة  من  سورة  النجم  ذھبت    ك -٥٦

         ق إذ عم غیھمسیقمر  فى اآلفا            راء  منار  الحق  نور  محمد     ف -٥۷

        یحسر عن  وجھ الزمان نقابھ              فیفتر  عن ثغر بھ الدھر  یسلم و -٥۸

   زحزح عن قلبى الكآبة قاضیا                 بأن المعنى لیس بالحزن یحكمی -٥۹

    كما حملت عیسى من الروح مریم         كم من معنى زوج هللا روحھ        و -٦۰

 ٦۱466- فحین اعتدى ھى بن بي على الورى          و عاد حمیم  الغى  تغلى  بھ الدم

 

 

 

 
390 54 Bana selamlarını geldi söylüyor gecem 

“Şüphesiz ben şaşkınım” oluverdi son hecem 
 

55 Bırak beni ve sen sor şakaktaki zülâlden 
Sırr-ı Mustafâ için mütebessim hilâlden 
 

56 Gitti Fâtiha gibi o sûre-i Necim’den 
Ve’n-Necmi rakamlanır ba’de Allah isminden 

 
57 Hakk’ın aceb ışığı nûr-i Muhmmedîdir 

Aklığıyla parlayan âfakta kameridir 
 

58 Düşüverir peçesi açılır vech-i zaman 
Gedikten fütur olur müsellim olur zaman 
 

59 Uzaklaşır kalbimden çıkar tasalı olan 
Şöyleki değildir mânâ hüzün ile hükmolan 

 
 60 Nice mânâ vardır ki Rabb rûhunu çift etti 

Sanki Meryem Îsâ’yı O Cibrîl’den yüklendi 
 

61 Haddi aştığı zaman verâ da meçhul neseb 
Döner azgının duyu kan onunla kaynar hep 
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حطت بال واء الضالل رحالھا          على االرض والعلیاء تعشى و تھرم و -٦۲  

     فھائت  مشیم االمن  بالیمن  توحم          رقرق فى البطحاء ھویة الھوى   ت -٦۳

           بنان من الكف الخضیب معنم              جاء إجتماع الزین یجلھ          ف -٦٤

         الى منتدى العشاق فى الجو یتسم         تحیى بھا أم السحاء و إنھا         س -٦٥

          أتت طابت الدنیا و طاب المعلقم                     یا لیلة جمت رغائبھا إذاف -٦٦

              فآآلء سر الغیب جاءت ترنم        ھذا اللیل عن مشھد الورى   غبت بر -٦۷

           یغنمسالم على من قام یدعو و           ذكرت ما للذاكرین من النوى     ت -٦۸

        بما اطرب العشاق وجدا الفصموا                 ذال یا ھى مالیا  علو علم الخ -٦۹

 ۷۰467- و حاموا علیھم یسألون جریعة                    لئال یذوقوا العمر صحوا فیحرموا

 
 

391 62 Yok olur şaşkınlığı ve onu göç ettirir 
Yer de ve hem de gökte zayıflar kocattırır 
 

63 Hevânın hüvviyyeti su gibi akıp gitti 
Arzulandı emniyet ve onu canı çekti 

 
64 O canı yüceltti zinetin ictimâsı 

Bir yıldız gibi parlar parmakların kınası 
 
65 Onunla aslın özü onunla dirilecek 

Uşşâk nihâyetine boşlukta erişecek 
 
66 Ey gece senin ile bolluklar gelip çattı 

Lezzetli oldu dünya acılar oldu tatlı 
 

67 Mâverâdan döndüm bu gece yüz çevirecek 
Gayp sırrının nimeti geldi terennüm ederek 
 

68 Zâkirler için olan hatırladığım özden 
Selam dua edene kalkıp nâmeli sözden 
 

69 Bırakında meyletsin kınayanın ilmini 
Vecd ile geçip giden âşıkların ritmini 

 
 70 Etrafında bir yudum isteyip dolaşarak 

Tatmamaları için ömrü ayık olarak 
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      لموا ھلموا واسألوا من رحیقنا             رحیق بذكرى عرفھ الدھر یرغمھ -۷۱

      الزھراء طابت كؤسنا              فطوبى لمن بالطیب یحیي و یختم  ابی ریا ب -۷۲

        نجد طیبات البشر بالنشر یفغم          كرتھ            حمد الھادى متى ما ذ م -۷۳

            بلغ إلھى اللیل عنا محمدا                     صالة بھا یأتى ھداك المعممف -۷٤

             بلغ إلھى اللیل عنا محمدا                  سالما بھ تنجوا العصاة فتعصمف -۷٥

            حمدا                  حنینا فإن الدین یحنوا و یضرمبلغ إلھى اللیل عنا مف -۷٦

           شفع الھى اللیل فینا محمدا                     الى ما یناب الظالمین نلھزمف -۷۷

        ۷۸468- شفاعتھ موعودة لكبیرتى                      فأمنت أن المسلمین سترحم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
468  71 Gelin, gelin isteyin saf içeceğimizden 

Zikiri bilen zaman bana boyun eğdiren 
 

72 O Zehrâ’nın babası ne hoş geldi bizlere 
Müjdeler olsun hoşlukla yaşayıp da ölene 
 

73 Muhammedü’l-hâdi ki hatırladığım zaman  
Buluruz neşrile amel kokuları yayılan 

 
74 Ulaştır Allahım bizden bu gece Muhammed’e 

Salât ki umûmen vasleder hidâyete  
 
75 Ulaştır Allahım bizden bu gece Muhammed’e 

Selâmı ki fevz-i necât ulaşır âsilere 
 
76 Ulaştır Allahım bizden bu gece Muhammed’e 

Âhları ki, yaklaşır tutuşur yevm-i dinde 
 

77 Şefâatçi kıl Rabbim Muhammed’i bu gece 
Hakkımızda zâlimlere zor gelecek o günde 

 
 78 Günâhım için mev’uddur onun şefâati 

İnandım Müslümanım vâkîdir merhameti 
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و االسالمبولى    رثیت بھا أستاذى و مالذى الحاج محمود حمدى القیصرى مولداو ھذه قصیدة  

سنة اثنتین و ثالثین و ثلثمائة وألف و الفصل ربیع و لموطنا المنتقل الى دار الخلد فى أوائل رجب 

ة من حرب البالقان فكان ما كان قد صالر المشار إلیھ إذ ذاك رئیسا فى مجلس  لقد زلزلت الدو

خمسة أیام ففزع  ربھ الشرعیة ولم یمكث إال قدر شھرین فابتلى بمرض إلتھاب السحایا فحا   التدقیقات

بھ عن الدنیا و أھلھا فرجع إلى مقامھ عند ربھ االعلى و لم یمض ثلثة أشھر أو أربعة قد أعلن  

الحرب العمومى فمطلت االیام و بكت االعوام فعلمنا بعد ذلك أن مساق القصیدة كانت توطئة لھا  

                                                                                  469فقلنا طوبى لكم إیھا الماضون

                             

       الحسبانا عدردع المنى و أر             طب تناكره النفوس بأنا     خ  -۱     

لخطب ذو شرع و شرعة خطبنا         دوس النفوس لینبت السعداناا -۲  

فغدا یصب علیھم حدثانا                 عد الربیع الحي عشیا ناعما    و -۳  

 ٤470- فالحي حي ملمة و انا الذي                   من بینھم من یحمل االحزانا 

 
469 Bu kasîdeyi, ilkbahar mevsiminde, 1332/1914 senesinin Recep/Mayıs ayının başlarında, ebedî âleme 

intikal eden, İstanbul’u yurt edinmiş, Kayseri doğumlu, üstâdım ve sığınağım el-Hâc Mahmûd Hamdi’ye 

mersiye olarak yazdım. Osmanlı Devleti Balkan Harbi’nden dolayı sarsılmış, olanlar olmuştu. Üstadım o 

sıralar Şer’î Tedkîkât Meclisi’nde reîs idi. Bu görevde iki ay kaldı-kalmadı kabuk iltihâbı hastalığına 

yakalandı, beş gün tedavisi için uğraşıldı ama hastalık sebebiyle dünya ve ehlinden ayrılarak Rabbi’nin 

huzuruna, yüksek makâmına döndü. Üç veya dört ay geçmedi ki, dünya savaşı ilan oldu, günler uzadı, 

insanlar ağladı. Bildik ki bundan sonra kasîdenin yazılmasına sebeb olan her şey gerçekleşti ve “Bizden 

önce geçip- gidenler size müjdeler olsun” dedik. 
470  1 Bakmaz görünüyorlar bizim meselemize 

Hesapları men ettim ölüm bulaştı bize 
 
2 Meşrû olan mesele bizim meselemizdir 

Zelîl olan nefisler demir diken gibidir 
 
3 Mâ-i bahar akşemleyin her an tazelenir 

Dökülür üzerlerine herkes yenilenir 
 

4 Diri olan kimseler hepsi elemli diri 
Ben de aralarında aynı hüzünlü biri 
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مرضت من حزن حملت تصبرا     و فقدت صبرى الیوم حیث تفانى ف -٥  

       فجعلت نفسك بالغباء ھانا           ا قلب ما لك قد سھرت لیالیا    ی -٦

     تقى النیرانا ا اتكوى قلوب من             د مس نائبة بحر مساسھا       ق -۷

      ذق ما أذقت فعد على معانا      ف ثمھ اسقك من مشارب دمعى       ق -۸

      لتذب عن دار السعاد ھوانا            واجذا      ن عھدت أیاما عضضت أ -۹

       فھویت أن تصل السماء عنانا          وما سعیت لمجدھا و بھائھا     ی -۱۰

            لغرائم صدقت لدیك بیانا          كففت نفسك عن مطالبة النوى   و -۱۱

             خلق الرجال لخلقھن ضمانا               ن الغرائم للرجال فریضة     إ -۱۲

            ۱۳471- والیوم قد ضعفت غرائم أھلھا      بزرت شقاشق تعجب النسوانا 

 
  
471  5 Hastalandım hüzünden ancak sabrı yüklendim 

Son derece çalışıp sabrımı da tükettim 
 
6 Sabahladın gecelerde hep ey kalb-i mâlik 

Fedâ ettin kendini oldun toz gibi hâlik 
 
7 Sıcak dokunuşuyla dokundu âfetleri 

Ateşten sakınanın dağlanıyor kalpleri 
 

8 Dursana içireyim dimağ içeceğimi 
Tattığımız şeyi tat bizimle say kendini 

 
9 O azı dişlerinle söz verdin ısırarak 

Dâr-ı suâddan elbet hevâları kovarak 
 

10 Zerâfet, şeref için sa’ yu gayret çalıştın 
Semânın ufuğuna sevdin ve de ulaştın 

 
11 Sen kendini men’ ettin özü talep etmekten 

Sıdk u sadâkat ettin sözü beyân etmekten 
 

12 Hiç şüphesiz garâim ricâl için lâzımdır 
Halk olmaları için halk-ı ricâl lazımdır 

 
13 Bugün muhakkak arttı ehlinin düşkünleri 

Zâhir oldu ağızdan şaşırtan o şeyleri 
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   قلبوا القلوب و قلقلوا االذھانا         وما تغلغلت الشعوب بثورة    ی -۱٤

