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ÖZET: Klasik Türk edebiyatında manzum tarih düşürme geleneği, çağlar boyunca 
işlenerek gelişen ve pek çok şairin örnekler verdiği bir alandır. Bir olayın yaşandığı yılı 
ebced hesabı ile karşılanan harfler topluluğu olarak göstermenin esas olduğu tarih 
düşürme, mısra veya beyithalinde olabileceği gibi, kıt ' a şeklinde söylenilmiş tarihler de 
vardır. Önemli olayların hatırasını yaşatmak ve onları ölümsüzleştirmek amacı taşıyan 
bu tarihler pek çok farklı tarzda söylenebilir. Bunlar gruplandınlacak olursa: Tam tarih, 
ta ' miyeli tarih, mücevher veya cevher tarih, mühmel tarih, tarih-i dü-ta, lafzen ve manen 
tarih ve lugazlı tarih, şeklinde sıralanabilir. İlhama dayalı bir sezginin ürünü olan bu 
tarihierin şiirleştirilmesi yoluyla edebi ve estetik bir değere de sahip olmalan söz 
konusu olur. Kelimelerin söz ve mana değerlerinin üzerine harf değerlerinin de 
eklenmesi suretiyle meydana getirilen bu şiirler, sadece tarihe tanıklık etmekle kalmaz, 
edebi geleneğe de söyleyiş bakurundan katkı sağlar. Bu bildiride, Şefik Dlvanı 

örnekleınİnde şairin söylediği tarihler tasnif edilerek bu tarihierin manzum tarih 
geleneği içindeki yeri ve edebi değeri belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, tarih düşürme geleneği , Recai-zade 
İbrahim Şefik Dlvanı. 

ABSTRACT: The tradition of compasing chronograms in dassic Turkish literature 
is a domain which developed by being processed over ages and many poets gave 
samples of it. In compasing chronograms, with the help of ebced cakulation a number 
of letters stand for a year in which an incident happens. Dates are written not only in 
verse but also in stanza. The dates aimed to cherish the memory of important incidents 
can be written in many different forms such as accomplished chronogram, hinted 
chronogram, with dotted Jetter chronogram, with undotted Jetter chronogram, two times 
choronogram, word chronogram, meaning choronogram, riddle chronogram. Dates 
becoming poems as product of instict based upon inspiration are a matter of esthetic and 
literary value. These poems made of combining meaning of word value and Jetter value 
not only witness history but also contributes to literary tradition in terms of way of 
speaking. In this paper, in the sample of Şefik Divan, the dates uttered by the poet will 
be tabulated and their place and value in poetic history will be determined. 

Key Words: Classic Turkish literature, the tradition of compasing chronograms, 
Divan of Recai-zade İbrahim Şefik. 
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Giriş 

İnsanı hem fert hem de cemiyet planında, vak 'a halinde ele almaya çalışan bilgi 
sahalarından ikisi, tarih ve edebiyattır. İnsanoğlunun bilgi ve tecrübelerinden oluşan 
birikimlerini süzgeçten geçirmesi halinde , daha huzurlu ve müreffeh bir hayat 
yaşayacağı açıktır. Bu hadiseler yığınının fertlerde ve cemiyette birikim halini alması 
için geçmiş zamanın iyi bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Bu durumda tarih 
kelimesi iki manasıyla ortaya çıkıyor. Bunlar: !.Yaşanan zamandan geriye doğru 
uzanan, oluş, kılış, buluş ve yaratışlar; 2.Hayatiyetleri bakımından geçmişte kalan 
vak' aların öğrenilmesi ve değerlendirilmesi (Tura!, L 986: 103-1 17). 

Edebiyat işte tam da bu noktada devreye giriyor. Edebiyatçı ve tarihçi ilişkisinin 

gündeme geldiği bu alanda edebi eserler, taşıdıkları sübjektif tavır ve yarattıkları 

gerçeklik duygusu çerçevesinde araştırıcılara, hayata yön veren bazı hadiselerin 
sabitlenmesini sağlayarak fotoğraf dikkatinden uzak canlı belgeler sunarlar. Bu 
tahkiyev'i metinler bazen manzum bazen de manzum-mensur olarak karşımıza çıkarlar. 
Tarihin ve tarihçinin muteber belge olarak gördükleri arşiv belgeleri, şer'iyye sicilleri, 
tahrir defter/eri, vakfiyeler, vekay'i-nameler gibi metinlerin arasına. meskfikat, hatırat, 

seyahat-name, kitabe ve tarih düşürmeler girer. Bu metinlerde sadece ferdi olarak 
insanın dünü ve bugünü değil , aynı zamanda cemiyet olarak geleceği de vardır. Edebi 
eserler, tarih gibi olmuş olandan hareket etmez. Bunun yanı sıra gerçekten olmuş 
hadiseleri, sanatkiinn hürriyeti içinde, estetik bir yaklaşımla yeniden düzenleyerek 
tarihçiye araştırmalarını zenginleştirİcİ malzemeler sunar. Sözü Klasik Türk edebiyatı 
araştırma alanlarına getirecek olursak edebiyat tarihi, metin neşri ve metin tahlili gibi 
alanlar çerçevede sayılmalıdır. Tarih düşürme geleneği bu araştırma alanlarının hepsi 
içinde önemli bir rol ve konuma sahiptir. 

Klasik Türk edebiyatında harfleri , ebced hesabınauygun olarak herhangi bir olayın 
veya bir durumun meydana geldiği zamanı göstermek üzere, bir kelime, bir tamlama, 
bir cümle, mısra, beyit veya bir manzume şeklinde söyleme, ya da tarihi doğrudan 
doğruya sözle manzum olarak ifade etme sanatına tarih düşürme denir. İlk tarih 
manzumesinin kim tarafından ne zaman ve nerede söylendiği kesin olarak bilinmemekle 
birlikte ebced ile tarih düşürme usulünün yeni olduğu düşünülmektedir. Ebced 
hesabının Siirrıllerce bulunduğu ve daha sonra bu dizinin Araplar tarafından cifr işinde 
kullanıldığı bilinmektedir. Bu hesabın tarih düşürme işinde kullanılması ise iranlılara 
aittir. Arapların ilk bedil kitaplarında bir tür olarak tarih düşürmeye rastlanmaz, ancak 
ilk örnekleri İran edebiyatında görülmüş oradan da Türk edebiyarına geçmiştir. 
Kuralları İran edebiyatında belirlenen tarih düşürme, özellikle Osmanlı Türkleri elinde 
son derece gelişerek bir tür olarak son şeklini almıştır. Xl.yy.'dan başlayarak bir olayın 
tarihinin manzum olarak lafzen söylenildiği örneklere, XIII. yy .' dan itibaren ebced 
hesabıyla söylenenler de eklenmiştir. ilerleyen zamanlarda mensur tarihierin yanı sıra 
bir tarih manzumesinin son mısraında kelime, tamlama veya cümle halinde tarihler 
düşürüldüğü de görülür. XV. yy .'dan itibaren ayrı bir Osmanlı Türk üslfibu etkili 
olmağa başlar (Karabey, 1998: 263-269). XV.yy.'da Ahmedl'den, XIX.yy.'da Şefik'e 
kadar pek çok şairin tarih düşürdüğü görülür. Hatta Harf İnkıliibından sonra ve 
günümüzde de hala tarih söyleyenler vardır. 
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Türk şairleriiçinde "üstad-ı küll" kabul edilen şair, Adanalı Seyyid Osman 
SürGri'dir.(H.ll65-1229 /M.l752-1814). Divan ' ında yer alan tarih manzumesi sayısı 
1713, çözülmüş tarihlerinin sayısı 1872, lıezeliyat'ındakiler eklendiğinde 1818 ve 
çözülmüşlerle birlikte bu sayı 21 OO 'ü de geçmektedir (Yakıt, 2009: 33). 

