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ŞEFÎK MEHMED’İN KASİDELERİ 
Şefîk Mehmed’s Qasidas 

Bahir SELÇUK1                                                    Mesut ALGÜL2 
ÖZET 

Asıl adı Mehmed olan Şefîk, Masrafzâde lakabıyla da anılmaktadır. Kâtiplik, vakanüvislik, hâcegânlık, 
mukataacılık görevlerinde bulunmuştur. Tarihçi kimliği ile öne çıkan Şefîk, daha çok, Edirne Vak’asını 
(1703) anlattığı Şefîknâme adlı eseri ile tanınmaktadır. Bazı tezkirelerde iyi bir şair olduğundan bahsedilen 
Şefîk’in divanının olduğuna dair herhangi bir kayıt bulunmasa da şiirlerinden örneklere yer verilir. Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesinde bulunan 1118 (1707)’de tertip edilmiş Zeyl-i Şefîk-nâme isimli mecmuada 
Şefîk’e ait altı kaside, dokuz gazel, bir beyit yer almaktadır. Beşi dinî muhtevalı olan kasidelerden ikisi naat, 
biri münacat, biri de dört halife için yazılmış bir medhiyyedir. Kasidelerden biri de Râmî Mehmed Paşa için 
yazılmış bir medhiyyedir.  

Bu çalışmada Şefîk Mehmed’in bahsi geçen mecmuada yer alan kasidelerinin genel özellikleri üzerinde 
durulacak ve bunların çeviriyazısı verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Masrafzâde, Şefîk, Mehmed, kaside, çevriyazı. 

ABSTRACT 

Şefik whose real name is Mehmed is known also Masrafzâde. He worked as kâtip, vakanüvis, hâcegân 
and mukataa. Şefik known his capaticy of historical knowledge also is known as author of Şefîknâme telling 
Edirne Vak’ası (1703). In some tezkire, Şefik is mentioned as a good poet. Although there is no evidence for 
him to have a diwan, some of his poems are exemplified. There are six qasida, nine ghazel, one couplet in 
macmua which is arrenged at the Topkapı Palace in 1707 and all of them were written by Şefik. Five of these 
qasidas include religious theme. Two of them are naat, one of them is münacat and the other one is a 
medhiyye written for four great caliphs. The other qasida is a medhiyye written for Râmî Mehmed Paşa.  

In this study will be focus on the features of Şefik Mehmed’s qasidas and will be given the 
transcriptions of these poems in the majmua. 

Key Words: Masrafzâde, Şefîk, Mehmed, majmua, qasida, transcriptions. 

GİRİŞ3 
İstanbul’da doğan Şefîk Mehmed’in doğum tarihi belli değildir. Asıl adı Mehmed olup 

Masrafzâde lakabıyla da anılır. Şefîk mahlasını, memurluk yaptığı dönemde alır. Masrafzâde 
lakabını, matbah-ı âmirede masraf-ı şehriyârî kâtipliği yapan babasından dolayı aldığı düşünülmek-
tedir. Dîvân-ı Hümâyun’da kâtiplik ve muhasebecilik öğrenen Şefîk, divan kâtipliğine yükselir, 
vezirlerin yanında divan kâtipliği yapar (Aktepe 1997:384). Osmanlı Müellifleri’nde (1975, III: 
143) vekâyi-i harbiyye kâtipliği görevinde bulunduğu da kayıtlıdır. “Anadolu Beylerbeyi 
Mısırlızade İbrahim Paşa idaresinde sevkedilen kuvvetler arasında Şefik Mehmed Efendi’nin 
kendisinin de olduğunu kaydetmesi bu duruma işaret eder.” (DİA 2009:416). Karlofça barış 
görüşmelerinde reisülküttâb olan Râmî Mehmed’in yanında kâtip olarak bulunur. Râmi Mehmed’le 
dostluğu, Mehmed Paşa’nın sadrazamlığı döneminde de devam eder (Arslan 2003:57; İnce 
2005:430-431). Dîvân-ı Humâyûn kâtibi sıfatıyla Karlofça barış görüşmelerindeki yararlığı, 
                                                
1 Prof. Dr., Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
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2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 
47mstalg@gmail.com 
3 Şefîk Mehmed için tarafımızdan hazırlanan aşağıdaki çalışmalara da bakılabilir: Bahir Selçuk, “Şefîk, Mehmed” 
maddesi. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay& 
detay=1985 (E.T. 24.03.2015); Bahir Selçuk ve Mesut Akgül, “Şefîk Mehmed’in Gazelleri”, International Journal of 
Language Academy, Volume 3/2. 2015, Summer. 1-13. 
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reisülküttâb ve murahhas Râmî Mehmed Paşa’nın dikkatini çektiği için vakanüvisliğe bu dönemde 
atandığı, Şefiknâme’yi bu sıfatla kaleme almağa başladığı belirtilir. Bazı kaynaklar da Şehîd Ali 
Paşa’nın takdir ve himâyesi neticesinde bu göreve getirildiğini kaydederler (Aktepe 1997:385). 
Kendi eserlerinde Şehîd Ali Paşa tarafından vakanüvisliğe atandığını dile getirir (DİA 2009: 415). 
Râmî Mehmed Paşa’nın sadrazamlıktan uzaklaştırıldığı dönemde Mehmed Şefîk’in Şefiknâme adlı 
eserini kaleme almaya başladığı düşünülmektedir (Aktepe 1997:384). 1 Rebîülâhir 1125’te (27 
Nisan 1713) sadrazam olan Şehîd Ali Paşa döneminde, şiir ve inşâdaki yeteneği ve tarihçiliği 
nedeniyle sadrazam dairesine intisap eder. Ali Paşa kendisine III. Ahmed’in tahta geçmesinden, 
kendi sadrazamlığı dönemine kadar meydana gelen olayları, fetih ve gazâları kaleme alma görevini 
verir. III. Ahmed’in tahta geçmesi ve bunu müteakip meydana gelen olayları yazmakla işe başlayan 
Şefîk, Edirne Vak‘ası’nı ayrıntılı biçimde ele alır. Daha önce ağır ve ağdalı bir dille kaleme almış 
olduğu Şefiknâme’yi açık ve anlaşılır bir dille yeniden tertip eder. 1126’da (1714) vak‘anüvisliğe 
tayin edilen Râşid Mehmed’den önce vakanüvislik görevinden ayrılmış olmalıdır (DİA 2009:416). 
Şefîk Mehmed, vak‘anüvisliğe getirildiği sırada 1 Receb 1125’te (24 Temmuz 1713) küçük evkaf 
muhasebeciliğine de tayin edilmiştir. Bu tayin kaydında sadece emektar olduğundan bahsedilmesi 
ve o sırada sürdürdüğü bir görevden söz edilmemesi, onun söz konusu tarihte ilk defa hâcegânlığa 
getirildiğini düşündürmektedir. İki yıldan fazla görev yaptığı küçük evkaf muhasebeciliğinden 20 
Zilkade 1127’de (17 Kasım 1715) ayrılır, Avlonya ve Eğriboz mukataacısı olur. Bu yeni 
görevindeyken 1127 (1715) yılının sonlarına doğru İstanbul’da vefat eder (DİA 2009:416). 

Tarihçiliğiyle öne çıkan Şefîk’in üç eseri bulunmaktadır: 

Şefîknâme: Eserde II. Mustafa devrinde Edirne’de meydana gelen ve padişahın tahttan 
indirilmesine sebep olan, pek çok azli ve katli doğuran meşhur Edirne Vak’ası (1115/1703) 
anlatılır. Kısa bir giriş ve dokuz fasıldan oluşan eserin her bir faslında ayaklanmanın bir merhalesi 
anlatılır. Şefîk, olayları lügaz ve muammalarla yüklü kapalı bir üslup ve ağır bir dille anlatır 
(Koçoğlu 2004: 24). Süslü nesrin en önemli örneklerinden biri olan Şefîknâme’de gaye, sanat 
yapmaktan çok, konunun herkes tarafından anlaşılmasını önlemektir (Coşkun 2004:556). 1282’de 
(1866) İstanbul’da basılan eserin yurtiçinde ve Viyana, Berlin, Paris, Londra ve Kahire 
kütüphanelerinde nüshaları bulunmaktadır.  

Sanatlı bir dil ve üslupla yazılmış olan Şefiknâme’ye şerhler yazılmıştır. Bunlardan biri 
Muhammed b. Ahmed tarafından 1122’de (1710) yazılan şerhtir. Turgut Koçoğlu (2004) bu eser 
üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. Mahmud Celaleddin Paşa (İstanbul 1289) tarafından da 
esere Ravzatü’l-kâmilîn adlı bir şerh yazılmıştır.  

Muvazzah Şefiknâme: Şefiknâme’nin Şefîk tarafından açık ve anlaşılır bir üslupla tertip 
edilmiş şeklidir. 1115’te (1703) III. Ahmed’in Edirne’de tahta çıkmasıyla başlayan eserde, 
İstanbul’daki olaylara temas edilir. Müellif, yakınlarından duyduklarının ve bizzat kendi 
gözlemlerinin dışında kalan olayları, divanda saklanan defterlere başvurarak araştırdığını ve 
rivayetlere fazla önem vermediğini kaydeder (DİA 2009:416). 

Emsâl-i Arab u Acem: Arapça ve Farsça atasözlerini içeren eser, Şefîknâme’yi şerheden 
Mehmed b. Ahmed Efendi tarafından Türkçeye çevrilmiştir (Aktepe 1997:385). 

Şefîk, Abdülkerim Bey’in Âdâb-ı Münâzara adlı esere yaptığı şerhe bir hâşiye yazmıştır. Onun 
Târîh-i Abdullah adlı bir başka eserinin daha bulunduğu söylenir ancak bunun Şefiknâme veya 
Muvazzah Şefiknâme’nin bir nüshası mı, yoksa farklı bir eser mi olduğu belli değildir. Hammer, 
Şefik Mehmed’in ayrıca Mora fâtihi Ali Paşa’nın biyografisine dair bir eseri bulunduğunu 
kaydeder. Osmanlı Müellifleri’nde (1975:143) onun 1105-1106 (1694-1695) yılları arasını ele alan 
bir Osmanlı tarihinin olduğu belirtilir (Aktepe 1997:386).  

Tarihçi, münşi ve şair olan Şefîk, daha çok, tarihçi kimliği ile ön plana çıkmaktadır. Mevlevî 
tarikatına mensup olan Şefîk’in (Aktepe 1997:385), iyi derecede Arapça ve Farsça bildiği 
anlaşılmaktadır. Şefiknâme adlı tarihle ilgili eserindeki inşa üslubu ve bazı şuara tezkirelerinde 
şairliği hakkında ifade edilenler ve şiir örnekleri onun edebî yönüne ışık tutmaktadır. Divanının 
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olduğuna dair kaynaklarda herhangi bir kayda rastlanmamaktadır. Kendisinden bahseden 
kaynaklar4 onun güçlü bir sanatçı, şiir ve inşa vadisinde ender bir şahsiyet olduğunu dile getirirler.  

Biyografik kaynaklar dışında Şefik’in şairliğini ve şiirlerini ele alan müstakil bir çalışmaya 
rastlanmamaktadır. Şefik’in şiirlerininin bulunduğu mecmuayı Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü 
(TEİS)5 için Şefik Mehmed maddesini hazırlarken tespit ettik.  Mecmuada Şefîk’e ait 6 kaside, 9 
gazel, 1 beyit yer almaktadır.  