       أمانا بغیا لدستور یعدّ             د قام حزب فى الشباب یثیرھا ق -۱٥

ا           قلنا الزمان سیصلح الشبانالنا االمور تصیر شوري بیننخ -۱٦  

نا امبارزا           و فقدت عند برازك االعو بعثت یومك فى الندىّ ف -۱۷  

      طاحونة تستطحن الطحانا          سمعت جعجعة وال طحن لھا    ف -۱۸

د كان ریب القوم عند خوارق           ترمى طوارق ترعب االنساناق -۱۹  

      لو كان فن یعرف الرحمانا             أسرارھا      ن النفوس عجیبةإ -۲۰

               ن االمكاناثم العلوم تمكّ             القوم یجمع شملھم إیمانھم  و -۲۱

 ۲۲472- و الشأن فى االعمال عند شریعة       تحیي الحقوق و تحفظ المیزانا 

      
 

472  14 Sokuldu deliğine bugün girdi milletler 
Sarstılar zihinleri tersine döndü kalpler 

 
15 Yiğitler arasında tozuyor hizb olayı 

Emniyet hazırlıyor bir düstûrdan dolayı 
 

16 Aramızdaki şûrâ işleri hayal ettik 
Gençleri islah eder işte o zaman dedik 

 
17 Bâriz çise içinde o gün uyandığında 

Kayboldu yardımcılar bâriz olduğu anda 
 

18 Duydum onun sesini fakat öğütemiyor 
Kapmış değirmenciyi değirmen öğütüyor 
 

19 Hârikalar anında kavmin şüphesi oldu 
İnsanları korkutan âfât çoğalır oldu 
 

20 Şüphesiz ki nefisler sırları âcâyibtir 
Şâyet bir olsaydı merhameti bildirir 
 

21 Kavmin şekillerini cem eder imanları 
Sonrasında ilimler yerleşir imkânları 
 

22 Hal, hüküm anında âmâldeki durumu 
Mîzânı muhâfaza ihyâ eder hukuku 
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   تكرى القلوب و تزرع االیقانا         ھى التي قامت بجھد أئمة      و -۲۳

      جاء اإلرادة للورى سلطانا             إذا تماثل قلبھم و مرادھم      ف -۲٤

     ك قد جاریت ركب تجددى           و زعمت أن ورائھم عمرانا الذف -۲٥

       ضیعت صیفا لبنى جوعانا            تجدد البلوى أزال تجلدى       ف -۲٦

           وكذا لنمسة الحق البلدانا                 وما لبلغا ریفك زمامھا   ی -۲۷

      فعملت أن بسط الضالل خوانا            وما بآذنة االرامن قد بغت    ی -۲۸

              ج فاستوى فتانا جأ ت نارا                لیوم آذار رأیت ورائھ     ف -۲۹

           ما زال أن قد حرض الطلیانا        استعجل االحداث بعدد والئھا    ف -۳۰

                انا سلبن أقطار المغارب سلبة            فاسئل فضیحة یومھا الفزّ ف -۳۱

           473 ۳۲- قد ضاق بى عطنى و صرت كأننى    ماذا نظرت وجدت لى شنآنا 

 
473  23 Ve onun kâmetiyle önderlerin gayreti 

Eşip kazar kalpleri ve eker yakînler 
 

24 Birleştikleri zaman kalpleriyle murâdı 
Geldi irâde gelir mâverânın sultânı 
 

25 Teceddüd kâfileme aktım bundan dolayı 
Zannımca verâdadır uzun ömür olayı 
 

26 Musîbetin devamı tecellüdü yok etti 
Kaybettim çok yememi sıcak beni aç etti 
 

27 Ulaşıverdi bağı ölüm sana ulaştı 
Kezâ hakkın kokusu beldelere ulaştı 
 

28 Ermeni haberiyle bir gün de hep azdılar 
Bildim dalâlet yaygın tâkatsiz bıraktılar 
 

29 Azâr gününde gördüm ateşi ötesinde 
Gencimizi kapladı ziyâde gelişinde 
 

30 Onu takipten sonra yenilere yöneldi 
Zâil olmayan şu ki lekeyi teşvik etti 

 
31 O garpların âfâkı mâtemlendi hem de zor 

Deşilmiş yaramıza o günün aybın sor 
 

32 Yıktı, daralttı beni ve sanki ben oldum 
Her nereye baktıysam uğursuzluğu buldum 
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     تركت جمعى واحتسبت بمنزلى        أتت الزواجر تزعج الوجدانا ف -۳۳

   ئة لھن عنانا فو قد أرسلت            د أسرعت خیل النوازل بعدھا    ق -۳٤

    نا نھبت بھ بلغارنا البلقا               لبوا الحراب و ما لھم من عدة   ط  -۳٥

تدع الذرارى تعبد الصلبانا                  ا لالنام تنام بعد مصیبة    م -۳٦  

      جعلت أئمة أمسھا رھبانا                ل یذبحون لھا برغم مساجد   ب -۳۷

        والموت یلطخ بالدماء سنانا          ل الحیاة و ذل من طابت لھ        ذ -۳۸  

        كالخمر یشربھا العدو دنانا          إذا الدموع مع الدماء تمازجت   ف -۳۹

            فالدین تطعنھ اللئام لعانا          ھا      یا زال إن زاد الخطوب رقم -٤۰

        ٤۱474- و كذاك أعالم العلوم تنكست              و رجالھا قبضت تحن حنانا 

 
 
474  33 Menzilimde oturdum terkettim cumaları 

Çıka geldi engeller acıttı vicdanları 
 

34 Sürat ederek koştu o felâket atları 
Halkı tahliye etti boşalttı ufukları 

 
35 Zamansız ve müddetsiz oldu çarpışmaları 

Ve de zorla aldılar Bulgarla Balkanları 
 
36 Musibetle uyuyan insana ne oluyor 

Onları teşvik edip ve ibâdet ediyor 
 
37 O mescitlere rağmen bilakis kesiyorlar 

Dünün imamlarını ruhbanlar yapıyorlar 
 
38 Zâil oldu o hayat ve yok oldu yaşayan 

Ölümdür o mızrağı kan rengine bulayan 
 

 39 Kanlar ile karıştı aniden gözyaşlarım 
İçtiği şarap gibi o alçak düşmanların 
 

40 Haller zâid olsa da efsûnu oldu dâim 
Dini tân etti alçak lânet olan o lâin 
 

41 Ve oldu dejenere ilmin alâmetleri 
Ağlayarak kabzoldu o ilmin ricâlleri 
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   لم ال یزال الدین منذ أتانا             الوا الحیوة تحول و تجدد     ق -٤۲

والروح یسعد بالبقاء زمانا        د قلت إن الحق ال عوج لھ       ق -٤۳  

         إن الرقاع تشوه االلوانا       عم إن خرق الدین صعب رقعھ   ن -٤٤

     لنیرانا الوا الحیوة طباق حولك قلت ما       معناه طبق دخولك اق -٤٥

     أو باتباع الخصم تحزر شانا               ةفباختالق االمر عزة أمأ -٤٦

     أو ھل یسود الناس من قد شانا          فبالبغاء سیادة و سعادة     أ -٤۷

          تكن البغي فتقتل الولدانا     ھما خرقت الدین من أجل الھوى  م -٤۸

             فانتبھ        فخذ المثال وال تكن المانا ك أسوة فى مجد قومك ل -٤۹

                    475  ٥۰- إن الحیوة إدامة باردة             سرا یطالب للبقاء رھانا 

 
 
475  42 Dediler ki bu hayat değişir yenilenir 

Geldiği günden beri bu din niye dâimdir 
 

43 Dedim ki şüphesiz hak onda bozukluk yoktur 
Bekâ ile zamanda ve ruh elbet mesuttur 

 
44 Evet dinin söküğü zordur onun tamiri 

Çirkinleştirir yama şüphesiz o renkleri 
 
45 Etrafındaki hayat dediler tabakadır 

Ateşe girmen gibi derim değil mânâdır 
 

46 Bu ümmetin şerefi din uydurmakla mıdır 
Şânını takdir eden hasma uymakla mıdır 

 
47 Ululuk ve saâdet haddi aşmakla mıdır 

İnsanın efendisi şanlı olmakla mıdır 
 

48 Hevâlarından sebep dîni bozuyorsun sen 
Çocuk kâtili gibi azgın oluyorsun sen 

 
49 Senin için örnektir kavminin mecdi uyan 

Ve alasın örneği sen olmayasın Alman 
 

50 İradeyle muhakkak hayat devam edendir 
Gizli olarak rehni bekâyı isteyendir 
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   لظھور ما زرع االصول بطانا     ن الحیوة نیابة و سادة     إ -٥۱  

      انا بطنا فبطنا فابتلیت أو       ن الحیوة أمانة قد ورثت       إ -٥۲

إذا خدمت لھا البقاء مجاھدا        فإذا أتى النساویل نلت أماناف -٥۳  

إذا حسبتك غایة لشؤونھا          أفنیت قومك و اختذلت مكانا و -٥٤  

   فلیحك نفسك للورى وحدانا           لجمع فرد ثم جمع فرده    ا -٥٥

   ك المعوانا و كان كل الناس یعبد للھوى       من ذا ترى لنجاحل -٥٦

   من ضرعھا یسترضع االلبانا       ن الحیوة تغرنا و مماتنا    إ -٥۷

      یحیي یظن و ینسج االكفانا     المرؤ بین زفیرھا و شھیقھا      ف -٥۸

     ٥۹476- فلو المنون یخص  فرد شخوصنا       ال راح ریب مؤونھ االبدانا 

 
 

476  51 Muhakkak savıcıdır hayat şeref olarak 
Zuhûr için özleri ekti kuşak olarak 
 

52 Hayat bir emânettir muhakkak vâris oldun 
İçten içe zamanda sen imtihan olundun 

 
53 Hizmet ettiğin zaman cehdle ebediyete 

Teşvik geldiği vakit nâilsin emniyete 
 
54 Dünya işleri için seni gâye zannettim 

Döndün sen makânına kavmini de mahvettin 
 

55 Topluluk birer ferttir ferttir topluluk yalnız 
Açsın nefsin örtüyü mâverâ kalsın yalnız 

 
56 İnsanlar olsa şayet tapınan hevâ için 

Kimi mi’vân görürsün sen kurtuluşun için 
 

57 Şüphesiz aldatıyor bizi bu hayatımız 
Emziriyor bizleri sütünden memâtımız 
 

58 Hıçkırık ve soluğun arasındaki kişi 
Yaşar zanneder ama kefenleri el işi 
 

59 Mahsus olursa zaman bir ferde şahsımızdan 
Şüpheli olur rızkı koklayamaz ki ebdan 
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     سعدت بھا الدنیا و عقبانا        كن موتا قد یبید مكارما   ل -٦۰