Başlangıçta öğretme ve ezberletme kolaylığı için söylenildiği tahmin edilen tarih 
düşürme , daha sonraki yüzyıllarda şairliğin gereklerinden biri sayılarak hüner gösterme 
şekliui alrınş ve bir tür olarak yerini sağlamlaştırrruştır. 

Tarih düşürme veya başka bir ifadeyle tarih manzumesi, bir tür olarak Klasik Türk 
edebiyatı nazım şekillerinin hemen hemen hepsiyle söylenilmiştir. Buna rağmen en çok 
tutulanlar kıt'a, nazm, bazen gazel, kaside, müstezat, mesnevl, murabba, muhamrnes, 
müseddes, terkib-i bend, tercl-i bend, rübal, hatta beyit, müfret veya rınsra şeklinde 
sıralanabilir. Tarih manzumeleri divanlara yazıldıkları bu şekiliere göre yerleştirilirlerdi. 
Tarih manzumeleri çoğunlukla doğum, ölüm, tahta çıkış, sefer, zafer, barış, bir göreve 
atanma, bir görevden uzaklaştırma, sünnet, evlenme, yangın , zelzele vb. olaylar ya da 
saray, yalı , çeşme , han, hamam, cami, medrese ve kışla gibi binaların yapırın veya 
onarırın için yazılırdı. Son deviriere doğru günlük ve önemsiz olaylara bile tarihler 
söylenildiği de görülmektedir (Karabey, 1998: 264). 

Klasik Türk edebiyatında çeşitli şekillerde tarih düşürülmüştür. Bunlar başlıca dört 
bölüme ayrılır. 

I. Söyleniş bakırınndan tarih çeşitleri 
!.Sözle söylenilenler(lafzen düşürülen tarihler) 
2.Anlamca söylenilenler(manen düşürülen tarihler) 
3.Söz ve anlarnca söylenilenler(lafzen ve manen) 

II. Hesaplanması bakimmdan tarih çeşitleri 
!.Tam söylenilenler 
2. Tamamlamalı söylenilenler 
3. İki kat söylenilenler 

III. Harflerin kullanılışı bakımından tarih çeşitleri 
1. Bütün harflerle söylenilenler 
2. Noktalı harflerle söylenilenler 
3. Noktasız harflerle söylenilenler 
4. Noktalı ve noktasız harflerle söylenilenler 

IV. Ustalık gösterilmesi bakırınndan tarih çeşitleri 
1. Sade söylenilenler 
2. Sanatlı söylenilenler 

2.1. Birbirine nakil usulüyle söylenilenler 
2.2. Üç veya dört kat söylenilenler 
2.3. Sanatlı söylenilen mükerrer tarihler 
2.4. Muamma şeklinde söylenilenler 

2.4. 1. Katma ve çıkarma yoluyla söylenilenter 
2.4.2. Harflerle ilgili muamrnalı tarihler 

2.5. Muvaşşah tarihler (Karabey, 1998: 264-267). 
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Bu bilgilerin ışığında bu bildiride, Recai-zade İbrahim Şefik Dlvanı örnekleınİnde 
tarih düşürme geleneğinin XIX. yy.'daki işleyiş seyri ile estetik değerine dikkat 
çekilerek şair ve şiirin gündemi değerlendirilecektir. Öncelikle Reelli-zade İbrahim 
Şefik ' in tamtılmasına ve Klasik Türk şiir geleneği içindeki yerinin belirlenmesine 
ihtiyaç vardır. 

Recai-zade İbrahim Şefik, H. 1 223/M.1808' de İstanbul' da doğmuştur. Reisü '1-küttab 
Recai Efendi'nin terunu ve ikinci tezkireci Mehmed Celaleddin Bey'in de oğludur. 
Küçük yaşta hem yetim, hem de öksüz kalır. Halasının hima~esinde tahsilini sürdürerek 
Gölpazari Şakir Efendi'den Arapça, Cerrahpaşalı Harndi Efendi 'den de hat öğrenir. 
H.l250/M.1834 tarihinden itibarerı devlet hizmetine girer. Sadaret katipliği görevinden 
başlayarak kabiliyeti ile dikkat çeker. Osman Gazi'den Sultan Abdülmecld'e kadar 
padişahların cüh1s tarihlerini gösteren bir tarih manzumesi yazarak haceganlık 

derecesine yükselir, Sultan V. Murad'ın vetadetine söylediği tarihle de nişana layık 
görülür. H.1263/M.1847'de Sayda valisi olan Kamil Paşa'ya; H.l265/M.1849'da ise 
Mısır valisi Abbas Paşa'ya divan katibi olur. H.1267'de İstanbul'a döner ve 
H.l268/M.1852 tarihinde evkaf muhasebeciliğine kadar yükselir. Şair ve bürokrat Ziver 
Efendi'nin mühürdarı olduğu süre zarfında, onun şairi Sultan II.Mahmud'a tanıttığım 
belirten Fatln Efendi, Hatimetü ' I-Eş ' ar'da: " .. . müşiirün ileyh Zlver Efendi 'nin 
mühürdarlık hıdmetinde bulunduğu müddetde müşiirün ileyhün hüdiivendigiir-ı siibık 
cennet-mekan Sultan Mahmud Hfın-ı Siinl hazret/erine takdim ey/ediği teviirih ve 
kasideterin ekser'isi mumii ileyhün hattıyla muharrer olup eş'iir-ı mezkureden bazısını 
esnii-yı mütiila 'ada; ' Zfver Efendi ne güzel şiir söyler ve ne a'lii yazı yazar. Acaba bu 
yazı dahi kendü yazısı mıdur?' diyü ıtk-iirii-yı tahsin olmalarıyla mumii ileyhün eser-i 
kalemi olduğu ifade ve ta 'y fn olundukda hüsn-i hatt-ı mezkuresine pes e nd ü tahsfn 
buyurulduğu" nu ifade ederek şairin hattı ile padişahın takdirlerini kazandığını , Şefik ' in 

bunu bir iftihar sebebi saydığım söyler ve kaleme aldığı hal tercemesini bu bilgilerle 
tamamlar (Fatin Efendi, 1271: 219-220). Yine Fatin Efendi 'ye göre Şefik; " ... 
meziimfn-iiferln bir şiiir-i niizük-terln" dir. " ... dlviin olacak mikdar eş 'iir-ı dil-nişin 

tanzimine muvaffak" iken, edindiği bilgiler ışığında, kendisinltı " .. . Sayda 'ya azimetinde 
mecmu 'a-i eş 'iirı kaza-zede-i ruzgiir olmuş" tur (Fatin Efendi , 1271: 219-220). Şefik 

