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TAKDİM

Şanlıurfa, 11.500 yıllık tarihi geçmişi, coğrafik konumu, 
ticari İpekyolu üzerinde olması, Doğu ile Batı arasında kavşak 
noktasında bulunması sebebiyle, stratejik öneminin yanı sıra din, 
kültür ve medeniyetlerin buluştuğu bir çekim merkezi olmuştur. 
Bu özelliklerinden dolayı tarihi gelişim sürecinde, üzerinde birçok 
bağımsız devlet ve beylik kurulmuş ve birçok uygarlığa beşiklik 
etmiştir. 

Tarih boyunca dünyanın en verimli toprağına sahip Şanlıurfa, bu 
yönü ile bir tarım şehri olmuştur. Şehrin bu birikimini göz önünde 
bulunduran Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin sürdürülebilir en büyük 
projesi olan GAP’ı uygulamaya sokmuş ve Atatürk Barajı ile 
Şanlıurfa’yı ticaret ve kültürün yanında bir de tarım ve sanayi şehri 
yapmıştır. 

Şanlıurfa, çok tanrılı inançların yanı sıra birçok peygamberi 
bağrından çıkarmış, birçok peygamberin uğrak yeri olmuş ve bu yüce 
insanlara ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Üç semavi dinin ata olarak 
kabul ettiği Hz İbrahim, bu topraklarda doğmuş, Hz İsa bu şehri 
kutsamış ve bu yüzden şehir, “İnançlar Diyarı” ve “Peygamberler 
Diyarı” olarak anıla gelmiştir. Özellikle Hz. İbrahim ve Hz. Eyyub 
peygamber ile özdeşleşmiştir.

Şanlıurfa, Urfa Akademisi ve tarihi Harran Üniversitesi’nden 
yetişen âlimlerin eserleri ile Batı Medeniyetinin oluşumuna büyük 
katkı sağlamış; ilim, felsefe ve sanatta modern Batı Düşüncesini 
etkilemiştir…

Şanlıurfa, sahip olduğu kültürel mirası ile kültür ve inanç; 
Karacadağ Kayak Merkezi ile kış; Karaali Kaplıcaları ile termal; 
Atatürk Barajı’nda yapılan su sporları ile turizm çeşitliliği açısından 
önemli bir potansiyele sahiptir. 
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Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün 2006 yılında 
projelendirdiği “Şehir Kitaplığı Dizisi” yayınları kapsamında 
yayınlanan “Urfalı Hilmî ve Reyâhîn’i” adlı bu çalışmaya emeği 
geçenlere teşekkür eder, başarılar dilerim.

Yusuf YAVAŞCAN
Şanlıurfa Valisi
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ÖNSÖZ

Tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik yapmış olan 
Şanlıurfa’nın zengin bir tarih ve kültüre sahip olduğu bilinen 
bir gerçektir. Bu zengin tarih ve kültür mirasının yanında 
edebî faaliyetler bakımından da münbit bir yer olduğunu 
söylemek mümkündür. Her şeyden evvel 17. yüzyılın ikinci 
yarısı ile 18. yüzyılın ilk çeyreği arasında yaşamış ve Klâsik 
Türk edebiyatının beş büyük şairinden biri olan Nâbî gibi 
büyük bir şair yetişmiştir. Ancak bu münbit edebî muhite 
rağmen istenilen sayıda ve seviyede şair yetiştiğini söylemek 
pek mümkün gözükmemektedir. Çünkü Anadolu’da adı sanı 
duyulmuş ve tezkirelere ismi geçmiş Urfa’lı şair sayısı iki 
elin parmaklarını geçmemektedir. 

Ancak Klâsik edebiyatımızın temel kaynakları olarak 
bilinen şuara tezkireleri, biyografik ve bibliyografik eserlerde 
adı geçmeyen, daha çok Urfa’nın edebî muhitinde yetişmiş 
ve buralarda şöhret bulmuş pek çok şair vardır. Bu şairlerin 
çoğu XIX. ve XX. yüzyılda yaşamış olup Fuzûlî ve Nâbî 
gibi üstadlara bağlı kalmış ve onlara nazireler yazmışlardır. 
Bu şairlerden bazıları şairlik yönünden çok kabiliyetli olup 
Divân tertip etmişlerdir. İsmini tespit ettiğimiz Urfalı divan 
şairleri şunlardır: Sakıp (ö. 1873), İsmet (1827-1875), 
Hikmet (18321878), Lami (1826-1888), Admî (1818-1900), 
Muhibbî (1854-1906), Hilmî (1857-1910), Abdî (1857-
1911), Namık (1878-1911), Azmî (1880-1914), Durak 
(1860-1916), Şevket (1861-1918), Fürûğî (1877-1923), 
Re’fet (1875-1938) ve Emin (1884-1941).

Şiirlerinde “Hilmî” mahlasını kullanan Hafız Muhammed, 
Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
yaşamış ve divân şiir geleneğine bağlı kalarak şiir yazmış 
şairlerimizden biridir. Hilmî şiirlerini, “Reyâhîn” adında bir 
kitapta toplamıştır. 

Şanlıurfa Şairleri adlı bir kitap hazırlayan Bedri Alpay, 
Hilmî’nin yukarıda adı geçen şiir kitabının İstanbul’da 
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bir yangında yok olduğunu söylemektedir. Ancak Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yazmaları 
arasında Hilmî’nin “Reyâhîn” adlı şiir kitabının bir 
nüshasını tespit ettik. Kayıp olarak bilinen bir eserin gün 
ışığına çıkarılması ve yazmadaki şiirlerin edebî bir değere 
sahip olması, bizi böyle bir çalışmaya yönelten en önemli 
etkenlerden biri olmuştur. 

Çalışma, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölüm altında, şairin hayatı, eserleri üzerinde durulmuş 
ve edebî kişiliği incelenmiştir. İkinci bölümde ise şiirlerin 
çevriyazısına yer verilmiştir. Ayrıca metinde geçen ve anlamı 
bilinmeyen bazı Arapça ve Farsça kelimelerin fonksiyonel 
bir sözlüğü ilâve edilmiş ve özel adlar dizini de çalışmanın 
sonuna eklenmiştir. 

Hilmî, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına 
rağmen şiirlerinde kullandığı imlâ, günümüz fonetiğine pek 
uymamaktadır. Ancak şiirlerin çevriyazısında transkripsiyon 
işaretleri kullanılmış ve metnin el verdiği ölçüde günümüz 
fonetine uyulmuştur. Şiirler Reyâhîn’deki sırasına göre 
çevrilmiş ve yazmada bulunduğu yerlerin yaprak numaraları 
belirtilmiştir. Ayrıca divân şiir geleneğinde rastlanılmayan 
noktalama işaretleri bazı şiirlerde kullanılmış olup 
çevriyazıda da bunlara dikkat edilmiştir.

Urfalı Hilmî’nin hayatı, eserleri ve Reyâhîn adlı şiir 
kitabını konu alan ve en az kusurlu olmasına özen gösterilen 
bu çalışma, edebiyat ve kültür tarihimize bir katkı sağlarsa 
amacına ulaşmış sayılacaktır. 

Bu çalışmam sırasında yardımlarını gördüğüm 
arkadaşlarım Dr. Hasan Almaz ve Dr. Ramazan Bardakçı’ya; 
eserin yayımlanmasını sağlayan Şanlıurfa Valiliği İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Selami Yıldız’a, Şube Müdürü Aydın 
Aslan’a ve AR-GE personeli Sait Rızvanoğlu’na  teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim.

Dr. Ekrem Bektaş
Şanlıurfa, 2008
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I. BÖLÜM

HAFIZ MUHAMMED HİLMÎ HAYATI, ESERLERİ
VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ

I. 1. Hayatı:

Urfalı Muhammed Hilmî, XIX. yüzyılın son çeyreği 
ile XX. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olmasına rağmen 
hayatı hakkında bilinenler oldukça azdır. Hilmî’nin hayatı 
hakkında bilgi bulabildiğimiz tek kaynak, Şanlıurfa Şairleri 
1 adlı çalışmadır. Bu çalışmada verilen bilgilerin sıhhat 
derecesi hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. 
Çalışmanın sonunda kaynakça olmadığı gibi, yazar verdiği 
bilgileri nereden ve kimden aldığı hususunda da bir şey 
söylememektedir.