الخطب ھذا الموت إن غماره    خرق الطباق و أحرق االكواناف -٦۱     

          بغت االمام فھا یئن أنانا     ذ جاء ینبئنى النذیر بأنھ       إ -٦۲

          البنیانا فطرت ال أدرى حضرت أمامھ     فإذا الدماغ یمزق  أ -٦۳  

      مھما أغار إستأصل الكبانا        اء یقال لھ إلتھاب سحایا     د -٦٤

          أجل تعجل یومھ عدوانا               عیى أطباء الزمان دوائھ أ -٦٥  

        الداء االذى عمت ھنا بلوانا           ع أیھا الطب الدواء و أیھا  د -٦٦

       الفقھاء فى تیسیرھا     فنضوا الى أرض البلى عریانا لكم سعى ف -٦۷

        ٦۸477- ھذا بالء هللا یبلونا بھ             حتي یرى من یعمل االحسانا 

 
 

477  60 Velâkin mekârimi mahveden ölüm oldu 
Dünyamız ve ukbâmız onunla mesud oldu 

 
61 Şiddet ve sıkıntıyla bir hatiptir bu ölüm 

Yakar bütün ekvânı aşılır bölüm bölüm 
 

62 Çünkü bir uyarıcı geldi haber vererek 
Önderin azdığını uyup figan ederek 
 

63 Yiyip içtim bilmem ki önünde hazırlanır 
Mezk olduğunda dimağ yapısı parçalanır 
 

64 İltihap denen illet soyulmakla soyulur 
İhsan ettiği kadar söküp yola koyulur 
 

65 Zamanın tedâvisi yordu doktorlarını 
Udvanla geciktirdi taaccül olanını 
 

66 Terkedin tedâviyi bırakın ey tabibler 
Ey dâu’l-ezâ burda yayıldı musibetler 
 

67 Teysirde sizin için gayret-i fukahâya 
Sızdı uryân olarak arâzi-yi belâyâ 
 

68 Müptelâ olduğumuz hakkın belâsıdır bu 
İhsanla amel eden kimseleri görür O 
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    أیذوب طود ساعة ذوبانا        ال الرفاق نراه طودا شامخا  ق -٦۹

   وب اآلنا ذفلرب راسیة ت                   كنما الساعة شئ عظیم   ل -۷۰

   جلدوا الوجوه و ما دروا ماحانا       ى ساعة ظل االنام سكارىذ -۷۱

      نفس یحد المرء مھما كانا              ا    ھ لت الحدود علیھم آیاتت -۷۲

      تانا س ألقى المنیة رحلھا الب              إذا  الھالل من االصم تطلعا   ف -۷۳

        أوه قد خربت فلم تزل          تأتى عھودك بالحمى خوانا جتانسب -۷٤

      خما و عدت ھناك عیشة باسم          بنسیم أنسك فافترست جنانا أ -۷٥

     یعت من یرجو االنام بفضلھ         ظفرا على شأن الزمان فدانىض -۷٦

 ۷۷478- ضیعت عون الحق فاشتبھ القضا        ءعلى الزمان فبادر الطغیانا 

 
478  69 Dedi yoldaş görürüz şâmih müstekârını 

Erimekle erir mi bir ânın mütekarrı 
 

70 O an ancak gerçekten inan büyük bir şeydir 
Pâyidâr Rabbi için o an şu anda erir 
 

71 O an sâhib-i anda sarhoş oldu insanlar 
Yüzlerine vurdular sıhhat da bulmadılar 

 
72 Onun alâmetleri okunur da sınırlar 

Mümkün oldukça nefis o kişiyi sınırlar 
 
73 Doğduğu vakit hilal doğduğunda sağırdan 

Ölüm atar kılıcı çeker onu kınından 
 
74 Harab oldu mahvoldu âh ile daim oldu 

Sözleri getirmeye hummalı hâin oldu 
 

75 Orda yaşam var sandım sıhhati kötü yeri 
Zâhidim ruhumla ben avlayarak kalbimi 
 

76 Fazlını insanlardan umut eden zay’ oldu 
Muzaffer olmak için zaman üzre fâd oldu 
 

77 Zâyi oldu ‘avnü’l-hak ölüme teşbih oldu 
Zamanın aleyhine tuğyana koşar oldu 
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                                           نھامحمود حمدى رئیس أو  -۷۸                                  

    أستاذنا وھمامنا مولینا

      نسخ الحمام بنسخھ إیانا           الى و للفقھ الشریف فإننا  م -۷۹

غدا برھانان لى بحادثة الزمان مقوما        من یجسم الدعوى م -۸۰  

فتكاد تركبھا الھداة حصانا        وى   غعادیة ال حن ذا یذلل جمم -۸۱  

       تدع العقول لحلھا حیرانا        ن یرجع الطالب عند عویصةم -۸۲

    قإذا أضعت أضعت لى نعمانا       ھو الذى كان المقوم مھجتى   ف -۸۳

     ركب الجموح و احكم التبیانا          ھما تعین القتحام مھمة     م -۸٤

      بة فأعانا سكم ذا استعین لح          م ذا تجلد للحقوق صیانة     ك -۸٥

    ۸٦479- نشر العلوم صنیعھ نشر العدا       لة ھمھ قاسى البالء زمانا 

 
479  78 Zamanın reisidir o Mahmud Hamdi’miz 

İhtimamla dostumuz ve bizim üstadımız 
 

79 Nedir fıkıhın hâli şaşıyorum hâlime 
Neshetmesiyle bizi koşuyoruz ölüme 

 
80 Zaman hadisesiyle benim için kâim kim 

Burhan ile davâyı mücessim yapacak kim 
 
81 Kim haddi bildirecek had aşan cemâata 

Bindirecek nerdeyse rehber onu bir ata 
 

82 Zor sözleri tullâba her kim çevirir o an! 
Çözdüğü için olur bırakır aklı hayran  
 

83 O öyle biridir ki kâimdir özüm rûhum 
Yitirir nimetleri zâyi etmiş olurum 

 
84 Mühim bir hücum için taayyün olduğunca 

O serkeş ata bindi ve hükmetti beyanca 
 
85 Hakkı korumak için vardır kahramancıklar  

Az bir şey isteriz de bize bakakalırlar 
 

86 İlmi yaymak ihsândır adli yaymak meziyyet 
Dayandı belâlara göğüs gerdi çok müddet 
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   اناور فزسط ال فر أشد من صح    أحب للتألیف فى صحف الصدو و - ۸۷

                      ذا و أجمل فى مناقب فضلھ          نور تمثل فى الثرى عرفانا ھ -۸۸

                   طلب اللقاء و رافق الرضوانا        رأى لدى الملكوت مقعد صدقھ  ف -۸۹

                        و اغفر فقد أرختھ غفرانا                 ا رب أنزل منزال مباركا ی -۹۰

 ۱۳۳۲480  رجب
 

3 

محمد أمین بن محمد الكلولحصارى علیھ رحمة هللا   و ھذه مرثیة عمى االكبر و أستاذى االبرّ 

 البارى و قد توفى سنة خمسة و عشرین و ثلثمائة و ألف

 فى أواخر الجمادى االولى 
 

          إني وجدت امرأ تعلو مناقبھ             یا منون فما أشقاك تلتقم أ -۱

 ۲481- وجعت قلبى فقلبى جازع فزع      داویت بالدمع فازدادت مصائبھ

 
 
480  87 Sudûr sayfalarında telifi o çok sevdi 

Sutûr sayfalarında daha çok zinetlendi 
 

88 İşte o güzel yaptı üstün menâkibini 
O irfanla nurlandı toprakta şekillendi 
 

89 Gördü o melekûtta kendi sıdk makâmını 
Rıdvâna refâketle kavuşma talebini 
 

90 Mübârek bir menzilde onu ağırla yâ Rabb 
Bol yaptığın gufrânla onu bağışla yâ Rabb 

   Recep 1332/ Mayıs 1914 
 
481 Bu mersiye, büyük amcam ve ihsanı çok hocam, Allah rahmet eylesin Gölhisar’lı Muhammed oğlu 
Mehmed Emin’edir. 1325/1907 senesinin Cemâziyelûla’nın sonlarında (Temmuz başları) vefât etmiştir. 
Küçük mahdumu Hâfız Mustafa’nın eşkıyâ tarafından katl-i fecî’ası üzerine kalp hastalığı iştidâd edip 
sebeb-i teveffâ olmuş idi. 

1 Yutup ve de yok eden ne bedbaht zamansın sen 
Menâkibi çok âli bir kişiyi buldum ben 
 

2 Şüpheyle ve hüzünle ağırıverdi kalbim 
Arttı musibetleri yaşla tedâvi ettim 
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   یا فتعظمھ من ذا یخاطبھ-----من طمریة تبتلج العلرء مى ھو المع -۳

ن المدائن تأباھا مطالبھ ا               فضل تمكن فى تل الجبال لما -٤             

        یسقیھم كأس علم فاز شاربھ         بعد إذ   دللنازلین الوجضیف ی -٥

     یفتى و لیس لھ رسم یحاسبھ           د كان فیصل أھل الدین محتسبا  ق -٦

          یعیش بالحرث مقسوما مكاسبھ              حمد و أمین صادق ورع م -۷   

          و العالء فال تبقى مواھبھتعد                تیت تأخذه من قلبھ بید     أ -۸  

            إن باد نسل فنسل عاد ذاھبھ                 كن مواھبھ أھل هللا باقیةل -۹

كوچوك مخدومی حافظ مصطفانك أشقیا طرفندن قتلی فجیعسی اوزرینھ قلب خستھ لغی إشتداد    

 482ایدوب سبب توفی اولمش ایدی.
 