Dlvanı , Ali Emir! Efendi Manzfim Eserler (Millet Ktb) 228 ; Ali Emir! Efendi Manzfim 
Eserler (Millet Ktb) 229 ve Ali Emiri Efendi Manzfim Eserler (Millet Ktb) 230 
nurnarada kayıtlıdır (İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu IV, 
1969:1048-1050). Divan müretteb olmadığı gibi, oldukça eksik ve son derece kanşık üç 
ayrı nüsha halinde elimizdedir. Bu nüshalardan ilki olan Ali Emir! Efendi Manzfim 
Eserler(Millet Ktb) 228'de kayıtlı olan nüsha tarafımızdan numaralandırılmış olup diğer 
iki nüshaya göre oldukça eksiktir. Söz konusu diğer iki nüsha arasında ise sadece bazı 
metin farkları vardır. Buna göre dlvanda 13 na' t, biri mersiye olmak üzere 2 
muhammes, 4 Mevlana medhiyesi, 294 tarih, 89 gazel, 69 kıt'a, 6 kaside, "feryad res" 
redifli bir manzume ve 59 müfred vardır. Şefik Efendi , H.1273/M.1856'da İstanbul'da 
vefat eder (Çapan, 2007: 41-86). 

Şefik Dlvam'ndaki toplam 294 tarih metni eldeki yazma nüshalar çerçevesinde 
değerlendirildiğinde , karşımıza çok geniş bir konu yelpazesi çıkmaktadır. Takdir edilir 
ki, farklı nazım şekilleriyle söylenilmiş bu tarihierin hacim itibanyla tamamının bu 
bildiri ' içinde metin olarak verilmesi mümkün değildir , ancak metinleri n tamamı , 
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tarafımızdan tenkitli metin olarak hazırlanan Divan yayımlandığında görülebilecektir. 
Bunlardan bazıları işlenilen konulara göre seçilip tasnif edilerek bildiride söz konusu 
edilecektir. Yine farklı konulara göre tasnif edilebilecek çok sayıdaki metinden şairin 
söyleyiş tarzı ve estetik anlayışını en iyi yansıtan örnekler seçilerek incelenecektir. 
İşlenen konulara göre eldeki tarihleri şu başlıklar altında toplamak mümkündür: 

1. Osmanlı hanedam için söylenilen tarihler 

Şefik Dlviinı ' nın Ali Emir! 229 'da 136b'de yer alan "Kıt ' a Berliy-ı Cem'-i Esiimi-i 
Şahan-ı AJ-iOsman Han Gazi" başlıklı şiiri , Osmanlı Hanedam ' nın tarihi niteliğindedir. 
Şiir, 31 padişah ve onların arasından, aynı ismi taşıyan padişahların kaç kez saltanata 
geldiklerini belirten genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra, devrin padişahına dua ile 
tamamlanır. Ardından da "Tevarih-i Cülus-ı AI-i Osman" başlığı altında Osman 
Gazi'den başlayarak Abdülmecid Han'a kadar bütün padişahların tahta çıkışları ele 
alınmaktadır. 

Serire şevket ü şan ile iclasın eyleyen hakan 
Bu nesi-i AI-i Osman!' den otuz bir olup ma'dud 
Birer Abdülmecid A'bdülhamid Orhan İbrahim 
Süleyman Bayezi'd ile ikişer geldi Han Mahmud 
Selim ü Ahmed ü Osman üçerdür bil dahi dörder 
Mahmud Muril.d u Mustafa ' yı kıldı şeh ma' bud 
Serir-ara-yı lahdoldukça esiaf-ı seliitin Hakk 
ide şah-ı cihanun örnrini nusret ile memdud 
Bağışlasun Hudahakan-ı asn ehl-i İslam ' a 
Hezi'metle idüp düşmenlerini her zaman na-bud 

TEV ARİH-İ CÜLÜS-I AL-i OSMAN 

Kırk üç yaşında eyledi Ertuğrul'un Hakk neclini 
Nusretle dehre padişeh-i devletle virdi iştihar 
Tarih-i istiklalidür sil.de hurufı ey Şefik 
Sultan Osman feyzile afiika oldı şehriyar (699) 
Tarih 
Han Osman'un idüp necline lutf u ihsan 
Kıldı kırk altı yaşında am Hakk şah-ı cihan 
Cevherin söyledi tarih-i cülusına Şef'ık 
Mecdile dehrile cü! us eyledi Sultan Orhan (726) 
Tiirih 
Han Bayezid'ün yigirrni dört yaşında necline Huda 
İhsan idüp tac-ı mülk ile itdi mü'eyyed padişeh 
137a Zabt eyle bu tarihle iclasını sen de Şefik 

Ekvana oldı fevzle Sultan Muhammed padişeh (816) 
Tiirih 
Han Muhammed tecelli oldı on sekiz yaşında şah 
Makdemiyle buldı evreng-i cihil.n revnaklaşan 
Cevherin tarihini didi gelüp bir müjde-res 
Yümnile Sultan Muriid oldı şehenşah-ı cihan (826) 
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Tarih 
Süleyman'un Hanun itdi necl-i pakin izz ü şevketle 
Huda kirk üç yaşında şah-ı taht-ı milket-i dünya 
Didüm tarih-i iclasın Şefikil müjde afaka 
Bu dehri eyledi Sultan Selim' i padişah Mevla (972) (976) 
Tarih 
Oldı Han Abdü'l-mecld ikballe şah-ı cihan 
Örnrini şevketle efzGn eyleye Rabb-i mu'ln 
Bi'at olundukda tarih-i güher didi Şefik 
İtdi Hakk Abdü'l-mecld Han ' ı imamü ' l-müslimln (1255) 

"Esliif-ı Selatın-i İzam Huzeratınun Alem-i Ukbaya İrtihallerine Nazm u İnşact 
Olunan Tarihlerdür" başlıklı tarih manzumesinde ise Osmanlı sultanlarının kaç yıl 

saltanat sürdükleri ve onların vefatiarına düşülen hicrl tarihler sıralanmıştır (AE 
229/50a-52a). Bunlardan bir kaçını örnekleyelim. 