Şefîk’in çalışmamıza konu olan kasideleri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe 
Yazmaları Revan 1503 numarada kayıtlı Zeyl-i Şefîk-nâme adlı mecmuada yer almaktadır. 1118 
(1707) tarihinde istinsah edilmiş mecmuanın özellikleri şu şekildedir: 93 varak, 15 satır, aharlı 
kâğıt, 210x138 mm., şemseli koyu kahverengi deri cilt.6  

Şefik’in kasidelerinin7 ele alınacağı bu çalışmada çalışmanın hacmi de göz önünde tutularak 
kasidelerin sadece genel özellikleri üzerinde durulacak ve çevriyazılı metinlerine yer verilecektir. 

1. Kasidelerin Genel Özellikleri  
Mecmuanın 79b, 81b, 83b, 86b no’lu varaklarında her bir kasidenin başında “kaside” başlığı, 

bulunmaktadır.   
Kaside Nazım 

Türü 
Varak 

Numarası 
Beyit 
Sayısı 

1 Naat 79b-81a 76 
2 Naat 81b-83a 61 
3 Miraciyye 83b-86a 115 
4 Naat 86b-87b 62 
5 Medhiyye 91b-92a 47 
6 Medhiyye 92b-93b 78 

Şefîk, kasidelerinde genelde sanatlı bir dil ve üslup kullanmıştır. Anlam inceliği ve derinliğinin 
dikkat çektiği kasidelerde zaman zaman girift bir söylem göze çarpar. Hemen her beyitte 
karşılaşılan Farsça zincirleme tamlamalarla, anlam yoğunluğunun ve ritmik söyleyişin sağlandığı 
söylenebilir.  

Ses ve söz tekrarlarına sıkça başvurarak anlam vurgusu ve ahenkli bir söyleyiş sağlayan 
sağlayan şairin bazı kasidelerde dikkat çekici boyutta önyinelemelere başvurduğu görülür. 
Sözgelimi ilk kasidede; “Henûz” üç (2-4), “Geh” sekiz (18-25), “Benim o” on yedi (37-53), 
“Sensin ol” dört (51-54), “Bu” iki (57-58), “İlâhî” on üç (60-72)” beytin mısra başlarında 
yinelenmiştir. Özellikle birinci ve ikinci kasidede görülen bu tür yinelemelerin, bir üslup özelliği 
olduğu söylenebilir.  

Bir örnek vermek gerekirse şair, ilk kasidede (K. 1) kendisinden söz ederken on altı beytin 
başında on dokuz kez “Benim o” sözünü mısra başlarında yinelemiştir. Aynı anlam çerçevesinde 
bir araya gelmiş bu beyitlerde tekrarların arka planında şairin iç dünyasının yansımaları görülür. Bu 
beyitlerde yalnızlık, çaresizlik, hüzün, itilmişlik, terk edilmişlik, mahcubiyet gibi olumsuz bir ruh 
hâlini ifade eden “rû-siyeh, haste, hazîn, bîgâne, güm-reh, siyâhkâre, âteşe düş-, gonçe-i hûn-geşte, 
zebûn-dil, küşte-i bî-dâd, esîr-i kayd-ı kafes, mest-i bî-edeb…” gibi göstergeler yoğun biçimde 
kullanılmıştır. Şair, bu olumsuz kavramların tamamının kendisinde bulunduğunu/kendisine yönelik 
olduğunu vurgulamak için “Benim o” söz kalıbını 19 kez yinelemiştır. Şairin iç âlemini samimi bir 
dille Hz. Peygamber’e arz ettiği bu beyitlerde aynı zamanda devrik cümle yapısı ile de yüklem 
öncelenerek eylem vurgusuyla duygusal bir atmosfer sağlanmıştır. Bu yinelemelerin anlamsal 

                                                
4 bk. Salim Tezkiresi (İnce 2005: 430), Safayi Tezkiresi (Çapan 2005: 321), Sicill-i Osmani (Akbayar 1996:1570). 
5 Bahir Selçuk, “Şefîk, Mehmed” maddesi. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS) 
.http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1985 (E.T. 24.03.2015) 
6 Zeyl-i Şefîk-nâme adıyla kayıtlı mecmuanın müellifi olarak Masraf-zâde Mehmed Şefîk Efendi gösterilmektedir: 
http://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=95229 (E.T. 24.03.2015). 
7 Şefîk’in gazelleri ile ilgili çalışmamız yayımlanmıştır (Selçuk, Algül 2015:1-13). 
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boyutu şairin iç dünyasına ışık tutuğu gibi mısraların hemen başında kullanılan bu söz, bir simetri 
oluşturarak şiirin ses boyutuna da katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu tür kullanımlarla şair, şiirin 
ses ve anlam tabakasına derinlik katmaktadır. 

Benim o rū-siyeh-i reng-i maǾśiyet-endūz 
Benim o ħaste-i derd-āşnā devāsından 

 

Benim o Ķays-ı ħazįn-i remįde-i Leylį 
Benim o merdüm-i bįgāne āşināsından 

 

Benim o güm-reh-i bį-kes ki maĥmil-i ķalbiñ 
Hemįşe bāng-ı tahassür gelür derāsından 

 

Benim o silsile-cünbān-ı keş-me-keş her şeb 
Siyāhkāreligiñ ŧurre-i dū-tāsından   (K.1-37-40) 
….  

Şefîk’in üç kasidesi naat (K. 1/2/4), bir kasidesi (K. 4) miraciyye, diğerleri de (K. 5/6) 
medhiyye türünde yazılmıştır. Beşinci kaside Râmî Mehmed Paşa için, altıncı kaside de dört halife 
için yazılmış bir medhiyyedir.  

Kasidelerde kullanılan kalıplar aşağıdaki gibidir:  
 

Vezin Kaside Toplam 
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün  2 1 
mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün  1, 3 2 
mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün  4, 5 2 
fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 6 1 

Kasidelerde “mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün” ve “mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün” 
ikişer defa kullanılmıştır.  

Altı kasidenin dördünde sadece revi harfi bulunduğundan mücerred kafiye vardır. Bu 
kasidelerin ikisinde revi harfi elif (â), diğerlerinde mim (m) ve re (r)’dir. Kasidelerin ikisinde 
mürdef kafiye kullanılmıştır. Bunların birinde ridf harfi elif (â), diğerinde vav (û)’dır. Kasidelerin 
sadece mürdef kafiyeli olan ikisinde redif görülmemektedir. Redif eksikliği bir bakıma mürdef 
kafiyenin ses zenginliği ile giderilmiştir. 

 Redifler 
 Ek:    -sından, -inden 
 Kelime:   olmuşdur  
 Ek+Kelime Grubu: mı degildir 
   

K. 
No 

Kafiye Redif 

 Mücerred Mürdef 
1 â - -sından 
2 - âr - 
3 - ûr - 
4 â - mı 

degildir 
5 m - -inden 
6 r - olmuşdur 

 

Naat (K.1/2/4) türünde yazılmış olan kasidelerin üçünde de (K. 1/2/4) teşbib/nesib bölümü 
bulunmaktadır. Bir girizgâh beytiyle medhiyye bölümüne geçen şair, dinî ve tasavvufi unsurları 
estetik bir biçimde kullanarak Hz. Peygamber’i yoğun bir anlatım ve sanatlı bir dille övmektedir. 
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Fahriyye ve dua bölümlerinde içinde bulunduğu sıkıntılı durumu tasvir eden şair, günahkâr bir kul 
olduğunu söyleyerek samimi bir dille Hz. Peygamber’e sığınır ve ondan şefaat talep eder.  

Miraciyye türünde yazılmış üçüncü kasidede (K. 3) teşbib/nesib bölümünden sonra sanatlı bir 
dille Miraç hadisesi anlatılır. Miraç’ın ayrıntılı bir dille anlatıldığı bölümde, Hz. Peygamber’in 
neden bu lütfa mazhar olduğu, onu karşılamak için yapılan hazırlıklar ve buluşma anı tasvir edilir. 
Daha sonra şair, sözü devrin türlü olumsuzluklarına getirir; bu olumsuz durumlardan dolayı içinde 
bulunduğu ruh hâlini tasvir eder. Sonra da şairlik tabiatı ve sanatçı kişiliği hakkında övgüde 
bulunur. 

Şair, talihinden şikâyetle başladığı beşinci kasidede (K. 5) devrin olumsuz koşullarını, 
insanların çekemezliğini ve ruh hâlini dile getirdikten sonra Râmî Mehmed Paşa övgüsüne geçer. 
Medhiyye bölümünde Râmî Paşa’nın kerem, ihsan ve faziletlerinden bahseden şair, daha sonra 
fahriye bölümünde yine felekten şikâyet eder, olumsuzluklardan yakınır, dua bölümüyle şiirini 
tamamlar.   

Fahriyye bölümü ile başlayan altıncı kasidede (K. 6) şair, şairlik kudretinden, sanat dehasından 
bahseder. Daha sonra Hz. Ebubekir’den başlayarak dört halifeyi över. Halifelerin belirgin 
vasıflarından yola çıkan şair, Hz. Ali övgüsüyle kasidesini tamamlar. 

2. Kasidelerin Çevriyazılı Metinleri8 
[79b] 

-1- 
mefāǾįlün/feǾilātün/mefāǾįlün/feǾilün 

1 Degil ħaŧŧı görünen rūy-ı rūşenāsından 
Yeşerdi śahn-ı emel cūşiş-i nemāsından 
 

2 Henūz gūş olur ol Yūsuf-ı ĥaŧ-āverdiñ 
Śadā-yı śafķ-ı ricā zeyl-i pür-ķabāsından 
 

3 Henūz ķıble-i maŧlab śanır gören ĥüsnün 
Miŝāl-i KaǾbe müzeyyen siyeh ķabāsından 
 

4 Henūz gülşen-i ruħsārı neşǿe vü raġadıñ  
Sevād-ı nergis-i ĥūr-ı kirişme-zāsından 
 

5 Meşām-ı dehre n’ola būy-ı sünbül-i cennet 
Verirse maġz-ı bahār Ǿatse-i nemāsından 
 

6 Erişdi nükhet-i ħattı dimāġ-ı gülzāra 
Nesįm-i nefħa-yı zülfeyn-i müşksāsından 
 

7 Medār-ı tįregi-i baħtım olsa da geçmem 
Şefįķ ol śanemiñ ħaŧŧ-ı dil-rübāsından 
 

8 Şehįd-i tįġ-i şerāreyn-i hüsnüyem kabrim 
Zebān-ı şuǾle bitirse n’ola giyāsından 
 

9 Göñül o teşne-i śahbā-yı āteşįndir ki 
Yanında ķaŧre degil dūzaħ iştihāsından 

                                                
8 Mecmuanın varak numaraları çevriyazıda sol üst köşede köşeli ayraç içinde [79b] verilmiş; doğruluğundan emin 
olunmayan kelime ve ibarelerin yanına (?) işareti konulmuştur. Zihaf olan yerlerdeki uzun ünlüler kısa gösterilmiştir. 
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10 Şarāb-ı nāb-ı şefāǾatle eyleye sįr-āb 
Meger ki sāķi-i ġufrān Nebį Ǿatāsından 
 

11 Şeh-i kalem-rev-i esrā Muĥammed-i muħtār 
Ki Ǿarş tāc-ı şeref giydi ħāk-i pāsından 
 