 
 

 

 
 
482  3 Amcam yüce biridir küheylanlıkta soydan 

Yüceltmek sudûr eder onun muhatabından 
 

4 Dağların yıkımında saygın ve yüce oldu 
Şehirleri tâlipler baba edinir oldu 

 
5 İsteyen yolcuları hep o misâfir eder 

İçirir ilm ke’sini içen kurtulur gider 
 

6 Ehl-i dinin hâkimi fetvâ verir zanneder 
Onun için yok delil onu hesâba çeker 

 
7 Muhammed Emin sâdık takvâsını başardı 

Kârları taksim olan ekin ile yaşardı 
 

8 Geldin onu alarak kalbe yöneldi elin 
Dost sandın bâki değil hibeleri şerefin 
 

9 Şüphesiz ki bâkidir ehlullah mevâhibi 
Helâk olsa bir nesil dönmüştür mezâhibi 
 

Küçük mahdumu Hafız Mustafa’nın eşkiyâ tarafından katl-i fecî’ası üzerine kalp hastalığı iştidâd edip 
sebeb-i teveffâ olmuş idi. 
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4 

 سندى و أستاذى نعمان بن محمد بن الحاج فھا أنا رارثى والدى و 

          بكر بن حسن بدر االدین المالقى رحمة ربھ سنة

         أربعة و ثلثین و ثلثمائة و ألف

   یجرى القضاء على أعقاب راحلتى    ى نازلة أبكى ببارحتى     ال -۱

               مھما فررت فقد زادت مطالبتى          وب تطالب من نفسى و من نفسىن -۲

   و الطرف یحصل من آالف نازلة       ن الوجود لطرف عند حاصلھإ -۳          

    ذا زمان جرى بالصرف فى غیر  ھذى رسوم بدت من وطئ سابلةھ -٤

    ھذى خسارة قومى فى مجادلة           ذى سیاسة دھرى ساء بغیتھا  ھ -٥

                483على أبواب مملكتى ھذى عدائى         ذا غلو یثیر الھرج من أمد  ھ -٦

       ۷484- ھذا كآبة قلبى أضرمت كبدى       سارت تود عنى ركبى و قافلتى

 
483  Elmalılı’nın notu كانت حینئذ تقع الحرب فى القلعة السلطانیة Bu sırada sultanın kalesinde savaş oluyordu. 
484 İşte bu mersiye, soyumun parladığı, 1334/1915 Rabbi’nin rahmetine kavuşan, babam, senedim, 
hocam Hasan Bedreddin oğlu Hacı Bekir oğlu Muhammed oğlu Numan’adır. 
 

1 Hangi hastalık için ağlayayım gecemde 
Akıyor hüküm ölüm göçümün akabinde 
 

2 Haklarını istiyor beden musîbetleri 
Firar ettiğim kadar arttı hep istekleri 
 

3 Elbet varlık şereftir meydana geldiğinde 
Şeref meydana gelir binlerce nâzilede 
 

4 Gayrında harcamakla akıp geçen zamandır 
Kat ettim zâhir oldu resimler hezeyândır 

 
5 Saçma ve kötü oldu dehrimin siyâseti 

Yaptıkları cidalde kavmimin hasâreti 
 

6 Haddi aşmak tozutur o uzun emelimde 
Saçmadır uzaklığım bâb-ı memleketimde 
 

7 Bu kalbimin tasası dağladı ciğerimi 
Kervanım vedâ edip götürdü kâfilemi 
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االمر منقلب و القلب منصدع            و الدمع منحدر یا لى و عائلتى ف -۸  

بقیت كالدقل الطرحى بناحیة                ا   فذ المنون نقاة القوم معتسج -۹  

    أن یخلف القرم بتال یوم قارعة      حم    تإن أعسر أمر عند مق و -۱۰

         تأتى ببغى و ال تلھیك سائلتى             ا موت مالك ال تألو لنا نفسا   ی -۱۱

      و اآلن جئت بنكر فى مطاولتى        شیرتى قبل قد عجلت طمسھم   ع -۱۲

    صبتنى بأبى روحى و معتمدى           واحرز قلبى فوا ذخرى فوا أبتأ -۱۳

اركت نعمان فى اسم ثم فى صفة             فصرت أعظم فى فقھ  لواقعة ش -۱٤  

    إنفاسك الطیب كم أربت معاملتى      ملى      اد كنت أطلب منك الیمن فى ق -۱٥

         ۱٦485- جاھدت للحق عند الجور محتسبا             حینا لمرحمة حینا لمعدلة

 
485  8 İşler değişicidir kalp ise çatlayandır 

Ey zâtım ve âilem yaşlar heder olandır 
 

9 Sapkın kavmin seçkini zamanın kırıntısı 
Mahrum ve matruh oldu köşede yıkıntısı 

 
10 Kuraklık zamanında şayet zor olsa işi 

Kâria’da ayrılır muhâlif olan kişi 
 

11 Nefes aldırmıyorsun noluyor sana ölüm  
Bağyi getiriyorsun vazgeçirmiyor duam 
 

12 Kefil oldu silindi çabucak aşîretim 
Üstünlük yarışımda ben zekâyı getirdim 
 

13 Fedâdır babam rûhum güvencem itimâdım 
Koru benim kalbimi vâh babam ihtiyâcım 
 

14 İsimde ve sıfatta Numan’a ortak oldun 
Vâkıadan dolayı fıkıhta büyük oldun 

 
15 Senden teberrükle istediğim emelim 

Hoş olan sohbetinle ne çok arttı amelim 
 
16 Muhtesiben çalıştın zülm ânında hak için 

Bir zamanda adâlet bazende rahmet için 
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  ل كولحصار و سل المال و سل مدنا    كم ذا شھدك لك االصالح فى فئة س -۱۷   

    حتى تعیش بحل فى مزارعة       ى الترب صخرتھ  ر ارعت أرضا تواص -۱۸

                   و هللا یكتب ما قدمت من صلة           سخت كتبا و قد ألفت من كتب   ن -۱۹ 

     ۲۰486- منھا المصاحف یتلوھا الشفاء و كم          منھا ضخام من اآلثار مفخرتى

تى لاجرت من وطن واخترت لى أربى        جعلت فرضا علیك العمر ناف ھ -۲۱  

   تربا          للخیر مضطربا فى الضیق والسعةا زلت معتربا فى العمر مكم -۲۲

     فخر ففى حجرى موادعتى وء وض        كان آخر أعمال ذھبت بھا        و -۲۳

          أرضاك ربك فى الجنات یا ثقتى        د عشت متقیا ھامت منتقیا       ق -۲٤

 ۲٥487- باركت لى سلفا عاھدتنى خلفا               أمرى عسیر فقد أعضلت مسئلتى

 
486 Elmalılı’nın notu: Mir’âtü’l-usûl’de bu cümledendir. 
487  17 Gölhisar Elmalı’ya şehirlere sorsana 

Toplumda ıslâhın var millet şâhittir sana 
 

18 Toprağı kaya yapan yerle güreşiyorsun 
Ekinle ziraatde helalle yaşıyorsun 
 

19 Telifle kitaplardan yaptın nüshalarını 
Rabbü’l-âlem sıladan yazar yaptıklarını 
 

20 O şifâlı mushaflar yaptıklarından eser 
Benim için öğünçtür nicesi büyük eser 

 
21 Düşkün olmayı seçtin vatandan hicret ettin 

Sana gerekli ömrü benim için tükettim 
 

22 Ömründe hastalığa dâim oldun mukterib 
Darlıkta ve bollukta hayır için muzdarip 
 

23 Zâhib olduğun en son kendisiyle amelin 
Sabahın abdestiyle odamda vedâ ettin 

 
24 Yaşadın müttakıyen ve seçerek O Rabbim 

Cennette râzı etsin ey benim güvendiğim 
 

25 Tebriğim selef için halef için sözleştim 
Ancak çok zordur işim çok güç oldu isteğim 
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 ۲٦488- فإن أعسر أمر عبد مقتحم                   أن یخلف القرم بتال یوم قارعة

Târîḫ-i vefâtı 

Yârân göçtü başḳa diyâra gitti 

Ġam bir ḥaḳîḳat oldu ḫayâl bitti 

Târîḫi Ḥamdi ḫûn-i cigerle yazdım 

Eyvâh pederim irtiḥâl etti 489 

1334/1915 

 ایواه پدرم ارتحال ایتدی           

                 5 

 تاریخ 

ى و اختلج رج االقبال جدى فأدلج           بعد ما عانى المعنّ أ -۱  

   من یجاھد للھدى یوما عرج  اح نادى المجد فى أفق العال  ص -۲

    یتقى الدیان و یرد العوج           ن یجل الحق فلیزر الھوى م -۳

    ب قبضة االیام إذ          جاء یوم البسط ال ینس الحوج ن یجرّ م -٤

  ٥490- إن من حاجات قلبى حسبتى        فى دعاء السعد فأنعم یا برج

 
488  26 Karanlık zamanında şayet zor olsa işi 

Kâria’da ayrılır muhâlif olan kişi   Elmalılı’nın notu: Harbi umûmideyiz. 
489 Elmalılı, babası Numan Efendi’nin ölümüne düşürdüğü ve Türkçe şiirler arasında da yer alan (bkz. 
R.11) tarih kıt’asını, Arapça şiirinin devamında da Türkçe olarak yazmıştır.  
490     Târîh 

1 İkbâlim var ceddime oldum yola koyulan 
Zahmet şüpheden sonra eziyete uğrayan 

 
2 Mecd-i nâdî haykırdı semânın ufuğunda 

Cihad eden yükselir O Allah’ın uğrunda 
 

3 Hakk’ı tazim eyleyen azarlasın hevâyı 
Çiçeklenir eğri dal sakınırsa Deyyân’ı 

 
4 Kim ki tecrübe eder o darlık günlerinde 

İhtiyacı unutmaz gelen bolluk gününde 
 

5 Kalbimin hâcetinden hesâbım ve takdirim 
Uğurlu duâdadır ey güzel sevinirim 
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           قادھم توفیق ربى للفرج     انفرج یا كرب عن ركبى فقد    و -٦

حاز أمر الدنیا من یدرى الحجج            ا  ینما الدنیا تمطى بؤسھب -۷  

     مختار النھى         قام للفتیا بإصالح الھرج صطفى الصبرىّ م -۸

          دم بفوز واستدم شوق المھج   ا إبتالج الغر یا ثغرالمنى       ی -۹ 

         قد روینا لیس فى الدین الحرج          لغ االسالم عنا إننا     ب -۱۰

         ق وصفى ما اذا شاھدتھ         حق حمدى منعما فى كل فجح -۱۱

               سالم فى         حكم ربى هللا ألفیت االرج لال االمرن أعیدإ -۱۲  

                لت إذ ھنأت فى تاریخھق -۱۳

 491عنّ  إن الصبر مفتاح الفرج   ۱۳۳۷ جا 

        

  
 

491  6 Dağılsana ey keder kâfilemden muhakkak 
Genişliğe sevketti onları tevfîk-i Hak 

 
7 Uzadığında bir an o dünyanın şiddeti 

Din işine hâizdir bilen kimse hücceti 
 

8 O Mustafa Sabri ki oldu muhtâru’n-nühâ  
Fitnenin ıslâhında kâim oldu fetvâya  
 

9 Ey nurun aydınlığı ey ölümün gediği 
Fevz ile sen devam et can şevkine teenni 
 

10 Muhakkak ki bizlerden tebliğ edildi İslâm 
Rivâyetle aktardık zorluksuz dindir İslâm 
 

11 Müşâhede anında benim vasfımın hakkı 
Her ayrımda mun’imdir hem de Hamdi’nin hakkı 

12 İade olursa iş İslam için hükmüllah 
Nasip eder bulurum güzel kokuya Allah 

 
13 Dedim ki tarihimde tebrik ettiğim zaman 

Bilinsin ki o sabır anahtar olur heman   
Cemâziyeevvel 1337/Şubat 1919  
  

Söz konusu tarih şiirinin Mustafa Sabri Efendi’nin ilk defa Şeyhulislâm olmasını (1337/1919) tebrik 
etmek amacıyla yazıldığı izlenimi oluşmaktadır. 
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   أھل السالم فنبئوا بسالمى         ن االحبة بالسالم و إنھم   ض -۱