Sultan Osman eyleyüp yigirmi yedi yıl saltanat 
Yetmiş yaşında eyledi kasr-ı na' imi cilvegah 
Didüm Şefikil fevtinün tiirlhini hemçün güher 
Dar-ı cinanı ide ca Sultan Osman'a ilah (H.726) 

Oldı otuz bir sene Sultan Muhammed dehre şah 
Kırk tokuzidi sinni fevt oldukda ol şehriyar 
Fatiha-h van cevherin tarihini di di Şefik 
Han Muhammed kabrini pür-nGr ide perverdigar (H.886) 

Kırk sekiz yıl Han Süleyman sürdi hakka saltanat 
Sinni yetmiş dört iken göçdi o sultan-ı cihan 
ins ü can ah itdi gördükde güher-i tarihini 
Han Süleyman'a ola kasr-ı cinanya Rabb mekan (H.974) 

2. Sefer, fetih ve zaferler için söylenilen tarihler 

Şefık Di'vanı ' nda bu başlık altında değerlendirilmesi gereken pek çok tarih vardır. 
Bunlardan Osmanlı tarihinin önemli hadiselerine düşülen tarihlerde Şefik, çağına 

tanıklık eden bir duruşla tarihe belge olabilecek nitelikte bir söyleyiş benimsemiştir. 
Özellikle uzun süren Osmanlı-Rus savaşlarının neticesinde bir devletler ittifakıyla 
gerçekleşen Sivastopol fethi üzerine söylediği tarihlerde şair, halk muhayyilesine 
kazınan savaş yorgunluğu ve yaşanan ıztırapların yanında fetih başarısının mutluluğunu 
birlikte resmederken Kırım'ın elimizden çıkmış olmasını ve onu da yeniden 
fethetmeümidini taşıdığını ifade eder (AE 228/38b-39b). Bunlardan tarih manzumesi 
şeklinde olan şiirlerden birinde şunları söylemektedir: 

Hamdüli ' llah ahz-ı sar itdi Kral-ı Rus 'dan 
Hazret-i şah-ı zaman Sivastopol fethi ile 
Şah-ı İslam ile Sardunya Fransız İngiliz 
Aldılar çok nam u şan Sivastopol fethi ile 
ittihad-ı çar devletden şaşırdı Çar-ı RGs 
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Dört yanın aldık inan SivastopaJ fethi ile 
Bin iki yüz yetmiş ikinci sene geldiği gün 
Şadman oldı cihan SivastopaJ fethi ile 
ism-i basit hem adüvvdür sal-i hal ile aceb 
Bastımuz oldı ayan SivastopaJ fethi ile 
Bu sefer oldı Kral-ı Rus ol denlü hazin 
Canı kabz olundı san SivastopaJ fethi ile 
Dirdi Moskov düşse süngüyle tutaruz gök yere 
Düşdi kaldurdı taban SivastopaJ fethi ile 
Yir göğü sıkmışdı düşmen şimdi bulmaz mı ferah 
Ehl-i arz u asınan SivastopaJ fethi ile 
Halk-ı alem ol kadar buldı safakim guyiya 
Pirler oldı cevan SivastopaJ fethi ile 
Varsa gitmiş Urkapısı ' ndan uğursuz bu sefer 
Oldı gözlerden nihan SivastopaJ fethi ile 
Kal'asın biz topdan yerle beraber itdük 
O ldı alem gök duman SivastopaJ fethi ile 
Lutf-ı Hakkile oldı yahşı hal dü sitan işbu sal 
Hal-i adGda yaman SivastopaJ fethi ile 
Nice bir fethin nas!b eyler bize hemçün Kırım 
Bizi iden karoran SivastopaJ fethi ile 
Cevher!n tiirih didüm şad olup ben de Şefik 
Alem oldı şiidman SivastopaJ fethi ile (1272) 

Kıt'a şeklinde söylenilmiş bir tarihte ise şair, aynı hadiseyi şöyle anlatmaktadır (AE 
228/58b): 

SivastopaJ için uğraşıldı bir sene tam 
Olundı cümle kıla'ı ile bu yıl feth 
Şefik ola mübarek gaza didüm taıi'h 
Qlundı topla müjde SivastopaJ feth (1272) 

SivastopaJ savaşının ardından Ruslarla yapılan sulh da, Abdülmedd Han 'ın 

diplomatik başarısının bir nişanesi olarakşairin hakkında tarih manzumesi söylemesine 
vesile olmuştur. Şiir bu barış görüşmelerinin adeta manzum bir hikayesidir. 

KabGl-i sulh kıldı devlet-i Rusya ahir 
İki yıldır muhiirib idi illernde tamam oldı 
Fransız İngiliz Sardunya İsveç işbu dört devlet 
Olup İslam ile bir reb' -i meskGnda benarn o ldı 
Tavassut itdi Nemçe emr-i sul ha hayr-h viihane 
Anun da ortalıkda sa'yi makbul-i enam oldı 
Kral-ı Rus taldı bu haberle bahr-i efkiira 
Akan sular turur gördi bu re'ye gayri ram oldı 
Peyam-ı sulh alındı telgrafla vakt-i eşrefde 
Cihan işbu sefer yer yer bu güne şadkam o ldı 
Heliii idi içiidi şerbet-i sulh afiyetlerle 
Müdarn ağza şarab-ı harb alınmaz kim haram oldı 
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Haklmane kan alındı da aklı başına geldi 
Dirnilğ-ı Rus muhtell idi bir dem çün zükam old ı 
Bir iki milletiçün ideyüm yüz aldığı bir de 
Vücud-ı devlet-i ru-siyeh duçar-ı cüzzam oldı 
Zen dünyayı isterdi ki alsun er gibi Moskov 
Menama vardı bu fikr ile sonra ihtilam oldı 
Adli-i duzah olmuş idi nar-ı harbile alem 
Yine bu sulha şimdi aceb darü 's-selam oldı 
Sefer açmış idi san up cihan ı h viib-ı gafletde 
Bize ma'nada bu bir lutf-ı Rabbü ' l-enam oldı 
Hulus-ı pak Han Abdül'l-mecld ' i görenler yapdı 
Her emri reşk-i esiaf-ı selatin-i izam oldı 
Aziide cümle bu sulh-ı hayr olup ahd-i hümayunda 
Cihanda ol şehe bu başkaca bir özge nam oldı 
Kazanın az mı Q. devletler de öyle nam u şan artık 
Ki anlar bu sefur dünyaya biidi-i nizarn oldı 
Bu harbi cism-i illernde onulmaz yare sanurduk 
Bakup cerrahlar candan karln-i iltiyam oldı 
Nice demdür felekde mihr-i asayiş görünmezdi 
Görinür işte nur-ı sulhla ref' -i zalam o ldı 
Meseldür olmaz eski dost düşman bilmiş ol şimdi 
Biraz gavga ile Moskov yine dost-ı müdarn oldı 
Göıiinür bakın mir ' at-ı kalbinde neşat-efzun 
Cihanda bu hayr çün badi-i şevk u garam oldı 
Şefik öyle uzatmaz sade mazmun ile şi'rin kim 
Bu nazm-ı muhtasarlamazhar-ı hayrü'l-kelam oldı 
Bu sultıı mucib-i fevz ü felah it aleme ya Rabb 
Bana işbu du'a-y ı hayr vird-i subh u şam oldı 
Baş eğdi imparator emr-i teklifedidüm tarih 
Bırakup Rus bu alemle harbi sulh-ı am oldı (1272) 