Şanlıurfa Şairleri adlı kitapta Hilmî’nin hayatına dair 
verilen bilgilerin tamamı şöyledir: 

“Adı Muhammed, mahlası Hilmi’dir. 1881’de Urfa’da 
doğmuştur. Abdurrahman isminde bir zatın oğludur. İlk 
tahsilinden sonra Hafız Osman Efendi’den2 Kur’ân’ı 
hıfzetmiş, İbrahimiye Medresesi’ne girmiştir. O sıralarda 
bu medresenin müderrisi 1908’de vefat eden ünlü âlim Hacı 
Ramazan Efendi’dir. Bu medresede hüsn-i hatt derslerini de 
ünlü hattat şair Ahmet Vefik Bey vermektedir. Bu medresede 
hususi derslerine girdiği Müftü Hasan Efendi’nin teşvikiyle 
şiire başlamıştır. Medreseyi bitirdikten sonra İstanbul’a 
1 Bedri Alpay, Şanlıurfa Şairleri, (Edisyon: Adil Saraç), Dal Yayıncılık, Şanlıurfa, 
1986,  s. 97-101.
2 Şanlıurfa Evliya ve Alimleri adlı çalışmada Hafız Osman Efendi adıyla iki kişi 
kayıtlıdır. Ancak ölüm tarihlerinden anlaşıldığı üzere bu şahsiyetler Hilmî’den önce 
yaşamışlardır. Kitabı hazırlayanın “Urfa’da Osman adında çok hafız yetişmiştir.” ifa-
desi ile Hilmî’nin Kur’an öğrendiği hocası başka Osman Efendi olsa gerektir. Bkz. 
Mahmut Karakaş, Şanlıurfa Evliya ve Alimleri, Şanlıurfa Belediyesi Kültür Müdürlü-
ğü Yayınları, Şanlıurfa, 1996, s. 332-333.
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giderek 1904 yılında Darü’l-Muallimat’a girmiştir. Oradan 
şu gazelini Müftü Hasan Efendi’ye gönderiyor:3

Yine hükmün sürüyor dilde temennâ-yı vatan
Yine zihnim tağıtır fikrü’l-mezâyâ-yı vatan

Geçiyor rûz u şebim hâb u hayâletle benim
Ne yamân derde düşürdü beni sevdâ-yı vatan

Âh evvelce firâk-ı vatanı bilmez idim
Ne kadar müşkül imiş firkat-ı leylâ-yı vatan

Yâ Rab ol sâèat-ı ferruh ne zamândır ki ede
Gönlümü gark ferah-ı rûy-ı dil-ârâ-yı vatan

Cigerim nâr-ı tahassürle kebâb oldu benim
Beni bî-tâb ediyor yâd-ı gam-efzâ-yı vatan

Şerer-i âteş-i dildir bu suhanler Hilmî
Okuyup anlasın ahvâlimi ebnâ-yı vatan

1908 Meşrutiyet’i sırasında okulu bitirip, Dârü’l-fünûn’a 
giriyor. Ders-i ‘amm belgesi aldığı için bir yandan fakülteye 
devam ederken Beyazid ve diğer camilerde öğrencilere 
hesap ve Türkçe dersleri veriyor. Fakülteyi bitirdikten 
sonra Medresetü’l-kuzat’a4 girip buradan da üçüncülükle 
mezun oluyor. İlk memuriyeti 1914’te olup Evkaf Nezareti 
Memurîn Kalemi kâtipliğidir. Bu görevden sonra Fetvahâne 
müsevvidliğine,5 sonra da birinci sınıf kitabetle Adliye 

3 Hilmî bu gazeli İstanbul’dan değil Antep’ten göndermiştir. Daha sonra bu konu 
üzerinde durulacaktır. 
4 Kadı yetiştirilmek üzere açılan mektebin adıdır. Daha fazla bilgi için bkz.: M. Zeki 
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB. Yay. İstanbul, 1993, C. 
II,  s. 440-441.
5 Şeyhülislâm dairesine bağlı fetva odasına gelen yazıları temize çekme görevi. 
Bkz.: a.g.e.,  C. I, s. 621-622.
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Nezareti’nde yeni oluşturulan Temyiz-i Şer’i Dairesi’ne6 bu 
dairenin de lağvıyla Medresetü’l-İrşâd7 tarih muallimliğine, 
sonra da Şer’iyye Vekaleti’nce Anadolu Medreseleri 
müfettişiliğine tayin ediliyor ve bu görevle teftiş merkezi 
olan Adana’ya gidiyor. Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkınca 
Adana Lisesi Arapça ve Farsça öğretmenliği, daha sonra 
da Adana Erkek Muallim Mektebi Türkçe öğretmenliğine, 
1933’te Osmaniye Orta Mektebi Türkçe öğretmenliği ve 
müdürlüğüne tayin ediliyor. Bu son görevinde ne kadar 
kaldığını ve ne zaman vefat ettiğini öğrenemedim. Şiirlerini 
“Reyâhîn” adlı bir kitapta toplamıştır. Hazret-i İsâ’nın 
Babası Var mı? adlı kitabı da İstanbul’da basılmıştır. Şiirleri 
güzel ve güçlüdür. Çok şiir yazmışsa da İstanbul’da çıkan 
bir yangın sonucu bugün elde değildir.” 8 

Bedri Alpay’ın yukarıdaki ifadelerinden, Hilmî 
hakkındaki bu bilgileri şifahî olarak duyup yazdığını 
söyleyebiliriz. Şanlıurfa Şairleri kitabını yayıma hazırlayan 
Adil Saraç’la yaptığımız görüşmede, Bedri Alpay’ın bu 
bilgileri şairin akrabalarından, mezar kitabelerinden, şer’iyye 
sicil defterlerinden, Urfa Nüfus Dairesi kayıtlarından ve bazı 
şahısların tuttuğu şiir mecmualarından derlediğini bildirdiler. 
Bu çalışmada verilen bilgilerin bir kısmını şairin şiirlerinden 
de doğrulanmakla beraber ilâve ya da farklı diyebileceğimiz 
bazı noktalar da vardır. Şimdi Hilmî’nin şiirlerinde kendi 
hayatına dair tespit ettiğimiz bilgileri değerlendirmeye 
çalışalım.9

6 Temyiz Şer’i Dairesi’ndeki yazışmaları usûlüne uygun olarak kaleme alma görevi. 
Bkz.: a.g.e., C. II, s. 284. 
7 Medresetül-vaizin ile medresetül-eimme vel-huteba’nın birleştirilmesi suretiyle 
tesis olunan mektebin adıdır. Bkz.: a.g.e.,  C. II, s. 440.
8 “Eserlerinden Örnekler” başlığında iki gazel ve elimizdeki yazmada olmayan bir 
terci-i bend yer almaktadır. Hilmî hakkında burada verilen bilgiler, Mahmut Karakaş’ın 
Şanlıurfa Evliya ve Alimleri  adlı eserinde de tekrar edilmiştir. s. 246-247.
9 Burada anlatacağımız bilgilerin bir kısmını daha önce yayımladığımız bir maka-
lede değinmiştik. Bkz.: Ekrem Bektaş, “Urfalı Şair Hilmî ve Kayıp Eseri Reyâhîn”, 
Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 26, Kış 2006, s.147-156.
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Şair, Urfa İbrahimiye Medresesi’ne10 gittiğini ve bu 
medresenin müderrisinin Hacı Ramazan Efendi olduğunu, 
hatta kendisinin Ramazan Efendi’nin son öğrencisi olduğunu 
bildirmektedir. Hilmî, Ramazan Efendi’nin 1322/1904 
yılında doğan oğlu “Osman” için yazdığı tarih beytinin 
başındaki “Urfa’da İbrahìmìye Medresesi Müderrisi üstÀd-ı 
feøÀéil-nihÀdım èumdetü’l-muóaúúiúìn faøìletlü el-Óacc 
RamÀøan Efendi (ùÀle èömruhÿ) Óaøretleriniñ”11 cümlesiyle 
bu bilgileri doğrular ve hocasının hayatı hakkında da dipnotta 
kısa bir bilgi verir.12