 ۲492- و سلوھم عن حكم حادثة الھوى       ما قولھم فیمن یحب مالمى

ى شادن أحببت ثم وجدتھ           یرعى الرقیب فقلتھ و غرامى ف -۳  

خل الخل قلت حرامى  رقیب خل قال لى           أیسبّ   یجوز ودّ أ -٤  

أجاب فى حرم ألیس بآمن           ففھمت قلت بلى فأنت محامى ف -٥  

  فلم أستطع أن ال أجیز الھواجا         ایت خلیلى عدمھ ال أوده   ر -٦

         ۷493- فلما أحس االمر من اجا بنی          بأنى خلیل ال خلیل فتعسا 

 

7 

  ۱494- قیل ذل العلم دعھ                قلت ال بل ھو ما دام

 
492 Elmalılı’nın notu: Burada izâfet ve nisbet câizdir. 
493  1 Cimri oldu dostlarım vermedi selâmını 

Onlar ehl-i selâmdır götürün selâmımı 
 

2 Hevâ hâdisesinin sorun hükümlerinden 
Ayıplanmamı seven kimselerin sözünden 

 
3 Bulduğum da ben onu bir ceylan gibi sevdim 

Rekâbet gözetiyor benim dostlarım dedim 
 

4 Samimi olan dostun câiz midir sevmesi 
Dedim câiz değildir dostun dosta sövmesi 
 

5 Cevap verdi haramdır olmadı mı inanan 
Zorlandım evet dedim sensin beni savunan 
 

6 Gördüm ben halîlimi evet onu savunmak 
Eğri olmak değildir icâzet almaz ahmak 
 

7 Ne zaman ki hissettim işleri mizâcında 
Dostlar akrep iğneli yazık dostluk ânında 
 

494  1 Sen onu bırak dendi zâil oldu o ilim 
İlim devam edendir bilakis hayır dedim           
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 ۲495- شرف الدین إن الدي           ن عند هللا االسالم
 

İltifât-ı birâderânelerine teşekkürler ederim. Nâciz bir sa’yin öyle ‘âlî bir takrîza 

mazhariyyeti elbette büyük bir bahtiyarlıktır. Bu bahtiyarlığı zât-ı faziletkârları gibi hem 

meslekî olmakla müftehir bulunduğum ber-güzîde-i zamânın bahşetmesi ise gâye-i 

sa’yim i’tibâriyle başkaca bir meşkûriyete layıktır. “El-‘ılmü nuktatün” meşhûrasına ne 

güzel bir tefsir-i fi’lî yapmışsınız. Semuil’in beytinde îhâm hitâbından ihtirâzen iki 

noktada tasarrufunuz ne dakîk bir zevk-i edebîdir! İşte ‘irfân-ı edep buna derler ki böyle 

bir ‘irfânın nâil-i i’zâzı olmak şüphesiz şâyân-ı mefharettir. Arzularımda hayli şeyler var 

fakat eyyâm bana şöyle dedirtiyor:496 

   ن النفوس إذا ضاقت تراقیھا           تطوى الكتاب فال تلھو یالھیھا إ -۱

لم نلف دھرا شقیا من معاطیھا   و كان تضمن صحف الكتب كل ھدىل -۲  

       نذ القرون وجدنا االرض تملؤھا       كتب و لم تسعد الدنیا بما فیھا م -۳

        كادت تدارسنى من بعض ماضیھا    لھا     آمال عمّ زع فى  ان تو ال الل -٤

            ٥497- ھب إنھا تنبئ الماضى لمعتبر    من لى بماضیة تبقى معانیھا 

 
 

 
495   2 Her ilmin şerefidir hem de şereftir o din 

Ve Allah’ın katında İslâm’dır hakiki din    
Elmalılı, bu iki beyti yedinci Arapça şiirinin önüne yazmıştır. Yedinci şiirle kalıpları uymadığı için bu iki 
beyit ayrıca numaralandırılmış, sıralamaya orjinalinde olduğu gibi sekizinci şiirle birlikte konulmuştur   
496 Bu kısmın orjinali Türkçe’dir. 
497  1 Nefisler darlanınca o an terakkî eder 

Şaka değil belâsı alır kitabı dürer 
 

2 Eğer tazammun etse kitaplar hidâyeti 
Yaşamazdık hayatı hibeyle şekâveti 

 
3 Yılardan beri bulduk o dünyayı dolduran 

Kitaplardır velâkin olmadı mes’ûd olan 
 

4 İhtilaf etmeseydi onun çalışanları 
Bana ders verecekti geçmişten bazıları 
 

5 Bana haber veriyor geçmişin rüzgarları 
Bâki kalan geçmişte mâzinin mânâları 
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         إننى لغدى ال ریب أحوج من     أمسى فإن خالفا مالى و بالیھا و -٦

       قیھا قد یرقص المرء فى الدنیا لرا      ھذه علة فاعلم بأن بھا       و -۷

               إن الحیاة معاناة آلیتھا           كان غایة ما فى الباب تذكرتى ف -۸

            ذا و آخر ما عانیت معرفتى       الناس تحشر یوما عند باریھا ھ -۹

       ۱۰498- فالعلم علم شھود النفس منزلھا        حیث المنیة ترقى فى مراقیھا 

 

8 

خیرا قبل إنحالل الوجود أردفت         مدى لك اللھم یا معبود            ح -۱  

ظال ممدودا   العمیمصل فیضك بو مسعودا                 ذا نعمةإجعلھ  كریما ی -۲  

  499 ۳- فصنھ عن الفقر إلى غیره متشكرا                  لیأت یك فی النھایة  معززا مبجال

 
498  6 Şüphesiz ben yarına dünden daha muhtacım 

Muhakkak halef olan dünkü aklım ve malım 
 

7 İşte bu bir illettir muhakkak bil onunla 
Raksediyor dünyanın dişleri arasında 
 

8 Hatırlatmam hediyem kelamın âhiridir 
İleride gelecek hayat konak yeridir 

 
9 Ziyâdenin sonunda çoğaldı marifetim 

İnsanları hasreder öyle bir günde Rabbim 
 

10 İlim şuhud ilmidir menzilinde yerinde 
Terakkî eder ölüm o merdivenlerinde 

 
499  1 Allahım! Hamdim sana ey ibadet edilen! 

Çok hayırlar bıraktım vücûdum erimeden 
 

2 Ey Kerîm!  Hayrımı nimetli ve ikramlı eyle 
Ulaşsın diye umum feyzine memdûd bir gölgeyle 

 
3 Koru bir başkasına muhtâc etme Sen onu  

Ki Sana izzetli ve şerefli gelsin sonu 

Elmalılı’nın notu: Fazîletkâr pederimin hatt-ı desti ‘âcizânemle tahrîr ve levha hâlinde hâneye ta’lîkını 
emir buyurduğu kelimât-ı hayriyye-yi kuds-i âşiyândır. 



348 
 

 
 

9 

صادفت بیراعة الحقیر عفى عنھ الرب القدیر و ھذه قطعة تاریخیة    

ذ أتیت الدھر فى قلبى تجول           نفحة من عالم الروح االمینم -۱  

     ال یواریھا فضاء العالمین            لما جالت تكاد ھمتى            ك -۲

مینكثم یوما بالحضیضات ال         ت یوما بالذرى یعلو الورى     ب -۳  

ت فى حیص و بیص          دب فى سمعى نداء كالطنینین أنى كنب -٤  

فوز العظیم          انتجت صغرى و كبراك الیقینلال ابشر فزت باق -٥  

  ذ حضرت مجلس العالمة                  زبدة االعیان عین الكملینإ -٦

   ضرة محمود حمدى الذى               ساد جدا صیتھ أمسى بصینح -۷

 ۸500- صرت باالشواق تھدى لى المنى          من مزیات كال الدنیا و دین

 
500 Kadîr Rab onu bağışlasın, bu târih kıt’ası hakîrin kalemiyle karşılaştı (kaleme aldı). 

1 Kalbimde geziniyor doğduğumdan bu yana 
Emîn rûh âleminden işte bu yüce mâ’nâ 

 
2 Aldatır himmetimi her zaman ki gezisi 

Artık onu örtemez ‘âlemlerin semâsı  
 

3 İnsan yücelten güce bir gün verildi karar  
Sonra bir gün yeşerdi bereketle ovalar  

 
4 Çıkmaza girmiş idim kendi öz benliğimde 

Çınlayarak bir nidâ işledi yüreğimde 
 

5 Dedi ki müjdelerim büyük başarı aldın 
Her hâlin neticelendi sen yakîne vardın 
 

6 Hazır olduğu zaman allâmenin meclisi  
Kâmillerin menba’ı gözdelerin asîli  

 
7 Hazreti Mahmud Hamdi öyle büyük âlim ki  

Çin’e kadar ulaştı onun bu liderliği 
 

8 Gayretlerinle beni sevkettin temennime 
Dünya ve ukbânın büyük meziyetlerine 
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أشرقت منھا أمانى المغرمین            م ذاك الحبر الحت ھمتھ     ث -۹  

      یشربون عنده كأس المعین              با غدوا      د أجاز الیوم طالّ ق -۱۰

         ارك هللا المعینلت لما أعجبتنى طلعة                   ماشاءهللا ب ق -۱۱

         تاریخ مبین نعمة الخالق ار حمدى مجازا قائال                 ص -۱۲

501۱۳۳۲ 

 

10502 

 من سنابرق توارى فى حجاب من ھالل  م قلبى فى غرام لیس یغنینى السؤال ھا  -۱

      مالال او دالل مالبالى ال یرى االّ      الھوى ثم الجوى الھبت عن شغل الورىب -۲

  503ادغمت فى الماء نارا ثم فى النار الزالل        ا لعینى الھبت وجدى و فارت دمعتى م -۳

 
501  9 İşte sonra bu ilim himmetiyle parladı 

Emin oldu güçsüzler ondan nûrunu aldı 
 

10 Sayısız talebeler bugün icâzet aldı  
Yetiştiler yanında ilminden feyiz aldı 

 
11 Onun şemâiline hayran kaldığım zaman 

Dedim mâşaallah bârekellah yâ Mu’în 
 

12 Mecâzen söyleyerek kıldı bunu Hamdi  
Ni’metü’l-Hallâk olsun ayân-beyân târihi  
                           1322 

502 Babası Numan Efendi’nin defteri (Torunu Mehmed Hamdi Yazır Özel Arşivi). Babası Numan 
Efendi’nin defterinde “Elmalılı’nın Arabî Gazelidir” diye istinsah ettiği gazeldir. 
503         1    Aşk ile sevdâlandı tutku içinde kalbim 