3. Bir göreve atananlar için söylenenilen tarihler 

Şefik Divaru ' nda devlet adamlarının ve yakın dostlarının çeşitli görevlere atanmaları 
hakkında söylenilmiş çok sayıda tarih ve tarih manzumesi vardır. Bunlar arasında Reşid 
Paşa için söylenilenler dikkat çekmektedir. Bazı tarihierin başlıklarını verecek olursak: 
"Arif Paşa ' nın oğlu Atıf Bey Efendi ' nin hariciye memuriyeüne getirilmesini tebriken: 
1257 (AE 228/4b); tarih-i meşihat-i Hikmet Bey: 1262 (AE 228/14b-15a); Şekib 

Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesine: 1270 (AE 228/21b-22a); Mahmud Bey'in 
müsteşarlığına: 1270 (AE 228/22a-22b); Ahmed Celaleddin Bey' in meclis üyesi 
olmasına : 1270 (AE 228/23a); Said Paşa' nın Mısır hidivi olmasına; Naşid Bey'in rütbe 
almasına; Muhammed Ali'nin müşir oluşuna; Tevfik Bey'in Rumeli sactaretine 
getirilmesine; Kamil Paşa'mn meclis başkanı olmasına;Müşir Mahmud Bey'inSayda 
Valisi olmasına; Süleyman Ref'et Bey' in İzmir valisi olmasına; Es'ad Efendi'nin 
sadrazamlığına; Şerif Bey'in Mekke emiri olmasına; Muhtar Bey'in maliye nazırı 

olmasına vb. Bunlardan Reşid Paşa'nın vezarete getirilmesine söylenilen tarihi 
örnekleyecek olursak; 
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Bir reşld-i asafına şimdi Süleyman-ı zaman 
Eyledi müjde yine mühr-i hümayunun ata 
Nasbıru guş idüp ashab-ı dirayet didiler 
Yakışur sadrda elbette reşidü ' 1-vükela 
Eyledi devletine sıdkile pek çok hıdmet 
Kadr-i valasını elbet bil ür alem-i ra ' na 
Gelmedi aleme manendi fetanetde anun 
Ki Felatunı ana eyleme temsil hata 
Bir kolaylık ile en müşkil işi hall eyler 
Ana Hakk eylemiş ol mertebe ihsan zeka 
Hakk yaratrruş anı bu devleti te'yid içün 
İdemez kimse benüm sözüm inkar asla 
Reb ' -i meskuna ider neşr-i adalet artık 
Geldi dört defadur ikballe sadra zira 
Hikmet-i nasbı anun işbu sefer hengarru 
Düşmene haddini bildirmek içündür hattı 
İttifak itdi kavi re'yi ile devletler 
Aklı varsa bu sefer Moskov ider terk-i vega 
Ömr ü ikbalini efzun iderek sıhhatle 
ide ol asafı sadrında mü'eyyed Mevla 
Name-i fethe başa söyledi tarih Şefik 
Aldı mühri yine yümn ile Reşldü'l-vüzera (1271) (AE 228/30b-3la) 

Kıt ' a şeklinde olanlara da örnek olmak üzere: 

İhsan olundı mülk-i Mısr Abbas Paşa'ya seza 
Şah-ı cihanun lutfına her karda hamd eylesün 
Ben de Şefik ol davere tanh takdim eyledüm 
Abbas Paşa vali-i Mısr oldı Hakk sa' d eylesün (1265) (AE 228/52a) 

4. Doğum, sünnet, evleome ve ölüm gibi geçiş dönemleri için düşürülen tarihler 

Şefik Dlvt:Znı'nda geçiş dönemlerine dair söylenilmiş tarihler de hacim bakırrundan 
önemli bir yer tutmaktadır. Bunları sırasıyla inceleyecek olursak: 

4.1. Doğum 

Genellikle doğum zamaru, doğan bebeğin babası, bebeğin cinsiyeti ve adı bu tarih 
içinde zikredilmektedir. 

Sulb-i Han Abdü'l-mecid 'den geldi bir şehzade kim 
Eyledi nur-ı kudümüyle münevver alemi 
Kam-yab oldum Şefika ben de bu tarihde 
Dehri kıldı ber-murad Sultan Muhammed makdemi (1252) (AE 228/5lb) 

Ta!' at Bey' in kızı Fatma Bedriye'nin doğumu için söylenilen tarih şöyledir: 

Burc-ı sulhünden mehasa kıldı bir duhter tulU' 
İrdi Ta!' at Bey Efendi tali'iyle füruhte 
Toğdı bu zi'l-ka'de içre ayın on dördi gibi 
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Dindi Bedriye Hanım ol necm-i burc-ı ismete 
Cedd-i Hasi'b Paşa-yı zişandur anun 
Virdi ziynet makdemi ol hanedan-ı devlete 
Meymenet vardur ayağında ebb ü ceddi içün 
Daye dört elle al ur aguş-ı naz u izzete 
Veeh-ipakin seyriden labüd olur dildadesi 
Malik olmuş lutf-ı Hakkla öyle hüsn surete 
Alınursa cünbiş-i gehviiresiyle raks ider 
Arzu eyler felekde Zühre arz-ı hıdmete 
Sözde elbette ider tutlleri hayran bakın 
Başlasun bir kerecik ol tatlı dilile sohbete 
Uyusun da büyüsün nenni ile ol tıfl-ı naz 
Kış kış idüp koydı bu yaz daye mehd-i rahata 
Makdemiyle hanedanı başka bir revnak bulur 
Mevllde kıldı tesadüf bir şerefli sa'ate 
Afiyetle valideyniyle cihanda sağ ola 
Bed-nazardan saklasun Hakk irmesün bir iifete 
Didi tarihin ebb-i valiisı şükr idüp Şefik 
Kıldı ihsan Fatıma Bedriyye'yi Hakk Tal'at'a (1271) (AE 228/38a 38b) 

Beşiktaş Şeyhi ' nin muharrem ayında doğan çocuğu için söylediği "Tarih-i Veliidet" 
başlıklı bir tarih manzumesinde Şefik, Hüseyin adı verilen bu çocuğun ailesi ve zamanı 
için bir iftihar vesilesi olacağından söz eder. 