Hilmî, İbrahimiye Medresesi’nde öğrenci iken hat 
derslerine ilgi duyduğunu; ancak feleğin bir oyunu ile bu 
arzusuna ulaşamadığını, daha sonra hocası Ahmet Vefik 
Bey’e13 gönderdiği bir kıt’ada şöyle ifade eder:

Dem-i vedÀèda pÀ-bÿs-ı yÀra ermek için
FirÀúa ehl-i eviddÀya eyledim iúdÀm
Ne çÀre úurdu felek bir oyun o hengÀmda
Müyesser olmadı óayfÀ !... Dirìġ !... Neyl-i merÀm14

Bedri Alpay, şairin İbrahimiye Medresesi’nde iken 
hususî derslerine girdiği müftü Hasan Efendi’nin teşvikiyle 
şiire başladığını söylemektedir. Bu konuda elimizde bir 
bilgi yoktur. Ancak Hilmî’nin bu yıllarda Antep’e gittiğini 
ve buradan hocalarına mektup yazıp şiirler gönderdiğini 

10 Bilgi için bkz.: Mahmut Karakaş, Cumhuriyet Öncesi Şanlıurfa’da Kültür ve Eği-
tim, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995., s. 82-87. Karakaş, Muhammed Hilmî 
Efendi (1881-1933)’nin 
İbrahimiye Medresesi’nde müderrislik yaptığını söylemektedir. Oysa Hilmî’nin kendi-
si burada öğrenci olduğunu bildirmektedir. 
11 Bkz.: Metin, XX. manzume. 
12 Bu bigi için bkz.: XX. Manzume. Ayrıca Ramazan Efendi’nin hayatı için bkz.: 
Karakaş, Şanlıurfa Evliya ve Alimleri, 289-290.
13 Hayatı hakkında bilgi için bkz.: Alpay, Şanlıurfa Şairleri, s. 234-236.
14 Hilmî’nin Antep’ten Ahmet Vefik Bey’e gönderdiği bu kıt’anın başında “Urfa 
TaórìrÀt Úalemi Mübeyyiølerinden Òaùùaù-ı yaèúÿt-pesend ÜstÀd-ı Muóterem Lobud 
Bey-zÀde Aómed Vefiú Bey’e Gönderdigim Mektÿbda” ibaresi yazılıdır.
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biliyoruz15. Hilmî’nin Antep’ten mektup yazıp şiirlerini 
gönderdiği kişilerden birisi de Rahimiye Medresesi16 
hocalarından Hasan Hüsnü Efendi’dir.17 Hilmî Antep’ten 
hocası Hasan Hüsnü Efendi’ye iki gazel göndermiştir. 
Bunlar, Şanlıurfa Şairleri kitabını hazırlayan Bedri Alpay’ın 
şairin İstanbul’dan Müftü Hasan Efendi’ye gönderdiğini 
söylediği:

 
Yine óükmün sürüyor dilde temennÀ-yı vaùan
Yine õihnüm ùaġıtır fikr-i elem-zÀ-yı vaùan

matlalı gazel ile: 

Verd-i óüsnüñ yÀd ile gÀhìce efġÀn eylerim
Áh edüp bülbülleri gülşende nÀlÀn eylerim18

beytiyle başlayan gazeldir.

Alpay, Hilmî’nin İstanbul’a gitmeden önce Antep’e 
yaptığı geziden hiç söz etmez. Oysa şair, rindâne söylediği 
gazelinin şu beytinde:

äabr eyle ki gülzÀr-ı ümìde per açarsıñ
Óilmì bu úadar iñleme zindÀn-ı RuhÀ’da

Urfa’yı bir zindana benzeterek iyice sıkıldığını ve buradan 
kurtulmak istediğini bildirir. Yine Hilmî, terci’-i bendin 
şu iki mısraında, Urfa’da kaldığı sürece şiirinin takdir 
15 Bkz. Ekrem Bektaş, Urafl ı Hilmi’nin Antep Günleri Uluslararsı Gaziantep Araş-
tırmaları (Sözlü,Kültür Dil ve Edebiyat Sempozyumu 10-11 Nisan 2008 Gaziantep 
sunulan bildiri.
16 Bu medrese için bkz.: Mehmet Karakaş,Cumhuriyet Öncesi Şanlıurfa’da Kültür 
ve Eğitim, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995, s. 101-104.
17 Müftü Hasan Hüsnü Efendi’nin hayatı için bkz.: Karakaş, Şanlıurfa Evliya ve 
Alimleri, s. 156-160.
18 Bu gazelin başında “èAyntÀb’dan, Urfa’da Raóìmìye Medresesi Müderrisi ÜstÀd-ı 
Muóterem MiftÀóì-zÀde Faøìletli Óasan Óüsnü Efendi Óaøretlerine Gönderdigim 
Mektÿbda” ibaresi yazılıdır.
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edilemeyeceğini ve buradan gitmesi gerektiğini düşünür.
 

GüftÀrıma hiç Urfa’da taúdìr eden olmaz
LÀzım bana tebdìl-i maúÀm etmeàe gayret

Şairin bu sıkıntılı günlerden sonra Urfa dışına çıktığı ilk 
gezisi Antep’tir. Hilmî, Antep’e gittiği günlerde yazdığı 
bir gazelinde, gidiş sebebini açıklar gibidir. Antep’te bazı 
kimselerle özellikle de âlim Hacı Hasib Efendi19 ve şair 
Edib Efendi20 ile görüştüğünü ve oldukça memnun kaldığını 
söylediği gazeli aşağıdadır:

Gerçi kim etdim RuhÀ’dan infiãÀl oldum ġarìb
Lìk seyr-i çehre-i maúãÿdu etdi Óaú naãìb

Gülşen-i èAyntÀb mesken oldu mürġ-i ùabèıma
Menbaè-i èirfÀn kim her gÿşesinde bir lebìb

SìmÀ buldum şeref oldum hezÀrÀn şevú ile
Cebhe-sÀy-ı òÀk-i pÀy-i õÀt-ı üstÀd-ı Edìb

Soóbetiyle göñlüme revnaú verir ol õÀt kim
NÀm-ı vÀlÀsı cenÀb-ı FÀøıl ÓÀcı Óasìb

Urfa’ya gönder bu nev naômıñ ki versiñ ÓilmiyÀ
Òaùù u maènÀsiyle úalb u dìde-i aóbÀba zìb

19 XIX. yüzyılda yetişmiş  Antepli güçlü şairlerinden biridir. Asıl adı Mehmet Ha-
sip, mahlası Dürrî’dir. 1848’de Antep’te doğmuş ve 3 Ekim1913’te vefat etmiştir.  
Zübdetü’l-Ferâîz ve Âteş-i Sûzân adında iki eseri vardır. Antepli şair Dürrî ve Edip 
hakkındaki bilgileri bizimle paylaşan meslektaşım Halil İbrahim Yakar’a teşekkür ede-
rim. Ayrıca bu şairler hakkında daha geniş bilgi için Halil İbrahim Yakar’ın dervam 
eden “Antep Şairleri” adlı çalımasına bakılabilir. 
20 Metinde Edib hakkında şu bilgi verilmiştir: “èAyntÀb èulemÀsından olan fÀøıl-ı 
müşÀrün ileyhiñ nÀm-ı bÀ-iótirÀmı ÓÀcı èAbdullÀh Efendi olup yazdıġı eşèÀr-ı dil-
ÀrÀda Edìb maòlasını úullanır. Urfa’ya èavdetimde aldıġım bir luùuf-nÀmesinde derc 
zìrdeki úıùèa èuluvv-ı ùabè-ı şÀèirÀnelerine delìldir.