12 Śarįr-i naǾt ü ŝenāsı nice ola icrā 
Benān Muhammediniñ ħāme-i edasından 
 

13 Zebān-ı Ǿām nuŧķ-ı gülsitān-ı midĥatiniñ 
Hezār ebkemi murġ-ı naġam-serāsından 
 

14 Ederse küngüre-i ŧārem-i sipihri hedem 
Hübūb-ı bād-ı Ǿadem śadme-i fenāsından 

 
15 Henūz levĥ-i taǾayyünde olmaya şüste 

Nişān-ı nāsıye-i Ǿarş ħāk-i pāsından 
 

16 Verā-yı perde-i fıtraŧda tabǾ-ı meǿŝūrāt 
Alaydı feyz-i żamįr-i źekā źükāsından 
 

17 Bu dār-ı nedveniñ olurdı rāz-ı müstaķbel 
Kühen-fesāne-i dįrįn-i mā-mażāsından 
 

18 ŞuǾāǾ-ı dįde-i ħuffāş ħāk-i pāyinde 
Urursa dem ne ‘aceb mihriñ incilāsından 

 
19 O kūr-ı ekmehe kim tūtiyā-yı nįş ola 

Derūnda rāzı müşaħħaś göre safāsından 
[80a] 
20 Śabā-yı vüsǾati ol gülşeniñ ki ġonçesine 

Girih-güşā ola dest-i cihān-güşāsından 
 
21 Reh-i ħalāśı göre bülbül-i giriftārı 

Şikāf-ı raħne-i teng-i  ķafes-serāsından 
 
22 Ne Ǿāleme ki ola ebr-i śulĥu ķaŧre-niŝār 

Hevā-yı ħāsiyet-i ġayr-ı müntehāsından 
 
23 Şerār-ı nāra mürebbį olup dil-i deryā 

Ŧutar Ǿazįz anı dürr-i girān-bahāsından 
 
24 Ne dāmgāha erişdiyse dāne-i ĥıfžı 

O māye-i kerem ü şefķatiñ Ǿaŧāsından  
 
25 Çekildi dįde-i śayyāda sürme-i ġaflet 

Ġubār-ı sümçe-i āhū-yı düm-nümāsından 
 
26 ŞefįǾ-i rū-siyehān ü ŧabįb-i ħaste-dilān 

Umar Mesįĥ şifā şerbet-i Ǿatāsından 
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27 Ne deñli maǾśiyet etsem o māye-i Ǿafvıñ 
O deñli çekmezem el dāmen-i ricāsından 

 
28 Vüfūr-ı cürmile hergiz düşer mi teşvįşe  

O dil ki Ǿafvıñ ola leźźet āşināsından  
 

29 Olur o kāfir-i ġufrān şefāǾati münker 
Hemįşe zühd śata Ǿāleme riyāsından 

 
30 Cihān-ı maǾśiyet ol baĥr-i fażla nisbetle  

Kemįne ķaŧre degil mevce-i Ǿaŧāsından 
 

31 Muĥįŧ-i dilde bulunmaz telāŧum-ı taǾdād 
Egerçi mevciñ ene’l-yem gelür śadāsından 

         
32 Bulur şarāb-ı teşekkürle mest olan yāriñ  

Meźāķ-ı ney-şekeri nāvek-i cefāsından 
 
33 Şehā çü dāver-i tenhā-nişįn-i taħt-ı ĥikem  

Güzįde etdi seni fevc-i enbiyāsından 
 

34 ŞefāǾatiñle ricā eyle bu günehkārı 
Cenāb-ı bārgeh-i fažl-ı kibriyāsından 
 

35 Ve ger ne dūzaħiyānıñ Ǿaźābı bi’l-cümle 
Gelirse bir yere kūteh yine cezāsından 
 

36 Ħudā maśūn ede ermezse ķaŧre-i luŧfuñ 
Derūn-ı āteş-i dūzāħ yana Ǿġarāsından 
       

37 Benim o rū-siyeh-i reng-i maǾśiyet-endūz 
Benim o ħaste-i derd-āşnā devāsından 

 
38 Benim o Ķays-ı ĥazįn-i remįde-i Leylį 

Benim o merdüm-i bįgāne āşnāsından 
 
39 Benim o güm-reh-i bį-kes ki maĥmil-i ķalbiñ 

Hemįşe bāng-ı tahassür gelir derāsından 
 
40 Benim o silsile-cünbān-ı keş-me-keş her şeb 

Siyāhkāreligiñ ŧurre-i dū-tāsından     
[80b] 
41 Benim o şemǾ-i şebistān-ı Ǿaşķa pervāne 

Hezār āteşe düşdüm göñül belāsından 
 
42 Benim o ġonçe-i ħūn-geşte-dil bu gülzārıñ 

Ħırāş-ı nāħun-i dest-i girih-güşāsından 
 
43 Benim o Ǿukde-i nevĥa sipendveş ki diliñ  

Derūn-ı micmeri yandırmışam ġarāsından 
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44 Benim o śayd-ı zebūn-dil ki zehr-i redd olmuş 
Niśāb-ı behresi śayyād-ı bį-vefāsından 

 
45 Benim o murġ-ı muķayyed ki ārzū eyler 

Reh-i necātı şikāf-ı ķafes-serāsından 
 

46 Benim o sįne-i śubĥ-ı vefā ki çāk olmuş 
Ĥüsām-ı pençe-i ħurşįd-i rūşenāsından 

 
47 Benim o sūħte-i laħt-ı kebāb kim olmuş 

Ġıdā-yı rūĥı siyeh dūd-ı şuǾle-zāsından 
       
48 Benim o küşte-i bį-dād ki eylemiş şüste 

Ġubār-ı rūy-ı mükāfātı ħūn-bahāsından 
 
49 Benim o ŧūŧi-i şįrįn-terāne kim olmuş 

Esįr-i ķayd-ı ķafes şekkerįn-edāsından 
 
50 Benim o taħt-ı ħarābātiyānda Cem-meşreb 

Hezār Ǿimāret-i dil muħtefį fenāsından 
 
51 Benim o maĥfil-i fıŧratda şemǾ-i fıŧnat kim 

Ĥicāb-ı dįde-i idrāk ola żiyāsından 
 

52 Benim o ŧıfl-ı debistān ki cevher-i evvel 
Derįde levĥ-i sebaķ ders-i mā-mażāsından 
 

53 Benim Şefįķ-śıfat bezmgāh-ı maǾsiyetiñ 
O mest-i bį-edeb ü şūħ u bį-nevāsından 

 
54 Niķāb-ı şerm-i ruħun āstįn-i tevbe eder    

Görünce şāhid-i Ǿiśyān beni ĥayāsından 
 
55 Meger ki vāśıl-ı deryā-yı Ǿavf ede çeşmüm 

Bu dest-gįri seyil-āb-ı girye-zāsından 
 
56 Eyā şefiǾ-i ümem eyledim seni meǿmen 

Ķaçup günāh-ı sitem-perveriñ cefāsından 
 
57 Bu ħaste-ĥāle ŧabįb-i şifā-resān sensin 

ŞefāǾatiñle ħalāś eyle ibtilāsından 
 
58 Bu bį-kesiñ ki dü-Ǿālemde kimsesi yoķdur 

Žahįrkārı sen ol žāhir ü ħafāsından 
  
59 Egerçi bir Ǿameli yoķ şefāǾate lāyıķ 

Ħulūś-ı tām müşāhid demį duǾāsından 
      
60 İlāhi eyleme mehcūr ol yem-i lüŧfuñ 

Ĥabābveş serimi Ǿuķde-i hevāsından 
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61 İlāhi hādi-i tevfįķiñ eyleyüp reh-ber 
Bu deştiñ eyle rehā ġūl-ı nā-hüdāsından 

[81a] 
62 İlāhi eyle bu śayd-ı zebūn-diliñ mehcūr 

Miŝāl-i seg sitem-i Ǿālemi ķafāsından 
 
63 İlāhi etme ciger-sūz-ı dest-i ümmįdiñ 

Serāb-ı teşne-firįb-i ġalaŧ-nümāsından 
 
64 İlāhi eyleme śad çāk sįnemi çarħıñ  

Hemįşe nāvek-i āteş-eŝer-i cefāsından 
                    

65 İlāhi etme şikeste sifālimi dehriñ 
Ĥicār-ı minnet-i cām-ı cihān-nümāsından 
 

66 İlāhi ĥāŧır-ı mecrūĥum etme fażlıñla 
Rehįn-i minnet-i dūnān-ı mū-miyāsından 

  
67 İlāhi eyle ciger-ħūn çū ġonçeniñ ġayruñ 

Benān-şüste olam minnet-i ĥınāsından 
 

68 İlāhi zehr-i meźāķ etmesin demį dūnuñ 
ǾAŧā-yı ney-şekerį köhne būriyāsından 

               
69 İlāhi eylemesin naķd-i Ǿarżımız tek ħarc 

Ferāġat eylemişiz sifleniñ Ǿaŧāsından 
        
70 İlāhi gūl-śıfat güm-reh etmesin tek dil 

Bu dest-i pür-ħaŧarıñ geçdi reh-nümāsından 
 

71 İlāhi eyleye nūr-ı Muĥammed-i ǾArabį 
Rehā bu ħasteyi tārįki-i mesāsından 
 

72 İlāhi dįde-i maħzūnum eyleme mehcūr 
O maĥż-ı mefħaretiñ kuĥl-ı ħāk-i pāsından 

 
73 Hemįşe terbiye-baħş et o gülşen-i cūduñ 

Çerāġ-ı tār-ı dili sįli-i hevāsından 
 
74 Fürūġ-ı śayķal-ı mihr ile pür-śafā eyle 

Edip zedūde dili zeng-i ibtilāsından 
 

75 Hemįşe tā ki Şefįķiñ ola felek-fersā 
Şerār-ı āh-ı nedāmet leb-i duǾāsından 

 
76 Hezār şemǾ-i ĥarįm-i selām ola lemeǾān 

Fürūġ-ı śıdķ-ı dil-i mihnet-āşināsından 
[81b] 
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-2-  
fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün 

  
1 Ey gül-i ĥüsnin nümā-yı Ŧūr etmiş neşǿedār 

Eyler Ǿaksiñ gülşen-i āyįneyi āteş-bahār 
 

2 Naķş-ı ĥüsnüñ ķıblegāh-ı deyre zįver olalı 
Reşk ile miĥrāb çāk-ı sįne etdi āşkār 

 
3 Reşk o śayd-ı lāyıķ-ı fitrākiñe ħāk olsa da     

Çeşm-i şįr-i mihr-i Ǿālem-sūz olur şemǾ-i mezar 
 

4 Ħāl ü zülfüñ fitnede hem-rāz ederse birbirin 
Eyler Ǿuķķāb-ı ķażāyı dām ü dān ile şikār 

 
5 Pertev-i ĥüsni ħuŧūŧ-ı pertev-i nežžāreyi 

Mūy-ı āteş-dįdeveş pür-pįç edip eyler niźār 
 
6 Meclis-i meyde edelden cilve-i mestāne sen 

Ser-girān-ı Ǿaşķa berķ-i ħırmen-i perhįz ü Ǿār 
 
7 Etmedi leb-beste bir dem dest-i sāķįde Şefįķ 

Cām-ı bezmi cūşiş-i ħamyāze-i renc-i ħumār 
 
8 Bilmezem ne gūne meydir bādesi bu meclisiñ 

Olmadı maħmūri-i dūşįneden dil hūşyār 
 
9 Bul[ma]dım bir neşve śahbāsında bezm-i Ǿālemiñ 

Düşmedi gerçi elimden cām-ı mey leyl ü nehār 
 
10 Görmedim mirǿātınıñ naķş-ı śafā-āmįzini 

Gelmesin ey sāġar-ı Cem ħāŧır-ı pāke ġubār 
 

11 Olmadı ħāşāk-ı ġamdan pāk oldu rūz [u] şeb 
Vaķf-ı seyl-āb-ı fenā vįrāne-i perhįz ü Ǿār 

 
12 Ħande-i mestān-firįb-i sāķi-i erzān-fürūş 

Oldu berķ-ı dūdmān-ı ħırmen-i zühd ü vaķār 
 
13 Kārbān-ı ħoş-ķumāş-ı tevbe gerçi etmedi 

Şāh-rāh-ı sįne-i vįrāneden hergiz güźār 
 
14 Sāķi-i peymān-güdāza nuķl olur hep olsa 

Erġuvān-zār-ı derūnda naħl-ı tevbe mįvezār 
 
15 Tevbe-i dil-sāf bezm-i duħter-i engūrda 

Dāmen-i Yūsufveş oldu dest-i töhmetle şikār 
 
16 Kūh-ı temkįn ü vaķārı cām-ı mey etdi güdāħt 

ǾAks-i yār ile miŝāl-i Ŧūr olup āteş-bahār         
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17 Oldu vaśl-ı duħter-i engūr ile isrāf hep 
Naķd- vaķt-i sāl ü māh ü hefte vü leyl ü nehār 