Şeyh-i Beşiktaş oldı devr-i veledde şiidan 
Necl-i nazifi idüp tezyin mehd-i dehri 
Toğdı on ikisinde çün meh-i muharrem ayın 
Nur-ı cemali amma andurdı tam-ı bedri 
Naıru Hüseyin oldı veeh-i hüsn aceb kim 
Anda zuhur eyler zühd ile sırr-ı Basra 
Cedd ü ebi Yenişehir içre cihana gelmiş 
Ol tıfl bunda geldi dünyaya oldı şehri 
Derya-yı ma'rifetdür Mısri gibi babası 
Ferzendi olur elbet yanında Nil nehri 
Malik ola büyüsün irfan-ı sadr-ı dine 
Aşk-ı cemal-i Hakk'a olsun vasi''-i sadn 
Mevludı günibende yazdum Şefik tarih 
Geldi cihanunoldı bu yıl Hüseyin fahri (1271) (AE 228/30b) 

4.2. Sünnet 

Şefik Divdnı'nda "sur-ı hıtan" denilen sünnete dair de bir örnek vardır. Şair, dostu 
Behçet Bey' in davetiyle Mir Hamid ' in Yusuf adlı oğlunun sünnet ve okula başlama 
düğününe gider. Şair düğün sahibinin daveti ve hediye olmadan düğüne gidilmeyeceğini 
bildiğinden hediye olarak bu tarihiyazıp götürdüğünü manzum olarak hikaye etmiştir. 

Hazret-i Mi'r Hamid necl-i kiramın tasmim 
Bu üç aylarda dü cem'iyyetin itdi hakka 
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Ya'ni hem sur-ı hıtan hem ketebe cem'iyyetin 
Bareka' Ilah ikisin eyledi birden i cra 
Beni götürrneğe davetti gibi bl-tuhfe 
Kıldı tehniyeye Behçet Beğ ' üm ibram amma 
Böyle bl-da' vet ü bl-tuhfe gidilmek olmaz 
İderüm nazmurru manend-i hediyye İsra 
Bizlere itdi njsar sur-ı hı tan un na' rrun 
idelüm hayr du ' asını eda subh u mesa 
Sünnetin gördük o mahdum-ı güzlnün şimdi 
Göstere dahı bize silr-ı zifiifın Mevla 
Ba'dezln kat kat ide valid-i zlşanı anun 
Sur-ı necli ile ya Rabb njce zevk ile safii 
Beğenüp yazdı bu tar!hj Şefikil ketebe 
Sünnetde ketebe aldı YGsufBeğ-i vala (1257) (AE 229/46b) 

4.3. Evleome 

Şefik, geçiş dönemlerinden biri olan evlenme konulu tarihler de söylemjştir. 

Sadrazam Zlver'in kızının Salahaddinle evlenme düğününün konu edildiği bir tarih 
şiirinde, düğünün Paris 'te imzalanan barış anlaşmasıyla birleşen zamanının uğuruna 
dikkat çekilrruştir. 

Kıran-ı necm-i sıhr sadr-ı all sa' d ile oldı 
Zifiifı gice andurmaz mı bu ay leyle-i bedri 
Cenab-ı Zlver'ün ol sıhr-ı alinecl-i pakidür 
Bu lutf-ı Hakk 'a memnun oldı dünyalar kadar gayrı 
Ola yıldız barışıklığı mihr ü meh gibi rGşen 
Felekde zühre raks eyler olup bu mGcib-i fahri 
Güzelce imtizac itsün ikisi şlr ü şekerveş 
Biri nehr-i leben olsun birisi deasel nehri 
Dern-a-dem sayesinde kesb-i rif' at eylesün varsun 
Ol asaf önce damadınun olsun kuvvetü'z-zahrı 
ArGsı bikr-i mazmun aldı zad-ı tab'da böyle 
Varup sudan geçer bu nazm-zede gördi çün bahri 
Gelün seyr eyleyün alındı kızlar kal' ası erce 
Gönül hoşnudluğıla bu sefer lutf eyleyüp Tanrı 
Cenab-ı sadr-ı all Paris ' e azın idecek sulha 
Ola tevfike makrGn seferde bu sefer emri 
Şer ü şGr-ı adil alem başından ref olup gitsün 
Ci hana bu sefer Moskovla şu sulhun gele haberi 
Düğün bayram ider alem hele sulh u salah olsun 
Gelüp İstanbul'a seyr it o dem cem'iyyet-i şehri 
İdüp teshıl kiirın dilerüz azmi gibi Mevla 
Yine devletleteşrifide asaf-ı mesned sadrı 
Tevazu-kardur hGrşldveş ol asaf-ı devran 
Olur narru gibi all felekde böylece kadri 
Şen olsun hanedan-ı devletile hatırı da' im 

79 



Sürura kalb kıl ya Rabb gönüllerde gam-ı dehri 
Tu!G' -ı fahr ile didüm Şefika ana bir tarih 
Salahü'd-dln zifafı gice gördü ereesi kadri (1272) (AE 228/48a-48b) 

4.4. Ölüm 

Divan'da ölüm konulu tarihler çoğunluktadır. Ecel ölümlerinin yanı sıra , bunlardan 
bazıları genç ölümleridir, ya da ölüm bir hastalıktan dolayı gerçekleşmiştir. 

Örnekleyecek olursak: 

Plrl Paşa-zade Osman Fevzi Beğ 
Tıfl iken vah terk-i dünya eyledi 
Nev-fidandı cismi bağ-ı dehrde 
Sarsar-ı emraz ifna eyledi 
Çiçek açmışdı nihai-i kameti 
V ah ecel kurutdı imha eyledi 
Şafi ' i Kur'an olur elbet anun 
Hafız oldısa'y-i edna eyledi 
Hüznile tarihin didüm Şefik 
Mir Osman azm-i ukba eyledi ( 1256) (AE 228/29b) 

Hvaceganzümresinden Yahya Bey'in vefatı sebebiyle söylenilmiş bir tarihte Şefik 
ölen kişinin mesleki başarılarını ve vefatının önemli bir kayıp olduğunu söylemektedir. 

V ah vefat eyledi Yahya Beğ Efendi bu sene 
Ola menzilgehi ukbada anun dar-ı na'lm 
Oldı şeyhü ' l-vüzera hüsreve derviş ya' ni 
Kethüdalıkla olup da'iresi içre mukim 
Sahib-i hüsn-i kitabet idi kim şimdi diriğ 
Hvacegan zümresi içinde olur misli adim 
Gözini yumdı cihandan iderek adne nigah 
Görmez elbette o pirün gözi hiç nar-ı cahim 
Fukara-perver idi hal-i hayatında o zat 
Ruhuna dar-ı na'imi ide ca Rabb-i Rahim 
Defn olundukda didüm hüznile tarih Şefik 
Kuh-ı adni kıla Yahya Beğ'e ca Hayy-i Kerim (1257) (AE 228/30a) 

Şef'ık kıt'a şeklindeki vefat tarihlerinden birini de amcasının oğlu Hasan Bey için 
söylemiştir . 