ÒˇÀhişger-i ülfet degilim ehl-i kemÀle
Firúatleri bÀèiå oluyor böyle melÀle
Tevéem olacaú óüzn-i firÀúıñ ile Óilmì
Bilmem neye,  mesrÿr oluyor o viãÀle”
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Şair, Antep’ten hocası Müftü Hasan Hüsnü Efendi’ye 
gönderdiği “vatan” redifli gazelinde de daha önce vatandan 
ayrılmanın ne olduğunu bilmediğini ve memeleket hasretiyle 
yanıp tutuştuğunu şu beyitlerde dile getirir:

Geçiyor rÿz u şebim òˇÀb u òayÀletle benim
Ne yamÀn derde düşürdü beni sevdÀ-yı vaùan

Áh evvelce firÀú-ı vaùanı bilmez idim
Ne úadar müşkül imiş firúat-ı leylÀ-yı vaùan

Cigerüm nÀr-ı taóassürle kebÀb oldı benim
Beni bì-tÀb ediyor yÀd-ı ġam-eføÀ-yı vaùan

Ayrıca Hilmî, Halep Valisi Nâzım Paşa’ya21 sunduğu 
“arkadaş-nâme”nin 

Beni sevú eyledi ŞehbÀ’ya bir iş Der-saèÀdet’den
Ümìdim òÀk-i pÀy-ı devletiñden beõl-i himmetdir

beytindeki “şehbÀ” sıfatıyla Halep’e gittiğini söylemektedir. 
O gün için Urfa’nın Halep vilayetine bağlı bir sancak olması 
bu seyahati mümkün kılmaktadır.22 Ancak şairin bu seyahati 
hakkında elimizde bu beyitten başka bir bilgi de yoktur. 

Hilmî’nin şiirlerinde, İstanbul’daki hayatı ile ilgili olarak 
fazla bilgi yoktur. Bu konuda şairin İstanbul’a gittiğinde 
mesnevî nazım şekliyle kaleme almış olduğu bir şiiri vardır. 
Bu şiirde ilk kez büyük bir şehir görmüş kişinin ruh hali 
sezinlenmektedir. Şiirin tamamı şöyledir: 

21 Nazım Paşa hakkında bilgi için bkz.: İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır 
Türk Şairleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1988, 2. Cilt, s. 1144-1148.
22 Urfa, 1865 yılında Halep vilayetine bir  sancak olarak  bağlanmış ve 1912 yılana 
kadar devam etmiştir. Güler, Selâhaddin Eyyûbî, Urfa Bölgesinde Devlet Adamları ve 
Komutanlar (M.Ö. XIV. Yüzyıl-M.S. 1920), Şurkav, Yay., Ankara, 1999, s. 83-84. 
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Nedir bu şehrde cünbiş-nümÀ o úudsiyyet
Nedir bu beldede hayret-fezÀ o èulviyyet

Zemìni reng-i bedÀyièle öyle mÀlìdir
SemÀsı şevú-i dile cilvegÀh-ı èÀlìdir

äaçar øiyÀ-yı leùÀfet o òÀú u aócÀrı
Úamaşdırır hele dìdÀrı çeşm-i nüôôÀrı

Bu pÀy-taòt-ı muèallÀ-yı Àl-i èOåmÀn’dır
YegÀne úıble-i ÀmÀl-i ehl-i ìmÀndır

Bu óaclegÀh-ı cihÀnda èarÿs-ı büldÀndır
Bu burc-ı feyø ü saèÀdetde şems-i raòşÀndır

Bu menbaè-i ezelì-i zülÀl-i èirfÀndır
Bu kÀn-ı sermedì-i dür-i èadl u iósÀndır

Şair, Meşihat-ı İslâmiyye’ye verdiği istid’a-nâme’de  
(arzuhal) İstanbul’daki ilk yıllarına dair bazı bilgiler 
verir. Hilmî’nin, yapılan bir sınav sonunda kendisinin 
başarısını çekemeyen bazı öğrencilerin kıskanıp hakaret 
ettiklerini, medresede olmadığı bir zamanda şahsî eşyalarını 
dışarı attıklarını, olayı medrese sorumlusu Bursalı Raif 
Efendi’ye23 söylediğini, ancak buradan bir netice alamadığı 
gibi azarlandığını, bu durum karşısında çaresiz kaldığı için 
şeyhülislâmlık makamına aşağıdaki manzumeyi sunduğunu 
söylemektedir:24

23 Bu zat hakkında bir bilgi bulamadık.
24 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Ekrem Bektaş “İstanbul’da Taşralı Bir Şair” 
Beykent Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Ulusal Türk 
Edebiyatında İstanbul Sempozyumu  (03-05 Nisan 2008) sunulan bildiri.
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Ey sipihr-i keremiñ mihr-i fürÿġ-efşÀnı
MültecÀ-yı øuèafÀ luùf u mürüvvet-kÀnı
Zümre-i ehl-i diliñ óÀmì-i pür-iósÀnı 
Mesned-ÀrÀ-yı meşìóat úamer-i evc-i kemÀl
èÖmr ü iúbÀliñi efzÿn ide Rabb-i müteèÀl

İstemezdim ki verem ùabè-ı feraónÀke melÀl
Yaènì taúdìm edeyim böylece pejmürde maúÀl
N’eyleyem eyledi mecbÿr beni ãÿret-i óÀl
èArø-ı óÀl etmege ãad şerm ile etdim cüréet
Luùf edip eyle ióÀle aña gÿş-ı reéfet 

Òaylì demdir ki Ayaãofya’da beõl-i himmet
Ederek şevú ile ber-mÿcib-i sevk-i fıùrat 
Eyledim cidd ile taóãìl-i èulÿma ġayret
İmtióÀnda olacaú bedreúa tevfìú-i ÒudÀ
İntiòÀb etmege heyéet úuluñu gördü sezÀ

Etdi iôhÀr-ı óased ġayri gürÿh-i MollÀ
Yaşamaz lÀ-cerem Àsÿde-dil erbÀb-ı õekÀ
Eyledim gerçi müdÀrÀyı bi-òaúúın ìfÀ
Áb-ı tedbìr ile sönsün mü o Àteş heyhÀt
İltihÀb eyledi gitdikçe o nÀr-ı ôulÿmÀt

Óilm edip eyler idim sabr u sükÿnetde åebÀt
Aradan óaylì vuúÿè buldu güõÀr-ı evúÀt 
èÁúıbetde yoġiken medresede ben bi’õ-õÀt
Oùama girmiş o dem ser-seri bir òÀne-òarÀb
Ùaşraya atmaġa eşyÀmı olup cüréet-yÀb

Eyledim óÀli görüp ben daòi bevvÀba şitÀb
Bu óaúaret nedir ÁllÀh içün olsun bevvÀb
Bunu tecvìz ediyor hangi óadìs hangi kitÀb
Baña ãorma dedi var Àmirimiz sen aña var
Bursalı RÀéif Efendi ki odur medresedÀr 
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Aña da óÀlimi añlatmaya vardım nÀ-çÀr
Eylemek lÀzım iken aãlını bir istifsÀr
Sözümü diñlemege mÀniè olup kibr ü vaúÀr
Beni ùard eyleyerek èunf ile tekdìr etdi
Suòan-ı ġayr-ı münÀsible de taóúìr etdi

Bilerek èaczimi ÀzÀrını tekåìr etdi
Beni her mercièe varmaúlıġa taóyìr etdi
Lìk fikr-i keremiñ úalbimi tesrìr etdi
BÀb-ı elùÀfuña geldim ederek èarøa merÀm
İltifÀtuñla bu èÀciz úuluñı eyle be-kÀm

Edip idrÀkime aãóÀb-ı òıred ġıbùa müdÀm
Sözlerim eyler iken ehl-i dili şìrìn-kÀm
Ne revÀ eyleyeler Óilmì’yi taóúìre úıyÀm
Bunu haøm eylese de şÀèir-i dil-òaste hemÀn
Ùabè-ı bìdÀrıñıza bu gelir elbette girÀn