 
18 Geh edip külħan şebistānānile Ǿayş-ı müdām 

Ferş-i ħākisterde ħandān oldu dil hem çün şerār 
 
19 Geh olup dem-sāz-ı rindān-ı ħarābāt-ı muġān 

Cuġdveş şāh-bāz-ı ŧabǾım eyledim feryādkār 
 
20 Geh düşüp gülzāra bezm-i mihr-ruħsārān ile 

Ķaŧre-i şeb-nemveş oldum tāb-ı çeşm-i intižār 
[82a] 
21 Geh edip Ǿayş-ı nihānį ĥücrede zühhād ile 

Ķālıb-ı bį-rūĥ-ı zevķ oldum dil-i miĥrābvār  
 
22 Geh ķalender-meşrebān ile edip peymāne nūş 

Maĥzen-i esrār etdim sįnemi encām-ı kār 
 
23 Geh olup hem-bezm-i pįr-i ħānķāh-ı ħuşk-dil 

Yād-ı dem-serdį-i mevtā eyledi ķalbim figār 
 
24 Geh çekip dįvānegān-ı şehr ile rıŧl-ı girān 

Seng-i cevr-i yār ile etdim dili kāmil-Ǿayār 
 
25 Geh olup muġ-beççelerle encümen-ārā-yı deyr 

Cān-ı bįmārı dem-i ǾĮsiden etdim neşǿedār 
 
26 Ĥāśılı āyįne-i rūşen-cilā-yı sįneden 

Śayķal-ı sāġarla hergiz gitmedi zeng ü ġubār 
 
27 Mahmil-i dilde dehān-ı nāle oldu çün ceres 

Silsile-cünbān-ı Ǿayş olduķça cām-ı tābdār 
 
28 Urma ey dil Ǿālem-i āb içre bünyād-ı śafā 

Reh-güzār-ı seylde olmaz Ǿimāret pāydār 
 
29 Bādeden olma ŧarab-cū ey dil-i ħāne-ħarāb 

Kim daħı vįrān eder vįrāneyi seyl-i bahar 
 
30 Neşve-i sāġar ne mümkindir ola sedd-i ġumūm 

Berķ-ı Ǿālem-seyre olmaz ey göñül mįnā ĥiśār 
 
31 Tįre-baħt-ı rūzgārıdır yine bu muħlisiñ  

Daħme-i Cemşįd’e ķandįl olsa cām-ı tābdār 
 
32 Dele-i ābisten-i āşūbdur śad el-ĥazer 

Duħter-i rez śanduġıñ ümmü’l-fesād-ı rūzgār 
 
33 Olma cām-ı bādeden germ-ārzū-yı defǾ-i ġam 

Etme fülk-i ķulzüm-i fitneyle ümmįd-i kenār 
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34 Rūy-ı Ǿuķbāda ħaźer ki sürħi-i ĥüccet olur 
Erġuvān-fām-ı mey ü peymāne-i gül-gūn-Ǿiźār 

 
35 Etme feyż-i rūşenāyı cām-ı mįnādan ümįd 

Çūb-ı tāki eyleme şāħ-ı gül-i Eymen şümār 
 
36 Ħˇāhişiñ  āyįneveş rūşen-derūn olmak ise  

Dįde-i cānı o ħāk-i pādan eyle sürmedār 
 
37 Her ġubārı śayķal-ı āyįne-i kevneyn ola 

Źerresi pertev-şikest-i nūr-ı mihr-i tābdār 
 
38 Ol resūl-i muĥterem maǾşūķ-ı Ǿālem k’eylemiş 

Şevķ-ı ĥüsnü KaǾbe’yi śaĥrā-nişįn Mecnūnvār 
[82b] 
39 Sįne-çāk olmazdı gördükde cemāl-i pākini 

ǾĀşıķ-ı şūrįdesi olmasa māh-ı tābdār 
 
40 Şeb-rev-i vādį-i İsrā olduġun yād etmese 

MeşǾal-i eşcārı Eymen eylemezdi şuǾledār 
 
41 Rūy-māl etmekle pāyın śaħretü’ś-śammā-yı Ķuds 

Kesb-i rifǾat eyledi Ǿālemde saŧĥ-ı çarħvār 
 
42 Ol şeh-i Refref-bisāŧa olsa seyrāngeh n’ola 

Sāĥa-i eyvān-ı aŧlas ferş-i Ǿarş-ı üstüvār 
 
43 Ķaśrınıñ ŧāķ-ı temāşāgāhıdır bį-iştibāh 

Ķābe ķavseyni teźekkürden murād-ı Kirdgār 
 
44 Etse gevher-bāri-i naǾti ney-i ħāmem ne ola 

Nāvdān-ı KaǾbe-i dārü’l-beķā-yı iftiħār 
 

45 Feyż-i evśāfıyla çeşm-i cāna oldu śubĥ-dem 
MaŧlaǾü’l-envār-ı ŧabǾımdan bu maŧlaǾ tābdār 

 
46 Ey vücūduyla vücūd-ı cevher-i küll üstüvār 

V’ey ķudūmüyle ser-i źāt-ı nübüvvet tācdār 
 
47 Sensin ol feyż ü müfįż-i mebdeǿ-i levlāk kim 

VüsǾatiñden behre-yāb olsa ŧıbāǾ-ı rüzgâr 
 
48 Ĥaclegāh-ı mesned-i hestįde eylerdi müdām 

Şāhid-i Ǿahd-i ķadįmi dest-i müstaķbel kenār 
 
49 Sensin ol nūr-ı kerem ki ħāk-i pāyiñden eger 

Çeşm-i mefrūż-ı Ǿamā bil-farż olsa sürmedār 
 
50 ǾUmķ-ı saŧĥ-ı žāhir-i Ǿarşa olurdu sįħte  

Nāvek-i ħaŧŧ-ı şuǾāǾ-ı çeşm-i her ekmeh-şiǾār 
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51 Sensin ol mevc-i nuħust-ı baĥr-i hestį kim olur 
Cevher-i kül cevher-i śulb-ı śadefçeñden şümār    

 
52 Sensin ol ser-kārvān-ı ŝervet-i peyġamberį 

K’anda Śāliĥ nāķa-keş olmuş Mesįĥā ħar-süvār 
 

53 Sensin ol ser-māye-i naķd-i şefāǾat ümmete 
Kim saña maġrūr olup alduķ günāh-ı bį-şümār 

 
54 Sensin ol merhem-resā-yı zaħm-ı şemşįr-i günāh 

Sensin ol rāĥat-fezā-yı ķalb-i mecrūĥ-ı figār 
 
55 Olmasa reh-ber ķabūlüñ zār-ı ser-gerdān ķalur 

Kārvān-ı naķd-i ŧāǾat rūz-ı mevǾūd-ı şümār 
 
56 Pister-i āmālde demdir ki bu dil-ħasteyi 

Renc-i ħüsrāna giriftār etdi baħt-ı kįnekār 
 
57 Dergehi[ñ]den ey şefįǾ-i Ǿāśiyān bi’llāh budur 

Maŧlab-ı küllį-i cān ü ķalb-i mecrūĥ ü fikār 
[83a] 
58 Ol zamān kim Ǿarż ola ħāk-i cenāb-ı pākine 

Defter-i Ǿāmāl-i ümmet ger śıġār ü ger kibār 
 
59 Eyleyip maĥsūb bendeñden Şefįķāyı ķoma 

Nāme-i aǾmālini mevķūf-ı dest-i iǾtiźār 
 
60 Şūrezār-ı rūyuma nā-geh hemįşe çeşm-i ter 

Ķatre-rįzān-ı nedāmet ola çün ebr-i bahār 
 
61 Pāyiñe gencįne-i śıdķ-ı derūndan śubĥ ü şām 

Gevher-i kān-ı taĥiyyāt ü selām olsun niŝār 
[83b] 

-3- 
mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün 

 
1 Sepįde-dem ki tecellį-feşān o māye-i nūr 

Ĥarįm-i ĥacle-i āġūşa geldi mest-i ġurūr 
 
2 Fürūġ-ı ĥüsnü ŧarabgāh-ı sįnede etdi 

MetāǾ-ı kām-ı Kelįm’i bisāŧ-ı bezm-i žuhūr 
 
3 Henūz eyledi tāb-ı ŧalįǾa-i ĥüsnü 

Sevād-ı dįde-i ümmįdi mihr-i śubĥ-ı sürūr 
 
4 Zihį tecelli-i germ ü zihį teselli-i nerm 

Ki naķd-ı hüsn ħarįdār-ı dįde-i mehcūr 
 
5 Ĥarįf-i ĥavśala-ārāyiş-i cemāli tamām 

Dırāz-desti-i germ-i nigāh olup maǾźūr 
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6 Niķāb-ı9 menǾ güşāde ŧılısm-ı Ǿişve şikest 
Mizāc-ı meşreb-i nāz-ı bahāne-cū maĥrūr 

 
7 Ĥarem-serā-yı temāşā-yı ĥüsn-i şūħunda 

Der-i müşāhade bāz u nigāh-ı ĥasret dūr 
 
8 Śafā-yı rüǿyet-i ĥüsnüyle sāĥa-yı dilde 

Fürūg-ı şevķ-ı derūn selsebįl-i çeşme-i nūr 
 
9 Ķumāş-ı müjde ser-ā-pā libās-ı dįdārı 

Çü pend-nāme-i vāǾiž nüvişte ĥūr ü ķuśūr 
 

10 Riyāż-ı şevķ-ı cemālinde cilveger nāźān 
MetaǾ-ı nefħa be-kef Yūsuf-ı serāy-ı sürūr 

 
11 Edip şerāyin-i tāb-ı şuǾāǾ-ı ħışmı henūz 

Güşād-ı neşter-i ġamze o mest-i nā-menşūr 
 
12 Eder ne cānibe Ǿaŧf-ı nigāh-ı germ etsem 

Müjem çū ķaŧre-i ħūnįn niŝār-ı şuǾle-i Ŧūr 
 
13 Olup o nüzhet ile tengnā-yı sāĥat-ı dil 

Ķalem-rev-i ŧarab-ābād-ı sūrgāh-ı sürūr 
 
14 Göründü revzen-i işrāķ-ı inşirāĥımdan 

Śafā-yı śubĥ-ı fuyūżāt-ı feyż-i nā-maĥśūr 
 
15 Erişdi semǾ-i dile sāniĥü’l-yemįnimden 

Temevvüc-i naġam-ı inne saǾyeküm meşkūr 
 
16 Olup bu sāġar-ı saĥbā-yı feyż ile cūşān 

Neşāŧ-ħāne-i dilde ŧabįǾat-ı maħmūr 
 
17 Firāz-ı Ǿarş-ı dile śarf-ı ŧarf-ı Ǿayn etdim 

Edip derįçe-i idrāki fetĥ-i rūy-ı şuǾūr 
 
18 Hezār dehşet ü ĥayretle eyleyip ol dem 

Ħarābezār-ı sevād-ı baśįreti maǾmūr 
 
19 O demde şāhid-i ŧabǾ-ı selįmimi gördüm 

Ĥarįm-i cevher-i evvelde beźl edip maķdūr 
 
20 Mücerredāta eder hüsn-i śavtile taǾlįm 

Edip saĥįfe-i Ǿarşa bu naġmeyi mesŧūr 
 

21 Zihį ehābet-i esrā zihį ķarā-yı ĥubūr 
Zihį żiyāfet-i Ǿuzmā zihį źerā-yı sürūr 

[84a] 
22 Zihį  velįme-i dārü’l-cemāl kim min baǾd 

Ĥarįm-i ĥāśına nā-bürde-pey ĥarįf-i Ǿaŝūr 

                                                
 .şeklinde yazılmış kelime anlam göz önünde bulundurularak “niķāb” okundu نقات 9
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23 Zihį cemāl-i temāşā-güdāz kim etmez 
Kemįne pertevi güncāyiş-i secencel-i Ŧūr         