Müstağnî etti beni hiç kalmadı suâlim 
 
O suâl tâ kalbimin derinliği içinde 
Gizlendi hilâldeki peçe-yaşmak içinde 

2 Önce aşkla muhabbet yakıp dûr etti halktan 
Göremiyorum başka usanma ile nazdan 
 
Vecdimi yaktı gözüm, köpürüverdi yaşım 
Ateşi suya kattım sonra suya ataşım 

3 Ağacımı dağım yoksa nûrumu aldım 
Bilmem sağ mı soldan mı nalinimi çıkardım 
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       قد خلعت النعل ال ادرى یمینا من شمال         ل بحور ام بطور ام بنور خاطب ھ -٤  

         الجمال و الجاللل تجلى فّى آیاُت ھ      كأسى دھاقا من سبا قلبى و حاق ا ن سقم -٥

     عاللو دعا كلى كفانى عنده صف النّ            ه ن دعا قلبى و ذا بعضى فماذا اضرّ م -٦

 ا اخالئى بحزوى او عذیب او عقیقی -۷

504ھل لحمدّى لدیكم من طریق للوصال      
503F  

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

504          4       Kim doldurur kâsemi sebble basar bağrına 
Celâl cemâl âyetler âyân olur mu bana 
 

5 Kalbimle bir kısmını kimler çağıırıverdi 
Öyleki bu çağırış kalbime zarar verdi 
 

6      Külliyyen çağırırsa o vakit kâfî bana 
Bütün ayaklarımla dizilirim safına 
 

7     Ey dostlarım benim su ile vâdi kadar 
        Hamdi için yol var mı siz de visâle kadar 
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SONUÇ 

Elmalılı, Osmanlı Devleti’nin son, Cumhuriyet döneminin ise başlarında yaşamış, 

almış olduğu köklü klasik medrese eğitimi yeni dönemin fikirleri ile meczedebilmiş bir 

âlimdir. Medreselerin müfredâtında yer alan bütün dersleri okutabilecek yeterlilikte bir 

âlim olduğu için kendisine 1908’de dersiâmlık pâyesi verilmiştir. Son devir Osmanlı 

âlimlerinden ve asrımızın önde gelen müfessirlerinden biri olan Elmalılı, günümüzde 

meşhur tefsiri Hak Dini Kur’ân Dili müellifi olarak tanınmakta, onun fıkıh, kelam, 

mantık, hukuk, dil, edebiyat ve sanat alanlarındaki önemli çalışmaları bilinmemekte 

veya çok az bilinmektedir. Bu sınırlı bilgiler dışında Elmalılı’nın torunu Mehmet Hamdi 

Yazır’da bulunan metrûkâtında yaptığımız araştırmalar neticesinde ilk defa çok önemli 

bilgilere ulaşılmış ve bu bilgiler sistemli bir şekilde derlenip toplanmıştır. 

 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın hakkında ulaşılan bilgiler şunlardır: 

I. Hayatıyla İlgili Sonuçlar 

Elmalılı’nın hayatı, çok sayıdaki araştırma ve çalışmaya konu olmuştur. Hayatı ile 

alâkalı söz konusu çalışmalarda yer almayan bilgiler şöyledir:  

 

Bazı araştırmacıların iddia ettiği gibi Elmalılı’nın ismi Mehmed Hamdi değil 

Muhammed Hamdi’dir. Elmalılı, Muhammed Hamdi ismini eserlerinde ve 

Divançe’sinde net bir şekilde vurgulamaktadır.  

 

Elmalılı’nın metrûkâtında kendi el yazması ile özgeçmişi yer almakta ve Elmalılı söz 

konusu özgeçmişinde detaylı bir şekilde nerede ve hangi tarihler arasında görev aldığını  

belirtmektedir. Elmalılı’nın özgeçmişindeki bilgiler ışığında, Elmalılı hakkında yapılan 

çalışmalarda yer alan bilgilerin arasında çelişkiler olduğu görülmektedir. 

 

Burdur’un Gölhisar kazası Yazır köyünde doğan babası Numan Efendi, Elmalılı’nın 

ilk tahsiline başladığı ve hüsn-i hat meşkettiği hocasıdır. Numan Efendi, Aydın ve 

Burdur medreselerinden icâzet almış, daha sonra Antalya’nın Elmalı kazâsında Şer’iyye 

Mahkemesi Başkâtipliği ve Eytâm Müdürlüğü yapmıştır. Elmalılı’nın ifâdesi ile babası 

İslâm fıkhında üstâd birisidir. Hattat olduğu için telif kitapların istinsahını yapmış ve 

altı adet Kur’ân-ı Kerîm yazmış, ziraatle de meşgul olmuştur. Elmalılı, 1908 yılında 

babası, annesi ve kardeşlerinin İstanbul’a gelmelerini sağlamıştır. Numan Efendi, 

1334/1916 yılında İstanbul’da, Elmalılı’nın evinde, sabah namazı sonrası vefat etmiştir. 



352 
 

Elmalılı’nın metrûkâtında babasının kendi el yazısı ile kaleme aldığı dînî konulara âit 

yazıları, bazı kitaplardan istinsah metinleri ve kendine ait şiirleri tespit edilmiştir. 

 

Elmalılı’nın annesi Fatma Hanım, Elmalılı’nın Sarılar’lı Köyü’nden Elmalı 

ulemâsından Abdullah Efendi’nin oğlu Muhammed Efendi’nin kızıdır. Elmalı’nın 

Sarılarlı Köyü’nde dünyaya gelen Muhammed Efendi’nin kelâm dalında Şerh-i İsti’âre-

i Cedîd, siyâsi ilimler hakkında Nâmûs-i A’z’am ismiyle metin ve şerh, munâzara ilmine 

ait Mazhar-ı Me’âlim-i ‘alâ Miftâhi Mekâlim nâmıyla metin ve şerh, vazı’ ilmine dâir 

Kâdî ‘İdad risâlesine Meşrebetü’l-‘uyûn ismiyle bir şerhi vardır. Muhammed Efendi 

1287/1870’de Elmalı’da vefat etmiştir. Elmalılı M. Hamdi, anne tarafından dedesi 

Muhammed Efendi’nin Arapça kaleme aldığı bir Şerh-i İsti’âre-i Cedîd adlı eserine, 

medresede tahsil gördüğü dönemde 16 yaşlarında iken Arapça hâşiye yazmıştır. 

 

Elmalılı’nın yetişmesinde büyük emekleri olan ve Elmalılı’nın da çok sevdiğini dile 

getirdiği amcası Mehmed Emin Efendi, âlim ve ilmiyle âmil, takvâ sahibi biridir ve 

ziraatle geçimini temin etmiştir. Tecvîd ve kıraat ilmine dâir Tayfur adıyla telif eseri 

olan Mehmed Emin Efendi, 1325 Cemâziyelûlâ/1907 Temmuz ayı sonlarında, küçük 

mahdûmu Hâfız Mustafa’nın eşkıyâlar tarafından feci şekilde katledilmesi üzerine kalp 

rahatsızlığında vefat etmiştir. 

 

Elmalılı, Bâyezid dersiâmlarından Kayserili Büyük Hamdi Efendi’nin dersine devam 

ederek, nahiv, mantık, meânî, fıkıh, fıkıh usulü, kelam, hikmet, hadis ve tefsir gibi âlet 

ve âlâ ilimleri tamamlayarak 1322/1905 tarihinde icâzetini almış ve yirmi iki sayfalık 

ilmiye icâzetnâme metnini sülüs, nesih ve ta’lik hattıyla enfes bir şekilde bizzat kendisi 

yazarak, ilmiye silsilesinde yer alan âlimlerin biyoğrafilerini icâzetnâmesinin kenarına 

kısa hâşiyeler şeklinde yazmıştır. 

 

Elmalılı, Küçük Ayasofya Medresesi’nde dayısının yanında kaldığı dönemde, 

medrese odalarından birinde kalan ilmiye icâzetli Şeyh Mehmed Kâmil Efendi ile 

tanışmış ve kendisine intisâb etmiştir. Kuşadalı’nın kolundan Yakub Han halîfesi 

Ayvacıklı Şeyh Hacı Mehmed Kâmil Efendi’den, Halvetiyye Tarîkatı’nın Şâbâniyye 

usûlü üzere seyr ü sülûk görmüş, kemâl ve irfânına hayret ettiği şeyhinin iltifatına ve 

hayır duâlarına nâil olmuştur. Âhir ömründe Hacı Ali Paşa’nın kendisi için yaptırdığı 

evde yaşayan Mehmed Kâmil Efendi, doksana yakın bir yaşta 1912 yılında vefat etmiş, 
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Sultan Mehmed Reşad’ın irâdesiyle, Küçük Ayasofya Camii’ne bitişik türbede 

defnedilmiştir. 

 

Elmalılı, “Usûl-i Fıkıh” adlı yazma şerhinin mukaddimesinde; “Hâdim-i dîn-i mübîn 

‘amme-i şer-‘i metîn halîfe-i rûy-i zemin zillüllâhi ‘ale’l-‘âlemîn mazhar-i feyz-i akdes 

metbû-‘i mefham-i mukaddesimiz pâdişâhımız efendimiz hazretleri..” şeklinde övgü 

dolu cümlelere yer verdiği II. Abdülhamid Han’ın, 27 Nisan 1909 tarihinde hal 

fetvâsının müsveddesini Bâb-ı Meşîhât’ta (Şeyhülislâm makâmı) Meşîhât Mektûbî 

Kalemi’nde görevli olması münâsebetiyle yazmasından dolayı ömür boyu pişmanlık 

duyduğunu; “Ömrümde bu kadar ağır bir vicdan azabı çekmedim. Başıma ne geldiyse 

bunun mânevî sillesidir. Gençlik sâikasıyla bir iştir işledim. Allah beni affetsin!” 

sözleriyle ifâde etmiştir. 

 

Elmalılı, İstanbul’da eğitim ve öğretim gördüğü yıllarda devrin büyük hattatlarından 

Bakkal Arif Efendi ve Sami Efendi’den hüsn-i hatt meşketmiş ve icâzet almıştır. 

Başarılı bir hattat olarak hem maîşetini temin etmek, hem de babasına madden yardımcı 

olmak üzere Kur’ân-ı Kerim yazmak için siparişler almış, sülüs, nesih, dîvânî, kırma 

ta’lik ve rik’a tarzlarında çok başarılı eserlere imza atmıştır. Torunu Mehmet Hamdi 

Yazır’da bulunan metrûlâtındaki sayısız meşkleri ve hüsn-i hat eserleri hüsn-i hat 

sanatındaki kudretinin şâhitleridir.  