Oysa Alpay’ın yukarıda verdiği bilgiye göre Hilmî, 1904 
yılında İstanbul’a giderek Dâru’l-muallim’e kaydolur ve 
1908’de burayı bitirerek aynı yıl Dârü’l-fünûn’a yazılır. Bir 
taraftan da Dâru’l-muallim’den aldığı ders-i amm belgesiyle 
bazı camilerde hesap ve Türkçe derslerini verir. Fakülteyi 
bitirdikten sonra Medresetü’l-Kuzat’a devam eder ve burayı 
da üçüncülükle bitirir. 1914 yılında Evkaf Nezareti Memurîn 
Kalemi kâtipliğinde ilk memuriyete atanır. Bu görevden 
sonra Fetvahâne müsevvidliğine, sonra da birinci sınıf 
kitabetle Adliye Nezareti’nde yeni oluşturulan Temyiz-i 
Şer’i Dairesi’nde çalışır. Bu dairenin de kapatılmasıyla 
Medresetü’l-irşâd tarih öğretmenliğine, sonra da Şeriyye 
Vekaleti’nce Anadolu Medreseleri müfettişiliği görevine 
getirilir ve bu görevle teftiş merkezi olan Adana’ya atanır. 

1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkınca Adana 
Lisesi’nde Arapça ve Farsça öğretmenliği, daha sonra da 
Adana Erkek Muallim Mektebi Türkçe öğretmenliğini yapar. 
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1933’te de Osmaniye Orta Mektebi Türkçe öğretmenliği ve 
müdürlüğüne görevlerinde de bulunur.25

Şairin şiirlerinde, İstanbul’dan sonra Adana ve 
Osmaniye’deki hayatı hakkında hiçbir bilginin bulunmaması 
da dikkat çekicidir. Acaba Hilmî, bundan sonra şiir yazmayı 
mı bıraktı;  yoksa bu yıllarda yazılan şiirler kayıp mı 
diye insan sormadan edemiyor. Reyâhîn,  şairin Urfa ve 
İstanbul’da bulunduğu yıllarda yazmış olduğu şiirlerini 
içermektedir denilebilir.

25 Osmaniye Orta Mektebi, bugün Osmaniye İlköğretim Okulu olarak eğitim ve 
öğretime devam etmektedir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde okulda 1939 yılına 
kadarki bilgiler kayıtlıdır. Hilmî ile ilgili bir kayda rastlamadık.
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I. 2. Eserleri:

Hilmî, ilim ve irfan öğrenmeye hevesli olduğunu ve 
eserler neşretmek istediğini; ancak tahsile yeni başladığı için 
yayımlanacak eserinin olmadığını şu beyitlerde bildirir:

Bendeñiz nev-heves-i èirfÀnım
Sÿy-ı taóãìle yeñi pÿyÀnım

Neşr-i ÀåÀra da meylim çoúdur
Lìk ÀåÀr-ı güzìdem yoúdur

Kitap yayımlamaya meraklı olan Hilmî’nin şiirlerinin 
toplandığı Reyâhîn adlı şiir kitabının dışında “Hz. İsâ 
Aleyhisselâm’ın Babası Var mı?” adını taşıyan matbu bir 
eseri daha vardır. 

I.2.1. Reyâhîn: 

Bedri Alpay’ın “Şiirlerini Reyâhîn adlı bir kitapta 
toplamıştır. Şiirleri güzel ve güçlüdür. Çok şiir yazmışsa da 
İstanbul’da çıkan bir yangın sonucu bugün elde değildir.” 
diye söz ettiği Reyâhîn adlı şiir kitabının bir nüshası Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi, 
Yazmalar Bölümü, İsmail Saib I Koleksiyonu 5125 numarada 
kayıtlı olup ilk defa tarafımızdan tespit edilmiştir. Alpay’ın 
“çok şiir yazmış” ifadesiyle, bizim tespit ettiğimiz yazmadaki 
şiirlerin sayısı arasında bir tutarsızlık görülmektedir. Bedri 
Alpay’ın kitabında yer alan bir terci’-i bend’in elimizdeki 
yazmada yer almamış olması Reyâhîn’in eksik olduğu 
intibaınını uyandırmaktadır.26 Ancak yazmada şairin kendisi 
“ReyÀóìn ùarz-ı èatìú üzre yazılmış bir úaç úaãìde, manôÿme 
ve ġazeli óÀvìdir.” ifadesiyle kitaptaki şiirlerin sayısı hakkında 
bilgi vermektedir. Gerek şairin “İfâde” başlığıyla verdiği bu 
açıklamalarından, gerek bazı şiirlerin üzerinin çizilmesinden 
26 Bu dönemde yayımlanan periyodik dergilerde Hilmî’nin herhangi bir şiirine rast-
lanılmamıştır.



Urfalı Hilmî ve Reyâhîn’i                Dr. Ekrem Bektaş

13

ve gerekse şiirdeki bazı kelimelerin değiştirilmesinden tespit 
ettiğimiz bu nüshanın müellif hattıyla yazılmış olabileceği 
ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

Nüshanın istinsah kaydı olmadığı gibi müstensihi de belli 
değildir. Yazmanın satır sayısı 12 olup tamamı 40 yapraktır. 
Şiirler rik’a ile yazılmıştır.

Yazma, “ReyÀóìn” ùarz-ı èatìú üzre yazılmış bir úaç 
úaãìde, manôÿme ve ġazeli óÀvìdir.” cümlesiyle başlayıp

Pederden münteúildir feyø-i istièdÀdı evlÀdıñ
Buña şÀhid ise Óilmì yeter bu òaùùı NÀcì’niñ

beytiyle son bulur.

Kitaptaki şiirlerin tümü aruz vezniyle yazılmış olup 
manzumelerin sıralanışı bakımından Reyâhîn müretteb bir 
Divânçe’yi andırır. 

Reyâhîn, şairin kaleme aldığı “İfade” başlığını taşıyan 
bir önsözle başlar. Manzumelerin ilk üçü tevhid konulu 
olup ikisi “Nücûmı Temâşâ, biri de “Sahrâya Karşı” adını 
taşırlar. Bu şiirler sırayla gazel, mesnevî ve murabba nazım 
şekilleriyle yazılmıştır. Kitaptaki dördüncü şiir de gazel 
formunda yazılmış na’t-i şeriftir. Daha sonra tamamı 5 
kaside olan kasideler bölümü gelir. Bu kasidelerden ikisi 
sultan Abdulhamid’in tahta geçişinin yıldönümünü konu 
alan cülusiyye, biri de yine padişahı tebrik etmek üzere 
yazılmış tarihtir. Kitaptaki dödüncü kaside ise Halep Valisi 
Nâzım Paşa’ya takdim edilmek için yazılmış bir “arkadaş-
nâme”dir. Beşinci kaside ise Urfa’ya 1323/1905 yılında 
mutasarrıf olarak gelen Ethem Sabri Efendi27 hakkındadır. 
Hilmî manzumesinde, mutasarrıf Ethem Sabri Efendi’nin 

27 Ethem Sabri Efendi hakkında bilgi bulamadık. Manzumede verilen 1323/1905 
tarihine göre Sabri Efendi mutasarrıf olarak Urfa’ya gelmiştir. Bkz.: Halep Vilâyeti 
Sal-nâmesi, 1323, s. 310; Haz: Sevgi Aydemir-Selma Özbay, Harran Üniversitesi, Fen-
Edebiyat fakültesi, Tarih Bölümü, Bitirme Tezi, Şanlıurfa, 2005.; Salahaddin Eyyûbî 
Güler, Urfa Bölgesinde Devlet Adamları ve Komutanlar, Şurkav, Yayınları, Ankara, 
1999, s. 84.