  
24 Nice cemāl-i cihān-ı tecellį kim hergiz 

Ŝübūtı Ǿaķl-ı Felātūn’a olmamış mahžūr 
 
25 Nice cihān ki şaŧr-ı ĥarįm-i ķurbü’l-ķurb 

Nice ĥarįm ki hergiz degil10 Ǿuķūla ġurūr 
 
26 O daħmegāh-ı temennį ki fetĥ-i ķufl-ı küni 

Kilįd-i nūr-ı nigāh-ı Muĥammed’e maķśūr 
 

27 Fürūġ-ı nāśiye-i Ŧūra olmamış erzān 
Śafā-yı āyįne-i ĥüsn-i nažār ü manžūr 

 
28 Nįce zeħārif-i ħāriķle kilk-i lem-yezeli 

Sevād-ı Ǿālemi ārāyişe yazup menşūr              
 
29 Mücerredāt ü nuķūş-ı felek o şeb yek-ser 

Revāķ-ı Ǿālemi tezyįne oldular meǿmūr 
 
30 Ķumāş-ı şuǾle-i Eymenle oldu zįnet-yāb 

Zebercedįn ħiyem-i nüh-sipihr devr-ā-devr  
      
31 ǾArūs-ı ĥacle-i mįnūya döndi ve’l-ħāśıl 

ǾAcūz-ı bįve-i dünyā denilen ümm-i faħūr 
 
32 Olup ser-ā-ser-i āfāķ ol gice tezyįn 

Emįn-i vaĥy-i riyāż-ı cināna etdi Ǿubūr 
 
33 Ķudūm-ı hażreti tebşįr edip peyāmında 

Behiştiyānı o müjdeyle eyledi mesrūr 
 
34 Mey-i neşāŧ-ı ķudūmiyle oldular cūşān 

MuǾāşırān-ı ĥıyāż ü ķadeĥ-keşān-ı ŧahūr 
 

35 Sürūr-ı müjde-i teşrįf-i ħˇāce-i kevneyn 
O demde eyledi dārü’s-sürūrı dār-ı sürūr 

 
36 Śafā-yı ŧalǾat-i ġılmānı eyledi rıđvān 

Cilā-yı āyįne-i lemĥ-i ķāśırāt-ı ķuśūr 
 
37 Füsūn-ı ġamze-i vildānı ķıldılar ĥūrān 

Cüfūn-ı çeşm-i firişte-firįbe sürme-i şūr 
 
38 Hezār gūne nevāzişle eyleyüp Cibrįl 

Burāķı daǾvet-i zįn-i saǾādet-i mevfūr 
 

39 Künūz-ı Ǿadndan ihdāya münteĥāb ķıldı 
Ķabā vü tāc ü kemer nā-be-sūd dest-i şuǾūr          

                                                
10 “degil zāir-i” ibaresinin üstü çizilerek altına “ki hergiz degil” yazılmış. 
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40 Tuĥaf be-dūş ü Ǿinān-ı Buraķ der-sāǾid 
…11 
 
41 Selām-ı Ħālıķ’ı teblįġ edip peyāmında 

Didi ŝenā ederek ķad daǾāke Rabb-i Ġafūr 
 
42 Buyur saǿādetile Ǿāžim-i ĥużūr olalım 

Ķudūmuñ ile müşerref ola revāķ-ı dühūr 
[84b] 
43 Bu gice ol gicedir k’oldu yā Resūla’llāh 

MetāǾ-ı maŧlab-ı Mūsā bisāŧ-ı bezm-i žuhūr 
 

44 Fürūġ-ı neşǿe-i ĥüsn öyle Ǿām ki buldu 
Mizāc-ı şuǾle-i Ŧūr’ı tabįǾat-ı kāfūr  

             
45 Muĥāl-i maĥż idi kim levĥ-i cevher-i evvel 

Göreydi nāśiyesinde śafā-yı naķş-ı śudūr 
 
46 Debįr-i Ǿillet-i kül ħāme-i irādetile 

Bu bezmiñ anda mühimmātın etmese mesŧūr 
 
47 Müşevviķ olmasa nūr-ı žuhūruñ įcādı 

Olurdı çeşm-i heyūlāya bu śuver mestūr 
 
48 O dem ki Ǿillet-i tām-ı basįŧ ile nāmıñ 

Yazıldı levĥ-i ķıdemde müǿeŝŝir ü meǿŝūr 
 
49 Henūz dūk-ı Ǿademde tenįde görmüşidi 

Nüsūc-i aŧlas-ı eflāki kārgāh-ı dühūr 
 
50 Fürūġ-ı nükte-i levlāda mā ħalaķtu sevād 

Śalaydı sįne-i işrāķiyāna tāb-ı şuǾūr 
 
51 Maķarr olurdı Ǿuķūl-ı mücerredāta hakįm 

Ĥudūŝ-ı źāt u zamān sebķat etdügün mecbūr 
 
52 Sen ol śabāĥat-i mirǿāt-ı śunǾsun ki ezel 

Edince mihr-i irādetle inǾikāsı žuhūr 
 

53 Ol inǾikās-ı tecellį-ŧırāzdan buldu  
Fitįl-i şemǾ-i nüfūs-ı rüsül fürūġ-ı śudūr 

 
54 Sen ol nedįm-i serā-perde-i ezelsiñ ki 

Güşādedir saña dergāh-ı şāh bį-destūr 
 
55 Diler ki mažhar-ı nūr-i cemāl edip tekrār 

Seni ĥarįm-i tecellįde eyleye manžūr 
 

56 Ķudūm-ı enver-i pākiñ içün bu şeb oldu 
Bisāŧ-ı ĥüsn ile ārāste bu heft ķuśūr 

                                                
11 Mısra eksik. 
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57 Döşendi śuffa-i Ǿarşa bisāŧ-ı rūĥ-efzā 

Münezzeh-eŝer-i tār u pūd-ı sāye vü nūr 
 
58 Çekildi sāĥa-i kürse simāŧ-ı āteş-zā 

Suǿāli ĥavśala-sūz-ı gedā-yı kūçe-i Ŧūr 
     
59 Açıldı hem-çü Ǿuyūn-ı dil-i ūlü’l-ebśār 

Hicāb-ı ĥacle-serāy-ı tecelli-i mevfūr 
 
60 Olup firāş-ı güzergāh-ı Mescid-i Aķśā 

Ķumāş-ı şįve-i nežžāre-i melāǿik u ĥūr 
 

61 Nüfūs-ı ŧāhir-i rūĥāniyān o ferş üzre 
Dü-rūye (?) emr-i selāmıñla oldular maĥşūr 

 
62 İrince peyk-i ħuceste-peyām hażretine 

Edā-yı daǾvet-i bį-irtiyāb-ı bezm-i ĥużūr 
 
63 Olup süvār saǾādetile ümmete oldu 

Żamān-ı Ǿafv-ı ħudāvend-i bāmdād-ı nüşūr 
[85a] 
64 Erişdi ŧarfetü’l-Ǿayn içre ķābe ķavseyne 

Burāķ ü Refref ü Cibrįl oldular mehcūr 
 
65 Śafā-yı pertev-i ħurşįd-i maşrıķ-ı vaĥdet 

Edip śabāĥat-i ĥüsn-i Muĥammedįde žuhūr 
 
66 Nigār-ħāne-i āyįne-i tecellįde 

Bilā-ĥicāb ü cihet oldu nāžır u manžūr 
 
67 Zihį kerāmet-i kübrā ki enbiyāsından 

Cenāb-ı Aĥmede maħśūś ķıldı Rabb-i Şekūr 
 
68 Zihį künūz-ı tecellį ki naķd-i rūǿyetine 

Faķd-ı taǾalluķ-ı çeşm-i Muĥammedį gencūr 
 
69 Zihį ŧılısm-ı tesellį ki ķufl-ı şerĥinde 

Olur şikeste-zebān kilįđ-i ĥiss ü şuǾūr 
 
70 O bezmgāh-ı muķaddes ki görmemiş hergiz 

Ĥarįm-i dil-keşi naķş-ı bisāŧ-ı sāye vü nūr 
 

71 O cilvegāh-ı münezzeh ki anda endįşe 
Girifte-pāy-ı şikāl-i ĥicāb-ı Ǿacz ü ķuśūr 

 
72 Hümā-yı Ǿaķla hevāsıyla evc-i āsāyiş 

Ħażįż-i ħāriş-i çengāl-ı maħleb-i Ǿuśfūr 
 
73 ǾUķāb-ı vehme ħayāliyle cāy-ı āsāyiş 

Ǿİķāl-ı pençe-i şeh-bāz-ı ĥayret-i mevfūr 
 



F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi 2015-25/2 

44 

74 O metn-i sırr-ı ledün ki taĥayyür-i şerĥi 
Leb-i beyān-ı maǾānįyi eylemiş memhūr 
 

75 Zihį taĥayyür-i pür-intibāh ki Ǿaķla verir 
Neşāŧ-ı neşve-i bįgānegān-ı bezm-i şuǾūr 

 
76 Edip o cām-ı taĥayyürle cūş-ı tabǾ-ı fużūl 

Sevād-ı baħt-ı siyāhın beyāża oldu ĥūr 
 
77 Şihāb-ı muśĥaf-ı ĥüsnüñ ki cevher-i külli 

Kitāb-ħāne-i şerǾiñde etdi levĥ-i zebūr 
 
78 Benim ki ĥayret-i ħüsrān-ı dehrile oldum 

Çü ĥālet-i sine nūr-ı nigāh-ı dįde-i kūr 
 

79 ǾAyār-ı maǾrifetim füls-i nā-revā-yı Ǿahd 
ŞiǾār-ı Ǿāfiyetim nįş-i lāne-i zenbūr       

 
80 Keder-pezįr-i ĥarįfān-ı meşreb-i śāfį 

Marįż-geşte-i Loķmān-mizāc-ı tabǾ-ı ġayūr 
 
81 Naśįb-i gūş-ı dilim gūş-māl-i nā-sāzį 

Kef-i zamānede mānend-i12 rişte-i ŧanbūr   
 
82 Ħarāb-ı cūşiş-i seyl-i zükām-ı yeǿs etdi 

Ŧarab-serā-yı dimāġım zamāne-i maġrūr 
 
83 Leǿāl-i Ǿiffetimi etmede Ǿacūz-ı baħt 

Miŝāl-i töhmet-i Yūsuf ĥuliyy-i gerden-i zūr 
 
84 Ferāyid-i güher-i nuŧķum olmada efsūs 

Dükān-ı pįleverānda ħazef-metāǾ-ı bulūr               
[85b] 
85 Bu çār-sūda Ǿaceb mi ber-ā-ber olduysa 