Merhum Red'I-zadedür olurdı amm-zademüz 
Bakilere örnr-i dıraz ihsan ide Rabb-i Rahim 
Tarih-i fevtin söyledüm hayr-du'a idüp Şefik 
Hassanla haşr eylesün Hassan Beğ-i Hayy-i Kerim (1258) (AE 228/30a) 
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5. Binaların yapımı ve tamirine söylenilen tarihler 

Şefik, Dfvanı'nda devrinde gerçekleşen imar ve tamir işlerine de kayıtsız kalmamış 
onlar için de tarihler söylemiştir. Bunlar, Mevlevlhane tamiri, çeşme yapımı, cami, 
türbe, yalı, kütüphane ve kaşane inşası gibi çok çeşitli konularda söylenilmiştir. 

Bunların bazılarını örnekteyecek olursak; 

Sultan Abdülmecld'in Kütahya'da bir Mevlevl-haneyi tamir .ettirmesiyle ilgili 
olarak; 

Kutb-ı vakt-i saltanat şah-ı cihan Abdü'l-mecld 
Eyledi tecdid pek a'la bu zlba dergehi 
Tab' -ı paki ma'il-i hayr-ı hasendür la-cerem 
İtdi Kütahiyye'de inşa bu ziba dergehi 
Hazret-iMonla-yı Rum'un ruh-ıpakin kıldı şad 
Yapup ol kutb-ı cihan-plra bu ziba dergem 
Biini-i dergah olan Ergun Dede namı ile 
Sal-i tanhi ider bala bu zlba dergehi 
Söyledi tarih-i itmamın Şefik-i Mevlevl 
Kıldı Han Abdü'l-mecid ihya bu ziba dergem (1257) (AE 228/5a) 

Hamza-zade lakablı bir kişiilin yaptırdığı bir çeşme sebebiyle söylenilen tarih; 

Hamza-zade kim Dirgili hanedamndan olur 
Eyledi hubb-ı vatan icra-yı hayrı sevk ana 
Ab-ruy-ı hanedam oldığın işrab içün 
Eyledi bu suda birden işte üç çeşme bina 
Muztaribdi ehl-i belde sayfda sudan yana 
Şimdi anlar oldılar su ıztırabından reha 
Hakk mükiifatın ider cennetde icra ana kim 
Çeşme yapdı kevseriisa eyledi icra-yı ma 
Çeşmenün suyın ehali nuş itdükçe müdarn 
Eyleye sir-ab-ı cuy-ı afiyet cismin Huda 
Cevherin tanhin işrab ile atşana Şefik 
İç bu ra'na çeşmeden ma-i hayat ola şifa (1257) (AE 229/14b) 

Osman Paşa'nın Trabzon'da yaptırdığı cami için; 

Trabzon beldesinde vali-i dindar hayr içün 
Metanetle yerinde ma' bed-i a'la eyledi bünyad 
Şefikil seede-i şükr eyledüm buldukda tanhin 
Bu vala cami'! Osman Paşa eyledi bünyiid (1257) (AE 228/57a) 

Ra'uf Beğ'in kaşane yaptırmasına; 

Hoşa kaşane kim kıldı Ra'ufBeg bu sene inşa 
Derununda ola her ruz u şeb zevk u safa mevcud 
Temaşii eyleyüp didüm Şefikil cevherin tarih 
Bu devlet-haneyi Hakk sahibiyçün eyleye mes'Gd (1257) (AE 228/57b) 
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Kütüphane yapılmasına; 

Bu kütüphiineyi bir ehl-i kemal 
Yapdı bu bağçede bl-mis! ü bedel 
Hem olur ciiy-ı neşiit ehl-i dile 
Hem de hıfz-ı kütbe hoş-mahall 
Pişgiihında gülistiin mevcOd 
Kim nigiih i tse ider def -i kese! 
Örnr-i biinisi be-ciih-ı Furkiin 
Şan u ikbiilile olsun atvel 
Yaz Şefık nameye şu tiiri'hüm 
Bu kütübhiine yapıldı ne güzel (1261) (AE 22911 17b) 

5. Önemli olaylara düşürillen tarihler 

Şefik devrinde şahit olduğu bazı önemli hadiselere de tarihler söylemiştir. Bunlardan 
bazıları ; Nevruzda İstanbul 'a kar yağması ve zelzele olması gibi. 

Geçdi eyyiim-ı şitii hengiim-ı sayfasil bu yıl 
Dirken ahbiib o ldı nevruz içre çok berf aşikar 
Başlarnışdı gitrneğe sahriilara ehl-i hevii 
Kış kış itdi anları esdi savurdı rüzgar 
Gitmez evden kocakarı sovuğı yaz gelse de 
Yerlerinde kışlasun tennurlar !ey! u nehar 
Eylemek baht-ı siyehden iştikii beyhOdedür 
Kara kışlarda şeb-i yeldil gibi sözler uzar 
Savururken cevherin tarihe buz tutdı Şefik 
Salı gü ni old ı nev-rOz yağdı İsliimbol' a kar ( 1259) (AE 228/Sa) 

Kıt ' a şeklindeki zelzele tarihi; 

Zelzele oldı bu sene pek şedld 
Cürmümüı~ afv ide lutfile Rabb 
Söyledi tanh-i 1)1ücevher Şefik 
Zelzele-i arz-ı Sıtiinbul aceb (1271) (AE 228/58b) 

7. Şairlereve eseriere dair söylenilen tarihler 

Yaygın bir gelenek habnde kitapların bitiriliş tarihleri, istinsah ve ferağ kayıtları pek 
çok yazmanın sonunda belirtilir. Belirtilmeyenleri de vardır. Bazı kitapların yazılış 

tarihleri, müellif veya yazarları tarafından ebced hesabına göre tarih düşürülerek 

belirlenmiştir. Manzum eserler için, "itmam", "tertip", "tamamlanış", "temmet", 
"ferağ"ifadeleriyle kelime, tamlama, rnısra veya beyitler halinde tarih düşürülmesi 
mensur eseriere göre daha yaygındır (Oğraş, 2007: 648). 

Şefık bu kabil tarihlerinde şairler ve eserleriyle ilgili önemli bilgiler verir. Bunlar, 
kendi şairbğini beyan etme yanında, Mevlevl dergiillinda sikke giymesi, dostu Ziver' in 
kendisine Mesnevi' göndermesine, Mesnevl' nin basılmasına, Haleti Dlviinı ' nın 

basılmasına, Ayni Dlviinı ' nın basılmasına, Esrar Dede Diviinı ' na söylenilen tarihler ve 
şairlerin ölüm tarihleri gibi örneklerdir. 
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Tab ' -ı paküm cenab-ı Hayy-i Kerim 
Kıldı feyz-i şeyhin ile ihya 
Varsa şi'rimde afv kıl ya Rabb 
Tokunur zülf-i yare kı Ica hata 
Bahr-ı nazm içre zade-i tab'um 
Görinür sanki cevher-i yekta 
Dime tahtü'l-lafz-ı şi'r öyle 
Sözde eh1-i suhan-ara ma' na 
Hürmetiçün cenab-ı Hassan'un 
Sözlerüm ayn-ı hikmet ide Huda 
Didi tarih-i tam pir-i suhan 
Şii' ir oldun Şefik pek a'la (1255) (AE 228/29a-29b) 