Urfalı Hilmî ve Reyâhîn’i                Dr. Ekrem Bektaş

14

adını anmaz, ancak onun Urfa’ya yaptığı hizmetler, özellikle 
de şehrin kenarında yaptırdığı hastaneye dair bilgiler etraflıca 
anlatmıştır.28 

Kasidelerden sonra Meşihat dairesine vermek üzere 
yazdığı istid’a-nâme (arzuhal) ve bu manzume ile ilgili bir kıt’a 
yer alır. Muhammes nazım şekliyle yazılmış bu manzumede 
Hilmî, Ayasofya Medresesi’nde yapılan sınavı kazanmasıyla 
bazı öğrencilerin bu başarısını çekemeyip kendisinin aleyhine 
çalışmaları ve başından geçenleri anlatmaktadır. Yine 
muhammes nazım şekliyle ve şairin arkadaşlarından birinin 
ölümü üzerine yazılmış bir mersiye vardır. Mersiyeden sonra 
beşer bendden oluşan iki müseddes-i mütekerrir yer alır. Bu 
müseddeslerden biri sultan Abdulhamid’in doğum günü 
münasebetiyle Urfa lise öğrencilerinin lisâniyle söylenmiştir. 
Bunlardan sonra “tevârîh” başlığı altında altı şiir vardır. Bu 
manzumelerden ikisi kıt’a-i kebire, üçü gazel, birisi de beyit 
nazım şekliyle yazılmıştır. Kıt’a-i kebire nazım şekliyle 
yazılmış tarihler, padişahın cülusunun yıldönümü (1907 ve 
1908) münasebetiyle söylenmiştir. Gazel formuyla yazılmış 
tarihlerden biri, Hafız Muhammed’in torunu olan Bediü’d-
din isimli birinin mahiyeti pek anlaşılmayan mecmuası 
için, birisi Şerh-i Ekmel 29 adında kendi eseri için, birisi de 
1321/1903 yılında ölen Urfa eşrafından Halil Hilmî adındaki 
bir gencin mezar taşına yazılmak için söylenmiştir.30 Tarih 
beytinde ise hocası Ramazan Efendi’nin “Osman” adındaki 
oğlunun doğumuna tarih düşürülmüştür.

Tahmîs başlığı altında dört manzume vardır. Bunlardan 
biri Hoca Dehhânî’nin:
28 Manzumede anılan hastane, Karakoyun Deresi’ne nazır, şehrin yüksek bir tepesin-
de iki katlı ve süslü taştan yapılmış olup, devrin mimârisinin özelliklerini taşır. 1943 
yılında Millet Hastanesi,1948’den 2004 yılına kadar da Şanlıurfa Devlet Hastanesi 
olarak hizmet vermiş, 2005 yılından sonra ise Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
olarak hizmet vermektedir. 
29 Daha sonra üzerinde durulacaktır. 
30 Şanlıurfa Mezar Taşları, adlı çalışmada ne böyle bir şiire de ne böyle bir isme 
rastlanmıştır.  Mahmut Karakaş, Şanlıurfa Mezar Taşları, Şurkav Yayınları, Şanlıurfa, 
1996.
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Gül yüzünde òaù belürse gözlerüm giryÀn olur
HÀle görünse kenÀr-ı mÀhda bÀrÀn olur 31

matlalı gazeli; biri Vâsfî Efendi’nin:

Gelmiyor vechüñ òayÀli dìde-i òÿn-bÀruma
BÀéiå oldur sevdigüm her laóôa Àh u zÀruma

matlalı gazeli; biri de Râzî mahlaslı bir şairin

CihÀnda görmemiş bir kes bu dürlü mÀh-ı tÀbÀnı
Degül KenèÀn ilinden aãlı ammÀ Yÿsuf-ı åÀnì

matlaı ile başlayan gazeli tahmîs edilmiştir. Diğer tahmîsin 
kimin gazeline söylendiği tespit edilememiştir.

“Gazeliyyât” başlığı altında da biri Farsça olmak üzere 
15 gazel vardır. Bu gazellerden 3’ünün başlığında nazire 
yazılmakla birlikte tanzîr edilen gazellerin kime ait olduğu 
belli değildir. Sonra gelen 3 gazel, şairin Antep’ten hocalarına 
gönderdiği gazellerdir. “Bülbül” redifli gazelin de ilk mısraı 
tırnak içine alındığından “tazmîn” olduğu anlaşılmaktadır. 
Gazellerden biri Nâbî’nin

Manôÿrı iken tÀ bu úadar şÀh-ı bahÀruñ
Nergis geçinir sÀye-i destinde çenÀruñ

matlaı tazmîn edilerek yazılmıştır. Bir başka gazel de şairin 
çağdaşı olan Urfalı Nüzhet Gânî’nin32 gazeline söylenmiş 
naziredir. Bu gazellerden sonra mesnevî nazım şekliyle 
söylenmiş iki şiir vardır. 

“Kıta’ât” başlığı altında biri Arapça, toplam 10 şiir 
vardır. Bu şiirlerden 2’si nazım, 8’i kıt’adır. Bu kıt’aların 
konuları, annesine gönderdiği resimden, çiçek hediye edene 
31 Manzumenin başlığında Kemal Paşa-zâde’nin gazeli olarak gösterilmiştir.
32 Nüzhet Gânî için bkz.: Alpay, Şanlıurfa Şairleri, s. 62-64.
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kadar farklı farklıdır. Bu bölümden sonra biri matla olmak 
üzere 4 beyitle Reyâhîn son bulur.

I. 2. 2. Hz. İsâ Aleyhisselâm’ın Babası Var mı ?

Muhammed Hilmî, böyle bir makale yazmasının 
gerekçesini eserin girişinde şöyle izah eder. “Tevhid-i Efkâr 
Gazetesi’nin 239 numaralı nüshasında (Doktor Milaslı İsmail 
Hakkı) imzasıyla neşr olunan (Haml-i Meryem Mes’elesi) 
unvânlı makale ehl-i imân arasında pek çok te’essürâta bâdî 
oldu. Bazı zevât tarafından kaleme alınan cevabî makalelerin 
mezkûr gazete tarafından neşr olunmaması te’sirat-ı vak’ayı 
teşdîd eyledi. Bu yolda yazılmış makalelerin derciyle hususî 
bir risâlenin neşrine teşebbüs edildiğini istihbâr eylediğimden 
abd-i âciz dahi bu bâbda birkaç söz söylemekten men’-i nefs 
edemedim.” 33

Hilmî’nin bu makalesi, meclis-i tedkik-i müellefât-ı 
şer’iyye hey’eti tarafından incelendikten sonra 1338-1340 
tarihinde Evkâf-ı İslamiyye Matbaası’nda kitap olarak 
basılmış olup tamamı 14 sahifedir. Kitabın kapağında 
müellifin künyesi “Bayezıt Ders-i ammlarından Fetvâ-hâne-i 
âlî müsevvidlerinden Urfalı Hâfız Muhammed Hilmî” olarak 
yazılmıştır. Eserin içeriği kelâm ilmiyle ilgili olduğundan 
daha fazla üzerinde durulmamıştır. 

Bu makaleden de anlaşıldığı üzere Muhammed Hilmî, 
şiir kadar nesir sahasında da başarılıdır. Onun bu bilinen 
eserlerinin dışında başka eserler de yazmış olabileceğini 
tahmin etmekteyiz. Zaten Muhammed Hilmî, yazdığı bir 
tarih manzumesinde çok zamandır kelâm ilmiyle uğraştığını 
ve bu konuda “Şerh-i Ekmel” (1322/1904) terkibiyle 
tarih düşürdüğü eserini bitirdiğini söylemektedir. Ancak 
gerek kataloglarda gerekse kütüphanelerde yaptığımız 
araştırmalarda müellifin böyle bir eserine şimdilik 
33 “Bilahere o yolda bir risâle neşrinden sarf-ı nazar edildiğinden işbu makale suret-i 
hususiyede tab’ ve neşr olundu.”  Müellifin notu, s. 3. 
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rastlanılmamıştır. Hilmî’nin sözünü ettiği eserle ilgili 
beyitleri aşağıdadır:

Ez-cümle èÀciz bir çoú zamÀndır
Bedé eylemişdim èilm-i kelÀma 

El-óamduli’llÀh eş-şükruli’llÀh
Oldum muvaffaú óüsn-i tamÀma

Cevherle Óilmì tÀrìò yazdım
Bu Şeró-i Ekmel erdi òitÀma 
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I.3. Edebî Kişiliği

Hilmî’nin, hayatı bölümünde de anlatıldığı üzere ilim 
öğrenmeye meraklı olduğu, bu merak saikasıyla da Urfa’da 
başlayan eğitimini Antep’te ve daha sonra da İstanbul’da 
sürdürdüğü anlaşılıyor. 