Revāc-ı mühre-i ħar ile lüǿlüǿ-i mescūr 
 
86 Śımāħ-ı ĥakkıla ıśġā olunmasa birdir 

Nehįķ-ı merkeb-i ǾĮsį vü aśĥar-ı (?) müzdūr        
 
87 Kime şikāyet edersiñ ki dest-i tesliyeti 

Kelāt-ı ħāŧır-ı vįrānıñ eyleye maǾmūr 
 
88 Vüŝūķ-ı tįre-derūnān-ı Ǿaśrda hem-reng 

Fürūġ-ı ķadre dürūġ-ı beyāżį-i deycūr   
 

89 SimāǾ-ı mürde-dilān-ı dehrde hem-āheng 
Śadā-yı naġme-i sūr [u] şūra nefħa-i śūr         

 
90 Bu beyǾgāh-ı esāfilde buldu gitdikçe  

Kesād śıdķ ü emānet revāc kiźb ü küfūr 

                                                
12 Yazmada مانندە (mānende) şeklinde yazılmış kelime “mānend-i” diye okundu. 
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91 Baķılsa bāġ-ı ħarābāta şeyħ-i maǾmūruñ 
 Ǿİmāme-i ķafesį kevri ŧārem-i engūr 
 
92 Görülse devĥa-i fısķa faķįh-i meşhūruñ 

Bürāye-i ķalemi aşlamaķda ġusn-ı fücur 
 

93 ĶınāǾ-ı Ǿuźre-i Ǿaźrā zamānede şimdi 
Derįde pūşiş-i saķt-ı fevāĥişān-ı duhūr 

 
94 Cevāb-ı mesǿele-i istiġāŝeye el-yevm 

Cezāke min-ŧarafi’l-ĥaķ  fetvā-yı meşhur 
 

95 Cerād-ı ĥırs-ı Süleymān-maķām-ı Ǿahd olmuş 
Hemįşe ceyş-i şebįħūn-zen-i źaħāyir mūr 
 

96 Bu devr-i tāb-der-i dūnda etmede itǾām 
Simāŧ-ı devletiyān-ı zamānı miǾde-i Ǿūr 

 
97 Dirįġa böyle geçen rūzgār-ı Ǿömre dirįġ 

Ki olmaya dil-i āzürde bir nefes mesrūr 
             
98 ǾAceb mi eylese maǾmūre-i dili taħrįb 

Bu imtiǾdād-ı taǾaddį-i rūzgār-ı ĥubūr 
 
99 Budur ķabāĥatim el-ĥaķ ki şāǾirim şāǾir 

Revādır olsam eger baħt-ı dūnile meǿcūr  
 
100 Benim ki zemzeme-i nāy-ı ħāme-i şūħum 

Olur menām-ı fenāda terennüm-i nāķūr 
 
101 Eder edā-yı mezāmįr-i nuŧķum istimdād 

Dehān-ı naġme-i Dāvūdiyānda laĥn-ı Zebūr 
 
102 Oķur kelāmıma tesbįĥ-i Ǿarşiyān taĥsįn 

Ĥarįm-i cevher-i evvelde olsa ger meźkūr 
 
103 Benāt-ı şāhid-i ŧabǾımla faħr eder şimdi 

Bu rūzgārda āġūş-ı ümmehāt-ı duhūr 
 
104 Göreydi neşve-i siĥr-i beyānımı Hārūt 

Zamān-ı ĥaşre dek eylerdi Ǿālemi mesĥūr 
 
105 Gireydi destine tesvįdim İbni Sįnānıñ 

Ederdi śanǾat-ı sįmyāya nüsħa-i destūr 
 
106 Midād-ı şįve-i kilk-i kirişme-sāzımdır 

Füsūn-ı ġamze-i maǾşūķa vesmedār-ı ġurūr 
[86a] 
107 Edā-yı Ǿįşve-i minvāl-i reng-rįzimdir 

Nüsūc-i pįrehen-i vaśl-ı dil-ber-i maġrūr 
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108 Ķumāş-ı mensec-i feyż-i ŧabįǾatım etdi 
Sevād-ı bender-i Rūmu ķalem-rev-i Lāhūr 

 
109 Ħıdįv-i milket-i nažmım ki Rūm ü Įrānda 

Hemįşe ħutbe-i şānım bu secǾile okunur 
 
110 Edeydi Ǿūźe-i şemşįr sözlerim Manśūr 

Olurdu đarbına menkūs-ı rāyet-i Tįmūr 
 
111 Cihān-güşāyi-i fikrimde teng-i pehnādur 

Żamįme olsa Ħorāsāna mülk-i Nįşābūr 
 
112 Şefįķ lafı ķo çün erdi ġāyete nažmıñ 

Selāma başla ki şimdi odur ehemm-i umūr 
 
113 Ħarābe saǾy ede tā ki esās-ı Ǿirfānı 

TaǾaddi-i sitemiyle zamāne-i mağrur 
 

114 Olup ĥarįm-i dil-i kām-dįdeveş dāǿim 
Binā-yı şerǾ-i ķavįm-i muŧahharı maǾmūr 

 
115 Cihān cihān güher-i mülzem-i selām olsun 

Niŝār-ı ravża-yı pāki meda’s-sinįn-i şuhūr 
[86b] 

 -4- 
mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 

 

1 Ol mihre cihān Ǿāşıķ-ı şeydā mı degildir 
Ĥüsnile bu gün şūriş-i dünyā mı degildir 

 
2 Hep Ǿālemiyān bülbül-i āşüfte-dilāsā 

Biñ cān ile ol gül-ruħu cūyā mı degildir 
 
3 Mihr olsa n’ola sāyesini öpmege ĥasret 
 Ol serv-i semen naĥl-i temennā mı degildir 
 
4 Pā-māli Ǿuķūl olsa n’ola ŧarz-ı ħırāmı 
 Şūriş-fiken-i sidre vü ŧūbā mı degildir 
 
5 Keyfįyyet-i zįbinde ħırāmıyla dü-Ǿālem 
 Medhūş-ı mey-i cām-ı temāşā mı degildir 
 
6 DaǾvā-yı dilįrān o şeh-i tāze-žuhūruñ 
 Bezminde ser-āġāze-i ħunyā mı degildir 
 
7 Ġavġā-yı cihān gūşuna ol māye-i şūruñ 
 Efġān-ı per-i peşşe-i ednā mı degildir 
 
8 Kimden ede ümmįd-i şifā ħasta-i hecrį 
 Bįmār-ı ġamı Bū ǾAli Sįnā mı degildir 
 
9 Śanma hemān evŝānı şikest eyledi ĥüsnü 
 Şūriş-fiken-i cān-ı Yehūdā mı degildir 
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10 Şįrįn-dehen ü çerb-zebān ile hemįşe 
 Āfet-res-i perhįz-i sükūbā mı degildir 
      
11 Ol zįver-i miĥrāb-ı perestişgeh-i ĥüsnüñ 
 Dil-teşne-i laǾli dem-i ǾĮsā mı degildir 
 
12 Ey āfet-i büt-naķş-ı śanem-ħāne-i Ǿişve 
 Zülfüñ dile zünnār-ı temennā mı degildir 
 
13 V’ey āyineye mihr-i cihān-tāb-ı girişme 
 Ruħsārıña meh dįde-i ĥirbā mı değildir 
 
14 Ol küşte k’ola ħançer-i Ǿaşķıñla ġunūde 
 Bālįn-i seri zānū-yı ĥavrā mı degildir 
 
15 Ey menbit-i envār-ı ereb āb-ı bahārıñ 
 Ŧāķat-şiken-i ŧāķ-ı şikįbā mı değildir 
 
16 V’ey mehbiŧ-i envār-ı ŧaleb tāb-ı Ǿiźārıñ 
 Āyįne-i ħurşįd-i tecellā mı degildir 
 
17 Ol āyįneye ķarşı bugün ŧabǾ-ı Şefįķā 
 Ŧūŧį-i süħan-sāz-ı şeker-ħā mı degildir 
 
18 Dil ķāfile-sālār-ı ġam-ı Ǿaşķıñ olaldan 
 Çün rįk-i revān bādiye-peymā mı degildir 
 
19 Āsāyişine pister-i istebraķ-ı Ǿālem 
 Sündüs ise de rįze-i ħārā mı degildir 
 
20 İĥrām be-dūş-ı ĥarem-i kūyuna yāriñ 
 Ārām muĥālātı temennā mı degildir 
 
21 Bu bādiyede germ-revān olanıñ elbet 
 Ser-menzili bir bārid-i muġnā mı degildir             
[87a] 
22 Ne bārid-i muġnā ki bihįn-i mertaǾ-ı Ǿālem 
 Nisbetle aña mecdiye feyfā mı degildir 
 
23 Ol ravża-i pür-nūr-ı żiyā-nevr ki anıñ 
 Her lālesi bir şemǾ-i tecellā mı degildir 
 
24 Ne ravża ki bir ķaśr-ı felek-saķf ki ħurşįd 
 Zer-şemsesine naķş-ı muĥallā mı degildir 
 
25 RifǾatde pesįn-manžara-i ŧāķ-ı kınābı 
 Ķavs-ı ķuzaĥ-ı saŧĥ-ı feleksā mı degildir 
 
26 Nüh şįşe-i gerdūn revāķ-ı ĥareminde 
 Āvįħte-i āvįze-i mįnā mı degildir 
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27 Şād-āb ise ħākı ne Ǿaceb āb-ı beķādan 
 Ħıżr ol ĥarem-i pākde saķķā mı degildir 
 
28 Ol südde-i raĥmet ki ħudāvendi ħuśūsā 
 Śulŧān-ı serā-perde-i İsrā mı degildir 
 
29 Faħrü’ŝ-ŝeķaleyn Aĥmed-i mürsel ki vücūdu 
 Maĥbūb u ŧırāzįde-i Mevlā mı degildir 
 
30 Ol pādşeh-i müsned-i levlāk ki anıñ 
 Destūr-ı sipehsārı Mesįĥā mı degildir 
  
31 Cevf-i küre-i mehçe-i zerrįn Ǿaleminde 
 Ħurşįd-i žafer kevkeb-i şiǾrā mı degildir   
 
32 Kef-i keremi māǿide-i reşk olsa Ǿaceb mi 
 Kim maķsem-i envāǾ-ı Ǿaŧāyā mı degildir 
 
33 Dāġ-ı şerer-i naǾl-i felek-seyr-i Burāķ’ı 
 Pįşāni-i meh-tābda peydā mı değildir 
 
34 Naķş-ı ķadem-i māye-i envār-ı sirişti 
 Tāc-ı şeref-i Ǿarş-ı muǾallā mı degildir 
 
35 Şāhenşeh-i evreng-i risālet ki cihāna 
 Derbānlıġı manśıb-ı Dārā mı degildir 
 
36 Ümmį-laķab ol aǾlem-i Ǿālim ki żamįri 
 MecmūǾa-ı ħāśiyyet-i esmā mı degildir 
 
37 Ol levĥ-i rumūzāt-ı ledün ķalb-i münįri 
 Āyįne-i māhiyyet-i eşyā mı degildir 
 
38 Ey dāver-i menşūr-ı ķażā-ĥükm ki nāmıñ 
 Pįşāni-i ekvānda ŧuġrā mı degildir 
 
39 V’ey Ǿillet-i ġāǿiyye-i eşyā ki vücūduñ 
 ŞemǾ-i ĥarem-i neşǿe-i ūlā mı degildir 
 
40 Ol şemǾ-i serā-perde-i künh-i ezelįden 
 Ervāĥ-ı rüsul lemǾ-i hüveydā mı degildir 
 
41 Nūruñdan Ǿibāret ise ger cevher-i evvel 
 MaǾlūl-i nüħust Ǿillet-i eşyā mı degildir 
 
42 Feyżiñ ise ger mebdeǿ-i feyyāżı mürebbį 
 Meşşāta-i nev-şāhid-i dünyā mı degildir 
[87b] 
43 Pūyende olan ĥükm-i žuhūruñla ile’l-ān 
 Śūret mi tabįǾat mı heyūlā mı degildir 
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44 Ey dāver-i Cibrįl-nedįm-i Ǿarş-mesįrā  
 Vaśśāfuñ olan mefħar-ı dünyā mı degildir 
 