Sikke giymesine; 

Mah-ı rGze içre oldum sikke-pGş-ı Mevlevl 
Şems-i Tebrizl'nün ide feyzini Allah refik 
Mevlevller çekdiler gülbang-ı tarihindiyüp 
Sikke giydi müjdeler Osman Efendi'den Şefik (1257) (AE 228/52a) 

Zlver'in Şefik'e Mesnevi göndermesine; 

Hazret-i Zlver Efendi var ola 
Eyledi bir Mesnevi i'ta bana 
Ol kadar mesrur oldum ki Şefik 
Guyiyii virildi bu dünya bana 

Esrar Dede'nin Diviinı için; 

Şeyh Galible şu divan sahibi sırdaş olup 
Nice demler kaydı balin-i vefadariye baş 
Söyledüm tiirihini ben de tabi' atümce Şefık 
Tab' ile Esrar'un oldı al~me dlviinı faş (1257) (AE 228/56a) 

Ayni Divanı ' nın basılmasına; 

Şehriyar-ıpür-kerem Abdü'l-mecid Han'un ide 
Şevket ü ikbal ü nusretle Huda örnrio tavli 
İtmede tahsil-i ilm ü ma'rifet ehl-i cihan 
Zü-fünGna ideli rağbet o hakan-ı asli 
Sayesinde halk-ı alem ide kesb-i ma'rifet 
Nice divan u kütüb basdurdı bl-mis! ü adil 
İşte ez-cümle o şah Ayni Efendi'nün bu sal 
Kıl nazar basdurdı dlvanın idüp lutf-ı cem 
Eyledi hayrü'l-halef olduğını isbiit o kim 
Viilidinün cem' idüp basdurdı asarıo bu yıl 
Ayni merhumun bu dlvanı okundukça müdarn 
Ol şehün a ' dasınun çeşrni ola ya Rabb alil 
Gözedirken böyle bir tarih buldum ey Şefik 
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Şii'iriin baksun basıldı Ayni Dlviinı bu yıl ( 1 258) (AE 229/47b-48a) 

Diiniş ve İzzet Molla ' nın vefatı için; 

İrtihiil it di iki şii' ir-i miihir eyvah 
Mlr Diiniş birisi dlgeri İzzet Molla 
Bir sene içre vefat itdi ikisi birden 
Anlarun fevti ile itmede matem şu'arii 
Malik-i mülk-i suhan İzzet Efendi sad hayf 
Adni menfiida iken kıldı Sivas'da me' vii 
Mlr Diiniş de .J esnada Sıtiinbul içre 
Genç idi eyledi vah rıhlet-i dar-ı ukbii 
Anlarun var idi şi'rinde beliigat bl-şekk 
Haşr ide Hazret-i Hassanla ukbiida Hudii 
Didi rıhletlerine hüznile tarih Şefik 
Diiniş ü İzzet'e adni ide mesken Mevlii (1244-1245) (AE 229/l33b) 

İzzet, Diiniş ve Kirarni'nin vefatı için; 

Göçdi bir sal içre vah üç şii'ir-i hoş-gu edii 
Matemiyle şii'iriin itmekde her dem huy u hay 
Birbiri ardınca üç aylarda anlar sad diriğ 
Kıldılar efliike emr-i irci'iyle vaz' -ı pay 
Nazm u nesri anlarun kaldı cihanda yiidigiir 
Hem-dem-i Hassan ide ukbiida erviihın Hudii 
Söyledüm tarih-i fevtin anlarun şimdi Şefik 
İzzet ü Diiniş Kirarni eyledi me'viiyı ciiy 

Divan'da Şefik'in başka şairlerle birlikte söylediği tarihler de vardır. Bunlar; Zlver, 
Hayri ve Karnil Paşa ile söylenilrniştir. Örnekleyecek olursak: 

Ziver 
Şefik 

Şefi k 
Ziver 

Hayri 
Şefik 

Hayri 
Şefik 

Kamil 
Şefik 

Kamil 
Şefik 

Mücevher arz kıl ol diivere Ziver bu tarihi 
Şefik arz-ı hulus it sen de bir tiirlh iqüp inşiid 
İde sıhhatle Mevlii örnrini ikbiilini müzdiid 
Yine müjde müşir-i Erzurum bir iisaf-ı Es' ad bad (1261) 

Ukbiiya gidince didi tarihini Hayri 
Gördükde Şefik eyledi bir d!gerin imlii 
Terk eyledi dünyayı Muhammed Ab Piişii 
Hakk cennetin ukbiida kıla ruhuna me'vii (1265) 

Şerha çekdükde didüm sineye Karnil tiir!h 
Şöyle bir digerini sen de Şefik it gayret 
Alem-i adne Muhammed Ali kıldı rıhlet 
Dii'imii ruhuna anun kıla Mevlii rahmet (1265) 

Sonuç olarak Şefik, Divan'ındaki 294 tarih çerçevesinde değerlendirildiğinde 

söyleyiş bakımından orijinalite gösterıneyi başardığını ifade etmek mümkündür. 
Söylediği tarihierin büyük bir kısmında cevherin, cevher, mücevher, cevherdar, müfred, 
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mu' cem kelimelerini kullandığı görülür. Bu tarz söyleyişler tarihin noktalı harflerle 
kurulduğunun ifadesidir. Bunun yanında Divan'da hesaba dayandığı için söylenilmesi 
zor olan tarih-i tamlar da yer almaktadır. Lafzen ve manen söylenilmiş örneklerde 
şairin, yaşadığı zamana ışık tutan ve geleceği aydınlatan bir yaklaşım sergilediği 
görülmektedir. Tarihin muteber belgeleri arasında söyleyiş bakırnından sade örneklerin 
yanında, yer yer dil ve üsiGp bakırnından ustalık gerektiren tarihlere de rastlanmaktadır. 
Geleneğin içinde örneklenen bütün konu ve dururnlara Şefik de eserinde yer vermiştir. 
Tarihierin büyük bir kısmı kıt'a nazım şekliyle söylenilmiştir. Uzun tarih manzumeleri 
olarak söylenilenler ise manzum tahkiyevl metinler olarak nitelenebilir. İşlenen konular 
ve tarihleneo hadiselerin büyük bir kısmı Abdülmecld Han ' ın saltanat zamanına aittir. 
Özellikle Osmanlı-Rus savaşının bir sulhla bitiriimiş olması ve bu yolda bir devletler 
ittifakı kurulması, şaire göre sultamn ve özellikle onun devlet adarnlarının diplomatik 
başansını işaretlemektedir. Bu özellikleri Şefik'i Klasik Türk edebiyatınıntarih düşürme 
geleneği içinde yer alan şairler arasında önemli bir yere yükseltmektedir. Edebiyat 
tarihlerinde bu geleneğin tarihi gelişimi yazılırken Şefik ve eserinin gereği veçhiyle yer 
bulması anlamlı olacaktır. 
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