 

Geniş ilmî yelpâzesiyle farklı alanlarda dersler veren Elmalılı’nın, İstanbul’un 

muhtelif medreselerinden öğrencileri mevcuttur. Kendi el yazısı ile metrûkâtındaki bir 

deftere 123 öğrencisinin baba adlarıyla birlikte isimlerini, memleketlerini ve hangi 

medresede ders gördüklerini kaydetmiştir. 

 

Elmalılı, Ankara İstiklâl Mahkemesi’nde 40 gün süren yargılanması sonucu berâat 

edince İstanbul’a dönmüş ve Cuma namazlarına dahi çıkmadığı evinde, vefatına kadar 

münzevi bir hayat yaşamıştır. Münzevî kaldığı yıllarda ilmî çalışmalarına ve hüsn-i hat 

ile iştigâline devam etmiştir.  Tefsir yazma vazifesi kendisine verildiği 1925 yılından 

vefâtına kadar, mektuplarında dile getirdiği üzere, maddeten ve mânen çok sıkıntılı 

dönemler geçirmiştir. 
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II. Eserleri ile İlgili Sonuçlar 

Elmalılı gibi bir âlimin telif ve tercümelerden oluşan çok kıymetli eserleri yanında, 

onun başvuru kaynakları, yani kütüphanesi de önemlidir. Çalışmamızda Elmalılı’nın 

metrûkâtındaki bir defterde kendi el yazısı ile şahsî kütüphânesinde bulunan ve bir 

kısmı yazma olan eserleri de kaydettiği görülmektedir. Dînî ilimlerin bütün dallarını 

kapsayan kitaplar dışında, hukuk, târih, edebiyat, mantık, felsefe, şiir, çoğrafya gibi 

birçok alanda eserlerin bulunduğu kütüphâne, Elmalılı’nın vârisleri tarafından Marmara 

İlâhiyât Fakültesi Kütüphânesi’ne vakfedilmiştir. 

 

Medrese eğitimi gördüğü yıllarda, daha on altı yaşlarında iken dedesinin ve 

Tarsûsî’nin eserlerine Arapça hâşiye yazan, Siyâlkûtî’nin hâşiyelerine Arapça ta’lîkat 

yapan Elmalılı’nın, farklı alanlarda kaleme aldığı telif ve tercüme eserleriyle ilmî alanda 

velûd bir hayatı olmuştur. Araştırmacılar tarafından kaynak eserler olarak kabul edilen 

Elmalılı’nın bu çalışmaları üzerinde pekçok tez ve makale yazılmıştır. Elmalılı’nın 

günümüze kadar gizli kalmış bilinmeyen eserlerinin, bilinenlerden daha fazla olduğu 

araştırmalarımız sonucu tespit edilmiştir. Ortaya çıkarılan eserlerinin de birçok 

araştırmaya kaynaklık edeceği, alanlarında çok önemli konulara etki edeceği ve 

araştırmacılara farklı bakış açıları kazandıracağı muhakkaktır. 

 

Elmalılı’nın, Arapça ve Fransızca’ya olan hâkimiyeti, bu dillerdeki farklı alanlara âit 

kaynak niteliğindeki telif ve tercüme eserleri herkes tarafından bilinmekte, Farsça’ya da 

vâkıf olan Elmalılı’nın bu alandaki herhangi bir çalışmasından kaynaklarda 

bahsedilmemektedir. Elmalılı’yı, İslâmi eserlerin farklı alanlarındaki ana kaynakları 

üzerindeki tercüme çalışmaları, tasavvufî yönü, şiir ve edebiyatla ilgili birikimi, ilim 

adamlarının kütüphanelerinden eskik olmayan ve İslâmî edebiyâtın şâheserlerinden biri 

olan Mevlânâ’nın Mesnevî’sini de Farsça’dan Türkçe’ye tercümeye sevketmiştir. 

    Sıtkı Gülle tarafından hazırlanıp, Eser Neşriyat tarafından yayımlanmış ve 

Elmalılı’ya isnâd edilen “İslâm Hukûku Kâmûsu”nun, araştırmalarımız neticesi 

Elmalılı’ya âit olmadığı tespit edilmiştir.  

 

    Elmalılı’nın, orjinali Osmanlıca harfleriyle yazılmış olan Hak Dini Kur’ân Dili adlı 

eseri, basılmak üzere latin harflerine transkribe edilme safhasında çok önemli olan 

“Mukaddime” bölümünün tahrif edildiği görülmüştür. 
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 Ayrıca Elmalılı’nın metrûkâtında kendisinin imzasını taşıyan resmî mahkeme 

fetvâları ve özel fetvâlar ile resmî ve özel mektupları da bulunmaktadır.  

 Hüsn-i hat konusunda metrûkâtında bulunan farklı tarz ve ebatlardaki eserleri ve 

çalışmaları ise hayli fazladır.  

    Elmalılı’nın, söz konusu telif ve tercüme çalışmaları dışında günümüze kadar gizli 

kalmış ve bilinmeyen on sekiz eseri daha tarafımızdan tespit edilmiştir. Ayrıca, 

yayımlanan makaleleri dışında, yayımlanmamış makalelerinin de olduğu metrûkâtında 

görülmektedir. 

III. Edebî Kişiliği ile ilgili Sonuçlar 

Elmalılı’nın, Hak Dini Kur’ân Dili tefsiriyle meşhûr olması, hakkında daha çok 

tefsir, hadis, İslâm hukûku araştırmaların yapılması, makalelerin yazılması, günümüze 

kadar birkaç şiirinin bilinir olması, onun edebî yönünün gizli kalmasına sebep olmuştur. 

Torunu Mehmet Hamdi Yazır’ın metrûkâtında tespit ettiğimiz Elmalılı’nın babası 

Numan Efendi’ye ait bir yazma defterde, babasının yazdığı onlarca şiirin olması, 

Elmalılı’nın oğlu Hamdun Yazır’a ait pek çok şiirin bulunması ve torunu M. Hamdi 

Yazır’ın da şiir yazması, aslında ailenin dededen toruna şiir ve edebiyat ile iştigal 

ettiğini göstermektedir. 

 

Elmalılı, döneminin şâir ve edebiyatçıları ile de sık sık görüşmekte, Mehmed Akif, 

Yaşar Şâdi, Şeref Güzelyazıcı gibi şâirlerle birbirlerine şiirler yazmaktadırlar. 

Elmalılı’nın şahsî kütüphanesinde bulunan edebiyatla ilgili eserler ile kendi el yazısıyla 

birçok şâire ait tuttuğu şiir defterinden anlaşılacağı üzere, divan edebiyatı ve şiirini 

yakından takip etmekte, on ikinci rubainin önünde kendisinin aldığı nottan anlaşılacağı 

üzere Ömer Hayyam’ın da şiirlerini okumaktadır.  

 

Türkçe, Arapça ve Farsça dillerindeki şiirlere hâkim olan Elmalılı’nın, başta Hak 

Dini ve Kur’ân Dili adlı meşhur tefsiri olmak üzere eserlerinde söz konusu dillerdeki 

şiirler ile birlikte kendi şiirlerini de istişhâd için kullanmaktadır. Elmalılı’nın eserlerinde 

Arapça, Türkçe ve Farsça şiirlerden yaptığı nakiller, müellifin güçlü ve yoğun dil ve şiir 

birikimini ortaya koymaktadır. Elmalılı’nın, hüsn-i hat sanatı çalışmalarında Arapça, 

Farsça ve Türkçe şiirleri ile birlikte kendi şiirlerini de yoğun bir şekilde yazdığı 

metrûkâtında görülmektedir. 
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Divançe metni oluşturulurken, Elmalılı’nın şiir defterindeki kendi yaptığı sıralama 

korunmuş, Divançe herhangi bir tertibe tâbi tutulmamıştır. Şiir defteri dışında 

metrûkâtında tespit edilen şiirleri de şiir defterinin sonundaki şiirden sonra başlanılarak 

Divançe’ye eklenmiştir. Elmalılı’nın, hüsn-i hat sanatı ile temize çekip yazdığı 

manzûmeleri de sıralamadaki âit olduğu şiirin devamına yerleştirilmiştir. Elmalılı’nın, 

az da olsa bazı manzûmelerine başlık koyduğu görülmektedir. Bu başlıklar Divançe’nin 

metni oluşturulurken iri puntolarla şiirlerde verilmiştir. 

 

Divançe’de yer alan 134 Türkçe manzûmenin 44 tanesine Elmalılı yazılış tarihlerini 

kaydetmiştir. Şiirlerin deftere kaydediliş sırasının tarih sıralamasına göre 

olmamasından, Elmalılı’nın müsveddeler halinde bulunan şiirlerini şiir defterinde 

temize çektiği ve tam bir divan oluşturma gayretinde olduğu izlenimini vermektedir. 

Manzûmelerin tarihlerinden anlaşılacağı üzere, Elmalılı şiirlerinin büyük çoğunluğunu 

1900-1920 yılları arasında yazmıştır. Bu tarihler gösteriyor ki, Elmalılı yirmili yaşlarda 

şiir yazmaya başlamış, kırklı yaşlara kadar şiirle yoğun bir şekilde iştigal etmiştir. Hak 

Dili Kur’ân Dili tefsirini yazmaya başladığı 1925-1938 yılları arasında birkaç şiir 

dışında şiirle iştigal etmemesi ise dikkat çekicidir.  

 

    Elmalılı, Divançe’sinde, konularına göre tevhit, münâcât, naat, methiye, fahriye, 

mersiye ve hicviye türünde şiirler yazmıştır. Elmalılı’nın şiirlerinde genellikle Türkçe 

söyleyişin hâkim olduğu sâde ve anlaşılır bir dil mevcuttur. Fakat işlenen mevzûya göre 

Arapça, Farsça kelimelerin ve zincirleme tamlamaların kullanımında artış 

gözlemlenmektedir. Elmalılı mülemmâ şiirler de yazmış (G.1, G.9 vd) ve 

Zemahşerî’nin Arapça bir gazelini (G.39) nazım olarak başarılı bir şekilde Türkçe’ye 

tercüme etmiştir. Ayrıca Elmalılı, Nâci ve Hicrî’nin, Muhyiddin Arabî lisanından 

yazdıkları gazallere, İmam Âzâm lisanından bir nazîre şiir de yazmıştır (G.12). 