45 Evśāfıñ ile ĥalvet-i endįşede fikrim 
 Naķķāş-ı śanem-ħāne-i maǾnā mı degildir 
 
46 Şāhā benim ol muǾcize-perdāz ki nuŧķum 
 Ecsād-ı bedįǾe dem-i ǾĮsā mı degildir 
 
47 Emvāt-ı beyāna naġam-ı nāy-ı yerāǾam 
 Nāķūr-śıfat nefħa-yı iĥyā mı degildir 
 
48 Çün mebdeǿ-i feyyāż-eŝer-i Ǿālem-i nažmı 
 Feyż-i ķalemim terbiye-fermā mı degildir 
 
49 Śūret-kede-i ĥalvet-i fikretde ĥayālim 
 Meşşāŧa-i ruħsār-ı heyūlā mı degildir 
 
50 Fıŧrat-kede-yi Ǿālem-i śūretde miŝālim 
 Levĥ-i eŝer-i cevher-i ūlā mı degildir 
 
51 Bu zāt ü bu ĥayŝiyyet ile dil yine ammā 
 Tįr-i sitem-i çarħa müheyyā mı degildir 
 
52 Her śubĥ ü mesā baħt-ı siyehkār ile efsūn 
 Āşüfte göñül Ǿarbede-ārā mı degildir 
 
53 Aĥvāl-i perįşān-ı dil-i ħįre-siriştim 
 Hem-ĥāl-i ser-i zülf-i dil-ārā mı degildir 
 
54 Naķş-ı emel-i ħāŧıra-yı tįre-nüviştim 
 Hem-reng-i ħaŧ-ı dil-ber-i raǾnā mı degildir 
 
55 Ey dādger-i dāver-i iķlįm-i şefāǾat 
 Vaśfıñ sebeb-i raĥmet-i Mevlā mı degildir 
 
56 TaǾdāda ĥayā māniǾ ise cürmümü bir bir 
 Ħāk-i deriñe cümle hüveydā mı degildir 
 
57 Ermezse zülāl-i keremiñ cürmüme nisbet 
 Nįrān naġam-ı cennet-i aǾlā mı degildir 
 
58 Etsem ne Ǿaceb ĥırz-ı emān levĥa-i naǾtiñ 
 TaǾvįź-i teb-i śavlet-i Ǿuķbā mı degildir 
 
59 Tā bezm-i beyānımda ney-i ħāme-i şūħum 
 Evśāfuñ ile sāz-ı naġam-zā mı degildir 
 
60 Āheng-i selāmıñla n’ola itse ser-āġāz 
 Āvāzi-i pendįde-i dünyā mı degildir 
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61 Ārāyiş-i bāġ-ı dil ola naħl-i vürūduñ 
 Kim gül-bin-i gülzār-ı tesellā mı degildir 
 
62 Enbāşte-i maĥzen-i cān ola selāmıñ 
 Kim zād-ı reh-i vādi-i ferdā mı degildir 
[91b] 

  -5- 
 

mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün 
 

1 Etmezdi göñül çāk-ı girįbān eleminden 
 Bir ħande göreydi felegiñ śubĥ-deminden 
 
2 Olmuş ŧutalum ħandeye imkān dil-i zārıñ 
 Biñ kūşe nümāyān ħam-ı ebrū-yı ġamından 
 
3 Söyleşmek olurdı sipeh-i ġamla da śubĥuñ 
 Ümmįd-i fütūĥ olsa bu zerrįn Ǿaleminden 
 
4 Etsem n’ola pür-penbe-i red gūş-ı ķabūlu 
 Āzürdeyim o tār-ı sipihriñ naġamından 
 
5 MesmūǾ olunan śavt-ı nev-āġāz-ı kederdir 
 Nāhįd-i cihānuñ naġam-ı zįr ü beminden  
 
6 Gösterse meh-i Ǿįydini de cebhe-i ķalbim 
 Muġberr-i elem ede muķaddem siteminden 
 
7 CemǾiyyet-i pervįni ħayāl eylese ħāŧır 
 CemǾ eyleyemez kendüyi śad sāl reminden              
 
8 Mažlūmıyam Allāh biliyor çarħ-ı mehįniñ 
 Āzār-ı müdām ü sitem-i dem-be-deminden 
 
9 Ceyb-i dilimi ħār-ı ġama etdi giriftār 
 Ħāşāk-ı fenā gitmeye źeyl-i ħiyeminden 
 
10 Efsūs ki iħvān-ı zamān içre olup dil 
 Yūsuf gibi Mıśr-ı hüneriñ mütteheminden 
 
11 Görmekde çü Mecnūn ser-i sevdā-zede her dem 
 Biñ seng-i şemātet ǾArabından ǾAceminden 
 
12 Ol deñlü zi-ħod-refte zebūn güm-şode ŧābım 
 Çarħuñ sitem-i dem-be-dem ü hemm ü ġamından 
 
13 Kim ħasta göñül erse de Buķrāŧ-ı zamāna 
 Yoķ derdini iǾlāma mecāli eleminden 
 
14 Olmazdı zebūn böyle ger ol KaǾbe-i cūduñ 
 Dūn olmasa dil ħāk-i der-i muĥtereminden 
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15 ǾĀlemde ne müşkil iş imiş dūr bulunmaķ 
 Bir bende ħudāvend-i kerįmü’ş-şiyeminden 
     
16 YaǾnį yem-i züħħār-ı Ǿaŧā Rāmi Efendi 
 Kim ġarķ-ı ĥicābum niǾam-ı dem-be-deminden 
 
17 Ser-defter-i erbāb-ı kerem źāt-ı mükerrem 
 Kim tāc-ı şeref giydi riyāset ķademinden 
 
18 Faħr-i küremā Bermeki-i Ǿahd ki el-yevm 
 Yoķ görmedük elŧāfını Ǿaśrıñ ümeminden 
 
19 Ol menbaǾ-ı iĥsān ki gülistān-ı maǾārif 
 Sebz olmadadır reşĥa-yı feyż-i ķaleminden 
 
20 Ol śāĥib-i dįvān-ı feżāǿil ki Ǿaŧādır 
 Maĥsūb olalı zümre-i ehl-i raķamından 
 
21 Müstevfi-i dįvān-ı felek ħidmet-i cāhın 
 ǾAdd eyledi bu kevniñ umūr-ı eheminden 
 
22 Ol yemm-i Ǿaŧā baĥr-i seħā kān-ı kerem kim 
 Müstaġraķ-ı lüŧfum kef-i cūd-ı eǾamından  
 
23 Gördü açılıp rūşeni-i nūr-ı ümįdi 
 Çeşm-i emelim sürme-i ħāk-i ķademinden 
 
24 Olsa ne Ǿaceb süfre-i ķadrinde meh-i Ǿįd 
 Şeb-mānde olan nįme-i nān-ı Ǿaşamından 
    
25 Bir ķurś-śıfat žāhir olur vaķt-i Ǿaŧāda 
 Ħurşįd-i kerem ħˇān-ı żamįr-i himeminden 
 
26 Ey cūd-ı şiyem ĥāśılı sensin bu zamānıñ 
 Ĥātem gibi śāĥib-kerem ü muħtereminden 
 
27 V’ey baĥr-i mürüvvet kef-i dür-pāşıña nisbet 
 Dehriñ geçilir menfaǾat-i kān ü yeminden 
 
28 Medĥiñde n’ola Ǿāciz olup ħāme devātıñ 
 Sebbābe-i ĥayret gibi çıķmasa feminden 
 
29 Füsĥatiñe endįşede elfāż śıġışmaz 
 Evśāf-ı felek-rütbe-i ķadriñ Ǿažamından 
 
30 Mümkin mi Şefįķā naġam-ı medĥiñi ŧabǾıñ 
 Ķādir ola icrāya śarįr-i ķaleminden 
[92a] 
31 Bi’llāh Ǿacebdir ki ĥayā eylemedik hįç 
 Memdūĥuña nisbetle biđāǾat Ǿademinden 
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32 Biñ beyt ile bir şemme beyān eyleyemezsin 
 Źātında olan cevdet-i ħulķ u himeminden 
 
33 Evlāsı hemān nāle gibi bu śavt ile diñlet 
 Nāy-ı ķalemiñ zemzeme-i zįr ü beminden 
 
34 Mehcūr olalı sāye-i naħl-i kereminden 
 Yandım felegiñ tābiş-i mihr-i siteminden 
 
35 Feryādıña āhū gibi vaĥşet-zede oldum 
 Deşt-i sitemiñ hevl-i sükān-ı dijeminden 
 
36 Mānend-i kemān oldu dü-tā nāvek-i ķaddim 
 Çarħ-ı felegiñ keş-me-keş-i dem-be-deminden 
 
37 Düşmanlarımı daħı İlāhį keremiñle 
 Dūr eyleme dergāh-ı veliyyü’n-niǾamından 
 
38 Her geh ki ħayāl eylesem ol ĥātem-i Ǿahdiñ 
 Mehcūrluġum zümre-i ħayl-ı ħademinden 
 
39 Ħüsrān ile alır geriye şevķ-i derūnda 
 Ser-māye-i ħulyāyı taśavvur seleminden 
 
40 Bilmem nice olur ĥāl-i dil-i zār u ĥazįnim 
 Gitdikçe helāk olmaġa yüz ŧutdı ġamından 

 
41 TabiǾiyyet edip bu dil-i mecnūna da Ǿaķlım 
 Ħavfım bu ki pādāş ola ķıśsa eleminden 
 
42 Ey ħāme-i küstāħ yeter baĥŝi ķo kevniñ 
 Ārām ü rem ü şād ü ġam ü pįş ü keminden 
 
43 Hengām-ı duǾādır niçe bir şükr ü şikāyet 
 Bu dār-ı fenānıñ niǾamından niķamından 
 
44 Tā kim bula bu çār-śuver-ħāne cihānıñ 
 Ārāyiş-i nev naķş-ı śıbā vü hereminden 
 
45  Mādām ola āyįne-i aǾyānda müşāhid 
 Āŝār-ı taġayyür eŝer-i keyf ü keminden 
 
46 Dāǿįm ede Ĥaķ śadr-ı riyāsetde vücūdun 
 Biñ Ǿizzetle Ǿaśrıñ edip muĥtereminden 
 
47 Peyveste ciger-teşne-i feyfā-yı temennį 
 Sįr-āb ola ser-çeşme-i cūd u kereminden 
[92b] 

 
 
 
 



Şefîk Mehmed’in Kasideleri. 