Muhammed Hilmî, Reyâhîn adlı şiir kitabına yazdığı 
“İfâde” başlıklı kısımda, şairlik iddiasında bulunmadığını 
belirtir. Yazdıkları şiirlerin salt mücerred şiir olmadığı 
belki şairlik hevesiyle şiir söylediğini bildiren Hilmî, zevk 
sahibi ediplerin kendi şiirlerinden memnun kalacaklarını ve 
şiirlerin ifâde tarzında görülen eksikliklerin de erbâb-i iktidâr 
tarafından hoş karşılanacağını ümit edererek sözü bitirir.

Bu ifadelerin dışında hemen hemen her divân şairinde 
görülen kendini övme, Hilmî’nin şiirlerinde de rastlanan bir 
husustur. Urfalı şair Nüzhet Gânî’nin gazeline yazdığı fahr-
âmiz bir nazirede kendisini ve şairliğini Nef’î’nin üslûbunu 
andıran bir eda ile şöyle övmektedir:

Evc-i aèlÀ-yı kemÀliñ úamer-i enveriyem
Rind-i muèciz-nefes ü kÀn-ı hüner-gevheriyem

Dìdeler òayrelenir pertev-i èirfÀnımdan
Hüneriñ öyle celì şaèşaèa bir aòteriyem

Mest olur tÀ be-ebed naômımı kim eylese gÿş
Dehrde óaú bu ki bir feyø-i ÒudÀ sÀgeriyem

Reng ü bÿda güle kim ġıbùa-resÀndır suòanım
Urfa’nuñ çoú mı disem şÀèir-i nÀzükteriyem

Ġazel-i Nüzhet’i tanôìre özensem Óilmì
Vechi var çünkü anıñ ben de eò-i ekberiyem

Yine Reyâhîn’de yer almayıp da Şanlıurfa Şairleri adlı 
çalışmadan metne dahil ettiğimiz terci’-i bend’de Hilmî, 
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“tâze beyân” ve “renkli suhan” sahibi bir şair olduğunu 
söyler. Kendisini zamanın İsâ’sı olarak gören şair, sözlerinin 
de ölüleri dirilten Hz. İsâ’nın nefesi gibi mürde-dilleri 
dirilttiğini söyler. Şair yine bu terci’de şeyh geçinenleri, sufî 
ve mollaları çok şiddetli bir dille eleştirir. Manzumenin ilk 
bendi şöyledir:

Ben gerçi óayatımda henÿz tÀze civÀnım
AmmÀ ki suòan gevherine maèden-i kÀnım
Her mürde-dili zinde eder feyø-i kelÀmım 
Faòr ile desem çoú mu ki èÍsÀ-yı zamÀnım 
Her muôlim olan úalbi münevver ederim ben 
ErbÀb-ı dile meşèale-i şuèle-feşÀnım
Sen sanma baúup heyéetüme sÿfì vü mollÀ
ÓÀşÀ baña èÀlemde ne ìnüm ne de Ànım Ben şÀèir-i 
rengìn-suòan-ı tÀze-beyÀnım
Ben mÀéil-i dil-dÀde-i òurşìd-i şÀnım

Bedri Alpay da şair hakkında “şiirleri güzel ve güçlüdür” 
ifadesini kullanır. 

Reyâhîn’de yer alan şiirlerin toplamı 55’tir. Bunların 
nazım şekillerine göre dağılımı şöyledir: 5 kasîde, biri Farsça 
olmak üzere 20 gazel, 3 mesnevî, 1 murabba, 2 muhammes, 
4 tahmîs, 2 müseddes, 2 kıt’a-i kebîre, 1 terci’-i bend, biri 
Arapça34 olmak üzre 8 kıt’a, 2 nazım, 1 matla ve 4 beyittir.

Hilmî 53 manzumede kullanım çokluğuna göre
1- mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
2- fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün
3- mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fa’ûlün
4- fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün
5- mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün
6- mef’ûlü mefâ’ilün fa’ûlün
7- mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün
8- fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün
9- müstef’ilâtün müstef’ilâtün
10- fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün
11- müstef’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün 

34 Reyâhîn’de yer alan bu Arapça kıt’a, şaire ait olmayıp edebî bir eserden alınmışır.  
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olmak üzere 11 farklı aruz kalıbını başarıyla uygulamıştır. 
Bazı Türkçe eklerde yapılan imâlelerin dışında vezin kusuru 
sayılabilecek hususlara da çok az rastlanır. 

Hilmî, şiirlerinin hepsinde zengin kafiyeyi kullanmıştır. 
Bu kafiyelerin tümü de kafiye-i müreddefe dediğimiz (revi 
harfinden önce bir uzun ünlünün bulunması) türdendir. 
Özellikle kolay bulunabilen kafiye-i şaygân (Àn) denilen 
kafiye türü daha çoktur. Kafiyeyi oluşturan kelimelerin aynı 
türden olmasına dikkat eden şair, bazı şiirlerinde âhengi 
sadece kafiye ile sağlamıştır. Kafiye ile birlikte redifle 
âhengin pekiştirildiği manzumelerde de ek redifler daha 
fazladır. Bunlar da isim hal ekeri, bildirme ekleri ve iyelik 
ekleridir:

-yüzümde -õì-şÀndır -aòterim
- gözümde -pertev-efşÀndır -zerim
-sözümde -ehl-i ìmÀndır -reh-berim

“Hilmî” mahlasıyla şiirler yazan Hafız Muhammed, 
divân şiirinin tekniğini ve estetiğini yakalamış ve klâsik 
üslûp diye adlandırılan üslûpla şiir yazmış bir şairdir. 

SÀúiyÀ peymÀne ãunma tÀ ki cÀnÀnım gele
Meclise ÀrÀm u ãabr-ı úalb-ı óayrÀnım gele

***
Verd-i óüsnüñ yÀd ile gÀhìce efġÀn eylerem
Áh idüp bülbülleri gülşende nÀlÀn eylerem

***
Yine óükmün sürüyor dilde temennÀ-yı vaùan
Yine õihnüm ùaġıdır fikr-i elem-zÀ-yı vaùan

oldukça akıcı olan bu matla beyitleri Hilmî’nin üslûbu 
hakkında bir fikir vermesi bakımından önemlidir.