 

    Şiirlerinde, halkı bilinçlendirmek ve aydınlatmak amacıyla Tanzimat edebiyatı 

temalarını sık sık kullanan Elmalılı’nın, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî şâirlerinin yazdığı 

ve Tevfik Fikret, Cenab Şehâbeddin ve Ahmet Hâşim’in başarılı örneklerini verdiği 

serbest müstezat nazım şekillerinden iki şiiri de kaleme aldığı görülmektedir. 
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Divan şiirinde çok kullanılan nazım şekillerinden olan tarihler Elmalılı’nın 

Divançe’sinde de bulunmakta ve Elmalılı’nın gerek Türkçe ve gerekse Arapça mu’cem 

ve mühmel tarih düşürmedeki başarısı görülmektedir. Elmalılı, düşürdüğü tarihlerle 

döneminde yaşanan olaylara kayıtsız kalmadığını da ortaya koymaktadır. 

 

Elmalılı, Divançe’de edebî sanatlara yeri geldikçe yer vermiş; anlamla ilgili 

sanatlardan özellikle teşbih, istiâre, istifham, tekrir, nidâ, iktibas ve telmih sanatlarını 

baskın bir şekilde kullanmıştır. Şiirlerinde atasözlerine çok fazla yer vermese de günlük 

dilde kullandığımız deyimlere sıkça başvurmuştur. Elmalılı, şiirlerinde az kullandığı 

akis ve iştikak gibi sözle ilgili sanatlar vasıtasıyla da şiirlerine ayrı bir ahenk katmıştır. 

 

Muhteva açısından, divan şiirlerinde, eski şiirin vazgeçilmez unsurları olan âşık, aşk 

ve sevgili ile ilgili mazmunlara, farklı söyleyişlere yer verilirken dinî-tasavvufî unsurlar 

yoğun bir şekilde kendini göstermektedir. Elmalılı, âşıkâne-rindâne konulu şiirlere yer 

vermesine rağmen, şiir tarzı umûmiyetle tasavvufî, hikemî ve didaktik konuludur. 

Divançe’de birçok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerif zikredilerek anlamla ilgili sanatlardan 

iktibas ve telmih sanatına sıklıkla başvurulmuştur.  

 

Elmalılı, birçok tarihî ve efsanevi şahsiyetin, devlet adamının, kendisiyle çağdaş 

şahsiyetin ismini şiirlerinde kullanmıştır. Yaşadığı dönemde Balkan Savaşı, Çanakkale 

Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nın Müslümanlar için olumsuz ve hazin sonuçlarını dile 

getirirken, sebepleri konusunda da açıklamalarda bulunur. Ferhat ile Şirin, Leyla ile 

Mecnun aşk hikayesi kahramanlarıdır ve bu kahramanlar sevgili ve âşık için benzetme 

unsuru olarak kullanılır. Ülke, şehir, dağ, nehir ve göl isimleri de gerçek yanlarının 

dışında çeşitli tasavvurlar içinde zikredilir. 

 

Elmalılı, gerçek hayatta haberdar olduğu kozmik unsurları istiâreli bir söyleyişle 

sevgili yerine kullanırken, âfitâb, mâh, meh-tâb, bedr, kamer, mihr en çok zikredilen 

kozmik unsurlar olmuştur. Birçok hayvan ismi benzetmelerle birlikte kullanılırken 

bülbül ile âşık; baykuş ile de rakip ilişkilendirilmiştir. Gül ve lâle Divançe’de en çok adı 

geçen bitkilerdir; gül sevgilinin güzelliğini sembolize ettiği gibi rengi ve şekli itibariyle 

de âşığın gönül yarasına benzetilir. Kısacası bütün güzellikler Divançe’de sevgili ile 

ilişkilendirilmiştir. 
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Bütün bunların dışında şiirlerde toplumsal yaşam, gelenek-görenekler, insanın 

nitelikleri, zamanın bozukluğu, dünyanın geçiciliği, bilginin önemi gibi toplumsal ve 

günlük yaşamla ilgili konulara değinilmiş hatta bu beyitlerde öğreticilik boyutuna 

geçilmiştir. 

 

Elmalılı, daha çok yazmış olduğu Hak Dini Kur’ân Dili eseri ile meşhur olmuş, onun 

tefsir ve meâl alanındaki şöhreti, fıkıh, kelam, felsefe, mantık, hukuk, dil, edebiyat ve 

sanat alanlarındaki yazdığı eserleri gölgelemiştir. Yapılan bu çalışma ile Elmalılı’nın, 

Divançe’si çerçevesinde dil ve edebiyat alanındaki vukûfiyeti ortaya konulmaya 

çalışılmış, diğer alanlardaki bilinen ve bilinmeyen eserlerine de değinilerek, bu alanların 

araştırmacıları için Elmalılı’nın önemli eserleri ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu eserler 

üzerinde yapılacak akademik çalışmalar ile, Elmalılı’nın farklı yönleri 

detaylandırılacağı gibi, bu araştırma ve çalışmaların akademi dünyasına kaynaklık 

edecek eserler kazandıracağı ümit edilmektedir. 
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ÖZET 

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR HAYATI, ESERLERİ VE 
DİVANÇESİ  

(İnceleme-Metin) 

 1878-1942 yılları arası yaşamış olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Osmanlı’nın 

son dönemini ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerini görmüş, birbirinden çok farklı olan bu 

iki dönemi güçlü ilmî birikimi ve dehâ seviyesindeki akıl ve zekâsıyla 

birleştirebilmiştir. Elmalılı’nın meşhur olduğu eseri, herkesin bildiği Hak Dini Kur’ân 

Dili adlı tefsiridir. Elmalılı, tefsirinin şöhretinden dolayı farklı alanlarda yazdığı telif ve 

tercüme eserleri bilinmemekte veya çok az bilinmektedir. Lâkin Elmalılı; tefsir ve meâl, 

fıkıh/İslam hukuku, tarih, kelâm, edebiyat, şiir ve nesir, mantık, felsefe, 

dilbilim/belâgat, hüsn-i hat gibi farklı alanlarda da kaynaklık edebilecek eserler telif ve 

tercüme etmiştir.    

 Şiir yazabilecek derecede Arapça, Farsça ve Türkçe dillerine hâkim olan Elmalılı,  

Divançe’si olan bir âlimdir. Divançe’sindeki Arapça şiirleri bu konudaki kudretini 

gözler önüne sermektedir. Divançe’sinde, Türkçe manzûmelerden 134 şiir, ayrıca tespit 

edebildiğimiz 10 adet Arapça şiiri bulunmaktadır.   

 Çalışmamız; 1. Elmalılı’nın hayatı, edebî şahsiyeti, sanatkârlığı, tasavvufî yönü ve 

eserleri, 2. Divançe’nin şekil özellikleri, 3. Divançe’nin muhtevâ özellikleri ve 

Divançe’nin nüshası, 4. Metin oluşturulmasında izlenen yol ve Divançe’nin 

transkripsiyonlu metni bölümlerinden oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Elmalılı’nın Divançesi, 

Elmalılı’nın şiirleri 
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ABSTRACT 

MUHAMMED HAMDI YAZIR WITH ALMALI LIFE, WORKS AND DIVANCE 

(Review-Text) 

  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, who lived between 1878-1942, saw the last 

period of the Ottoman Empire and the first periods of the Republic of Turkey, and was 

able to combine these two periods, which were very different from each other, with his 

strong scientific knowledge and genius level mind and intelligence. The work that 

Elmalılı is famous for is the tafsir of Hak Dini Kur'an Dili, which everyone knows. Due 

to the fame of his tafsir, Elmalılı's writing and translation works in different fields are 

almost not known or known very little. However, Elmalılı has also wrote and translated 

works that can be a source for different fields such as tafsir and translation, fiqh/ Islamic 

law, history, theology, literature, poetry and prose, logic, philosophy, 

linguistics/rhetoric, calligraphy. 

 Elmalılı, who has a good command in Arabic, Persian and Turkish languages to write 

poetry, is a scholar who has a Divançe. The Arabic poems in his Divançe reveal his 

power on this subject. In his Divançe, there are 134 poems in Turkish and 10 poems in 

Arabic that we can identify. 

 Our work is composed of four chapters; 1. Elmalılı's life, literary personality, 

craftsmanship, mystical aspect and works, 2. The morphological features of his 

Divançe, 3. The content features of the Divançe and its copy, 4. The way he followed in 

the creation of the text and the transcription of the Divançe. 

Key words: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Elmalılı's poetry book, His Divançe, His 

poems. 
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ÖZGEÇMİŞ 

Necmi ATİK 

1967 Almanya doğumluyum, ilkokulu Almanya, ortaokul ve liseyi Yalova İmam-Hatip 

Lisesi’nde üstün başarı ve onur belgesi alarak birincilikle bitirdim. Yüksek tahsilimi 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladım. Yüksek lisansımı, İslam Tarihi 

ve Sanatları Anabilim Dalı Türk İslam Edebiyatı Bölümü’nde “Cevâhiru’l-Ebrâr min 

Emvâci Bihâr” konulu tezimle Ahmed Yesevî hazretleri üzerine yaptım. Hafızlığımı 

1985 yılında tamamladım. Fakülte yılları boyunca (1985-1991) Hattat Hamid Aytaç’tan 

icâzetli hocam Hattat Fahrettin Bilgiç’ten (ö. 2013) hüsn-i hat meşkederek 

icâzetnâmemi aldım. Yine hocam, Hattat Hamid Aytaç’tan icâzetli Hattat Ali 

Hüsrevoğlu’ndan da hüsn-i hat icâzetnâmemi aldım. Antalya’da, kurucusu olduğum 

Antalya Güzel Sanatlar Merkezi’nde (Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Kaligrafi) 

hüsn-i hat dersleri veriyorum ve şu ana kadar on iki talebeme hüsn-i hat icâzetnâmesi 

verdim. Klasik usuldeki medrese müfredâtı derslerini hocam Ali Haydar Çetintürk’ten 

tamamlayıp icâzetimi aldım. Özel olarak klasik usul eğitimle birlikte, Arapça ve 

Osmanlıca dersleri vermekteyim. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 

2014-2016 yılları arası İslam Hukuku ve Osmanlıca derslerine girdim. Çeşitli resmî ve 

gayr-i resmi kurumlarda hüsn-i hat dersleri vermekte ve projeler yürütmekteyim. Cami 

mimarisi proje ve uygulamalarının her aşamasını içine alan konularda resmî ve özel 

kurumlara danışmanlık hizmetleri vermekteyim. Yurtdışında ve ülkemizin çeşitli 

illerindeki üniversitelerde ve camilerde hüsn-i hat yazılarım ve tezyinâtı üzerine proje 

ve uygulaması yapılmış ve yapılmaya devam eden tasarımlarım vardır. Antalya’da kırk 

STK’nın bir araya gelerek İlahiyat Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Camii’nin inşası 

için kurduğu ve kurucuları arasında yer aldığım “İlâhiyât-Der” de 2010-2017 yılları 

arası başkanlık görevinde bulundum. Hüsn-i hat alanında çeşitli sergilerim, muhtelif 

konularda yayınlanmış eserlerim ve makalelerim bulunmaktadır. 
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