53 

 -6- 
feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün 
(fāǾilātün)              (faǾlün) 

 
1 Dil ki mirǿāt-ı dil-ber olmuşdur 
 Nār-ı āşūba micmer olmuşdur 
 
2 Çün nigāh-ı bütān-ı destimde 
 Fitne-i ġamze ħançer olmuşdur 
 
3 Mest-i şevķim ki bezmgāhımda 
 Mihr-i ser-pūş sāġar olmuşdur 
 
4 Benim ol ķutb-ı çarħ-ı fıŧnat kim 
 ǾAķl-ı kül mįl-i miĥver olmuşdur 
 
5 Āsmān-ı muĥįŧ-i fikrimde 
 Cevher-i evvel aħter olmuşdur 
 
6 O metāǾım ki ķıllet-i ķadrim 
 Zįb-i dükkān-ı ekŝer olmuşdur 
 
7 ŞāǾir-i sāĥirim ki iǾcāzım 
 FiǾl-i ibdāǾa maśdar olmuşdur 
 
8 Mesned-ārā-yı muǾįnim nāmım 
 Zįver-i tāc-ı minber olmuşdur 
 
9 Āstānumda şāhid-i taĥsįn 
 Ser-fürū-bürde-i der olmuşdur 
 
10 Ķalemim dest-i Rüstem-i ŧabǾa 
 Remĥ-i fūlād-ı śaf-der olmuşdur 
 
11 Pįş-i iķbāl-i ceyş-i maǾnįde 
 ǾAlem-i cāh-ı Sencer olmuşdur 
 
12 Śavta ħāśiyyet-i kelāmımdan 
 Cilvegeh mesmaǾ-ı ker olmuşdur 
 
13 Zehr teǿŝįr-i feyż-i ŧabǾımdan 
 Çāşnį-baħş-ı sükker olmuşdur 
 
14 Tāb-ı ħurşįd ĥüsn-i nažmımdan 

Ķaŧredir çeşm-i aħker olmuşdur 
 
15 Āb ü tāb-ı leǿāl-i eşǾārım 
 ǾAraķ-ı rūy-ı gevher olmuşdur 
 
16 Mihr-i bāzįçegāh-ı şānımda 
 Mühre-i levĥ şeş-der olmuşdur 
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17 Levĥ-i dįvār-ı sūmnātımda 
 Künh-i eşyā muśavver olmuşdur 
 
18 Baĥr-i mevvāc-ı āteşįnimde 
 Murġ-ı fıŧnat semender olmuşdur 
 
19 Yine bu iķtidār ile bi’llāh 
 Göñül ol şūħa çāker olmuşdur 
 
20 Ġamzesi kim kef-i ħayālimde 
 Geh sināngāh-ı ħançer olmuşdur 
 
21 Cāy-ı iĥrāzı ceyb-i fikrimde 
 Yine bu ķalb mużŧar olmuşdur 
 
22 Ey firāķıyla nįş-i ŧāġūtu (?)  
 Śıĥĥat-āgįn pister olmuşdur 
 
23 Kām-ı Ǿuşşāķa ŧaǾm-ı zaķķūmu 
 Menn ü selvā-yı ħoş-ħor olmuşdur 
 
24 Benim o nįm-küşte-i ġam kim 
 Pūte-i ħār pister olmuşdur 
 
25 O giriftār-ı ķayd-ı Ǿaşķım ki13 
 Cāy-ı āzādi maĥşer olmuşdur 
 
26 Ĥayf-ı Dārā-yı himmetim ĥayfā 
 Cān-sipār-ı Sikender olmuşdur 
 
27 Her sitem ki görem yine bādį 
 ŦabǾ-ı iǾcāz-perver olmuşdur 
 
28 Çāre ne ehl-i ŧabǾa Ǿālemde 
 Cevr-i gerdūn muķadder olmuşdur 
 
29 Anda baħşiş-i felek dāǿįm        
 Mühre-i nāb-ı ejder olmuşdur 
 
30 Luŧf-ı dest-i nevāziş-i gerdūn 
 Reg-i ħāŧırda neşter olmuşdur 
 
31 El-amān ŧāliǾ-i zebūn-küşden 
 Ķatı kāfir-i sitemger olmuşdur 
[93a] 
32 Rūzgāruñ henūz zuǾmunda 
 Şaħś-ı cinse ber-ā-ber olmuşdur 
 
33 Tā key ey dil Ǿazā-yı şekveñden 
 MesmaǾ-ı himmetim ker olmuşdur 

                                                
13 Beyit iki defa yazılmıştır. 
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34 Āb ü tāb-ı şikāyetiñ cāna 
 Tįġ-i elmās-ı cevher olmuşdur 
 
35 Levĥ-i mirǿāt-ı fıŧratıñ ey dil  
 Gerd-i şekveyle muġber olmuşdur 
 
36 Eyle ol rįgi śayķal-ı cān kim 
 Reşk-i ħurşįd-i ħāver olmuşdur 
 
37 Pāy-ı aśĥāba rūy-māl ile 
 Źerresi mihr-i enver olmuşdur 
 
38 Çār-yār-ı güzįn kim dįne 
 Çār erkān-ı berter olmuşdur 
 
39 İbtidāsı Ebū-Bekrdir kim 
 Yār-ı gār-ı peyām-ber olmuşdur 
 
40 Ŝāniyeŝneyn iź hümā fi’l-ġār 
 YaǾni Sıddįķ-ı ekber olmuşdur 
 
41 Mihr-i śıdķıla levĥa-yı ķalbi 
 Nūr-ı iħlāśa mažhar olmuşdur 
 
42 Seng-i rükn-i pesįn-i dergāhı 
 Mescįd-i dįne minber olmuşdur 
 
43 Ķulle-i irtifāǾ-ı şānında 
 Nesr-i vāķiǾ kebūter olmuşdur 
 
44 Ŧāķ-ı ķadr-ı bülendine taǾžįm 
 Ŧāǿir-i lāne-perver olmuşdur 
 
45 Āsmān-ı dil-i maĥabbetde 
 Nūr-ı įmān aħter olmuşdur 
 
46 Derekāt-ı derūn-ı ħaśmında 
 Žulmet-i küfür mużmer olmuşdur 
 
47 N’ola müredded olursa aǾdāsı 

Sįli-i ķahra mažhar olmuşdur 
 
48 Zįr-rān-ı Yehūd-ı bį-dįnde 

Yevme ŧubla’s-serā ħar olmuşdur 
 
49 Ŝāniyā ĥażret-i ǾÖmerdir kim 

Milket-i Ǿadle dāver olmuşdur 
 
50 Müǿminiñ emįri kim Kisrā 

Aña bir Ǿabd-i kemter olmuşdur 
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51 Fātiĥ-i şarķ ü ġarb olup tįġı 
Ŧāķ-ı Ǿarş üzre zįver olmuşdur 

 
52 Şemse-i āstān-ı dergāhı 

Tāc-ı ħāķān ü ķayser olmuşdur 
 
53 Yed-i teǿyįd-i ictihādıyla 

ǾAlem-i dįn berter olmuşdur 
 
54 Ħaşyet-i ŧaǾn-ı remĥ-i fūlādı 

Cünbiş-i nabż-ı mermer olmuşdur 
 
55 Yār-ı ķahr ile Ǿillet-i raǾşe 

Ŧāǿir-i cāna şeh-per olmuşdur 
 
56 Ŧās-ı fūlād đarb-ı śavtından 

Sürme-i çeşm-i śarśar olmuşdur 
 
57 Zehr-i įmān-güdāz-ı ilĥāda 

Źātı Fārūķ-ı ekber olmuşdur 
 
58 LaǾnet ol küştenįye kim aña 

Buġż ile kįne-perver olmuşdur 
 
59 Ŝāliŝā ol sütūde-ħū ǾOsmān 

Bāġ-ı ħulķa gül-i ter olmuşdur 
 
60 Tāb-ı reng-i ĥayā-yı ruħsārı 

Ġāze-i vird-i aĥmer olmuşdur 
 

61 Bundan eyle ķıyās o źį-şāna 
Ne saǾādet müyesser olmuşdur 

 
62 YaǾni Furķānı evvel olup cāmiǾ 

Mühr-i ser-pūş-ı maĥber olmuşdur 
 

63 Ķalemi elde çün yed-i beyżā 
Nūr-ı iǾcāza mažhar olmuşdur 

 
64 Āb-ı raĥmetle reyy edip kevni 

Lūle-i ĥavż-ı kevŝer olmuşdur 
 
65 Olalı resm-i ħatt aña mensūb 

Ķadr-i kātib füzūnter olmuşdur 
 
66 Lįka-i meşk-gūne-i maĥber 

Reşk-i zülfeyn-i dil-ber olmuşdur 
[93b] 
67 Ol melek-ħū ki gerden-i ħaśmı 

Tįg-ı teşnįǾe ecder olmuşdur 
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68 Śaħn-ı evśāf-ı ħulķ-ı pāk ile 
Cāna ķand-ı mükerrer olmuşdur 

 
69 RābiǾā ĥażret-i ǾAlįdir kim 

ĶāliǾ-i bāb-ı Ĥayber olmuşdur 
 
70 Cevher-i zü’l-fiķārı heycāda 

Cevşen-i fetĥ-i leşker olmuşdur 
 
71 Pertev-i fıŧrat-ı żamįrinden 

ŞemǾ-i fıŧnat münevver olmuşdur 
 
72 Kişver-i Ǿilm ki peyām-berdir 

Źātı ol kişvere der olmuşdur 
 
73 Şāh-ı Düldül-süvār kim Dārā 

Āstānında çāker olmuşdur 
 
74 Ķapısında ķulu olup Ķisrā 

Ĥāǿiz-i cāh-ı Ķanber olmuşdur 
 
75 O vaśį-i resūl kim ķadri 

Lā fetā ile evfer olmuşdur 
 
76 Bu ĥaber hem ŝiķāt-ı rāvįden 

Levĥ-i śıĥĥatde ezber olmuşdur 
 
77 YaǾni tāc-ı vezāret-i Mūsā 

Ser-i Hārūna efser olmuşdur 
 
78 ĦilǾat-ı nev-vezāret-i Aĥmed 

 Zįver-i dūş-ı Ĥaydar olmuşdur 

SONUÇ 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde bulunan 1118 (1707)’de tertip edilmiş Zeyl-i Şefîk-

nâme adlı mecmuada Şefîk Mehmed’e ait altı kaside bulunmaktadır. Kasidelerin üçü naat, biri 
miraciyye, ikisi de medhiyyedir. Medhiyyelerden biri Râmî Mehmed Paşa için diğeri de dört halife 
için yazılmıştır. 

Şefîk’in kasidelerin çeviriyazılarının verildiği bu çalışmada çalışmanın hacmi göz önünde 
bulundurularak inceleme kısmı sınırlı tutulmuş, kasidelerin genel özellikleri üzerinde durulmuştur. 
Dil ve üslup bakımından başarılı görünen kasidelerde, şairden bahseden tezkirelerin de isabetle 
kaydettiği üzere, sağlam ve etkili bir dil ve anlatım tekniği görülmektedir. Şiir dilinin temel 
unsurları olan vezin, kafiye, edebî sanatlar, ahenk unsurları gibi şiir dilinin temel unsurlarını 
başarıyla kullanan şairin altı kasidesinden beşi dinî muhtevalıdır.  

Şefîk’in tezkireler dışında şairliği ve şiirleri üzerine bilgi veren herhangi bir çalışma 
bulunmadığından bu çalışmamızın Şefîk’in şair kimliğini ayrıntılarıyla ortaya koymada bir 
basamak teşkil edeceğini umuyoruz. Şiirlerinin yapı ve muhtevası üzerine yapılacak çalışma ve 
araştırmalar onun şairlik yönü ile ilgili ayrıntıları gün yüzüne çıkaracaktır.  
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