Değişik nazım şekilleriyle şiirler yazmış olan Hilmî’nin 
bu şiirlerde işlediği konular, nazım türlerine göre değişiklik 
arzetmektedir. Tevhid konulu manzumelerde Allah’ın 
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isimlerinin kainattaki tecellilerinin dikkatle incelendiği 
görülmektedir:

Açmış beşeriñ nÀmına bir mekteb-i èirfÀn
ÒallÀú-ı cihÀn vermiş anıñ nÀmını dünyÀ
Hep dersi maèÀrif bu şuéÿnÀt ser-À-pÀ
èÁúil anı añlar bilemez cÀhil-i nÀ-dÀn

Na’t-i şerifte Hz. Muhammed’e olan derin bağlılığını ve 
sevgisini müşahede ediyoruz: 

Gürÿh-ı enbiyÀ tesbìó-i dür ÀsÀ ser-Àmeddir
O tesbìóe imÀme gevher-i õÀt-ı Muóammed’dir

ØiyÀ-yı Àferìnişde bu èulviyyÀt u süfliyyÀt
Ezelden cümlesi pertev-rübÀ-yı nÿr-ı Aómed’dir

Odur kim èÀlem-i úuds içre giymiş tÀc-ı levlÀkı
Vücÿd-ı pÀkini intÀc içün èÀlem mümehheddir

Ne óÀcet úadrini bilmek ki sÀéir muècizÀtından
èUluvv-i şÀnına ÚuréÀn’ı bürhÀn-ı müéebbeddir

Çe óadd-i tust ey Óilmì úalem der-vaãf-ı ÿ rÀnden
Ne bilsin óall-i ceõri bir ãabì kim dersi ebceddir

Sultan Abdulhamid’e sunulan kasidelerde ise onun 
padişahlığı döneminde yapılan eğitim faaliyetlerine dikkat 
çekilmiş ve bu dönemde yayımlanan eserlerin çokluğuna 
vurgu yapılmıştır. Hilmî, 33 yıl gibi uzun süre tahtta kalan, 
I. ve II. Meşrutiyeti ilân eden sultan Abdulhamid’in siyasî 
yönü üzerinde hiç durmaz. Klâsik kasidelerde görülen 
memduhu övme tarzını devam ettirmiş olan şair, padişahı 
övmede oldukça başarılıdır:
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CihÀn ùurduúça ùursun ãıóóat u iclÀl ü şevketle
O òaúÀn-ı zamÀn kim èÀlemìne ôıll-ı RaómÀn’dır

ÚabÿlgÀh-ı ÒudÀ’ya lÀ-cerem vÀãıl olur zìrÀ
Bu lÀhÿtì duèÀ maúrÿn-ı Àmìn-i sürÿşÀndır 

Hilmî, Şeyhülislâmlık makamına sunduğu istid’a-
nâme’de de (arzuhal) İstanbul’da medresede öğrenci iken 
başarısını çekemeyen bazı öğrencilerin kıskanıp hakaret 
ettiklerini, kendisinin olmadığı bir sırada odasındaki şahsî 
eşyalarını dışarı attıklarını; bu durumu medresede yetkili 
olan Bursalı Râ’if Efendi’ye bildirdiğinde nasıl bir tepki 
ile karşılaştığını anlatmaktadır. Muhammes nazım şekliyle 
yazılmış olan manzume, kafiye örgüsü bakımından da 
bilinen muhammeslerden farklıdır.35 Her bendin son iki 
mısraı ile bir sonraki bendin ilk üç mısraının kendi arasında 
kafiyeli olduğu bu manzume ile, Hilmî’nin divân şiirinde 
kullanılan nazım şekilleri hakkındaki bilgisini ve bu konuda 
yaptığı yenilikleri göstermesi bakımından önemlidir.36

Toplamı 15 olan gazellerde ise daha çok aşk konusu 
işlenmiştir. Bunun yanında rindlik, hikmet ve nasihat gibi 
konuları içeren gazeller de vardır. Özellikle Hilmî’nin 
Nâbî’nin etkisinde kalarak yazdığı nasihat içerikli gazeli, bir 
bayram gününde söylenmiş gazel ile “Urfa” redifli gazellerin 
matla beyitlerini örnek vermek istiyorum:  

Elde fırãat var iken ùabèıñı taġyìre çalış
Nÿr-ı èirfÀn ile git úalbiñi tenvìre çalış

***
Bu gün èìd-i feraó-efzÀ cihÀn şÀdÀn güler oynar
äatar üftÀdegÀna cilveler òubÀn güler oynar

***
Nev-resìde bütleri óayret-feøÀdır Urfa’nıñ
Òÿblarına cÀn fedÀ etmek sezÀdır Urfa’nıñ

35 Muhammeslerdeki kafiye örgüsü için bkz.: Mustafa Erdoğan, Türk Edebiyatında 
Muhammes, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, s. 41-42.
36 Bkz.: Metin, XI. manzume.
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Şair medrese eğitiminden geçtiğinden Arapça ve 
Farsça’ya hâkimdir. Daha Urfa İbrahimiye Medresesi’nde 
iken Kur’an’ı hıfzetmiş olan şair, İstanbul’da Darü’l-
muallim ve Medresetü’l-kuzat eğitimini tamamlamış ve 
çeşitli dairelerde görev almıştır. Ayrıca Ayasofya ve Sultan 
Ahmet Camiilerinde de dersiamlık yapmış ve kelâm ilmiyle 
uğraşmıştır. Alpay’ın bildirdiğine göre Hilmî ömrünün son 
yıllarında da Adana Lisesi’nde Farsça ve Arapça derslerini 
okutmuştur. Ancak buna rağmen Reyâhîn’de şaire ait hiç 
Arapça şiir yoktur. Ancak Hilmî’nin Hz. İsâ’Aleyhisselâm’ın 
Babası Var mı?  adlı makalesinde Kur’an-ı Kerim’den 
çıkardığı âyetler üzerine yaptığı yorumlarda Arapça’yı çok 
iyi derecede bildiğini göstermiştir. Reyâhîn’de yer alan 
Farsça bir gazelle de şiir yazacak kadar bu dili öğrenmiştir.

Hilmî, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen 
şiirlerinde Divân şiirinin ortak kelime ve mazmunlarını 
kullanmış ve klâsik şiir geleneğimizi devam ettirmiştir. 
Dolayısıyla yaşadığı döneme göre değerlendirildiğinde 
kullandığı dilin ağır olduğu, ancak anlaşılmaz olmadığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz: 

NigÀrÀ şìve-i òandeñ gül-i raènÀda yoúdur yoú
Şemìm-i zülf-i tÀrıñ èanber-ı sÀrÀda yoúdur yoú

Ruòuñ gül ãaçlarıñ sünbül gülistÀn-ı cemÀliñde
Bu dürlü gülle sünbül gülşen-i meévÀda yoúdur yoú

Dili pür-õevú ü şevú etdi şeker-Àmìz-i güftÀrıñ
Gözüm sÀúìde meyde sÀġar u nìmÀda yoúdur yoú

Naãıl teşbìh edem dür-dÀneye ey mÀh dendÀnıñ
Evet bu rütbe revnaú gevher-i yek-tÀda yoúdur yoú

Unutdurdu baña eşèÀrı baú dehriñ şuéÿnÀtı
Nedendir ÓilmiyÀ ġam görmeyen dünyÀda yoúdur yoú
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Hilmî, kişilik itibariyle oldukça hassas bir şairdir. Birisinin 
kendisine hakaret etmesi üzerine söylediği şu gazelde çok 
rikkatli bir ruh haline sahip olduğunu öğreniyoruz. Olayın 
mahiyetini bilmemekle birlikte, kendini bilmeyen biri 
karşısında bu kadar çabuk hayata küsen ve bedbin davranan 
bir ruh halinin portresini çizmektedir. Gazelin tamamı 
şöyledir:

Öyle pür-derdim ki göñlüm maózen-i óüzn ü melÀl
Öyle pür-yeésim ki gelmez òÀùıra fikr-i viãÀl

Ey ecel ! Gel cÀnımı al istemem ol èÀlemi
Kim ola nÀ-dÀna anda ser-fürÿ ehl-i kemÀl

Her ne dem bir kes baña gösterse rÿy-ı iltifÀt
Aġlarım kim düşmiş cÀnım olur encÀm-ı óÀl

Bir hümÀ-yı tÀrem-i bÀlÀ-yı èirfÀnım velì
Tìr-i ÀlÀm-ı felek úılmış beni işkeste-bÀl

Dehrden şekvÀ gerekmez ÓilmiyÀ òÀmÿş ol
Sen şikÀyet eyledikçe eyler eføÿn pÀy-mÀl

Yukarıdaki gazelin makta beytinde anlaşıldığı üzere 
Hilmî, divân şairlerinin hemen hemen çoğunda görülen 
felekten şikayet ve dünyayı yerme anlayışına sahip değildir. 
Felekten şikâyet etmenin insana fayda sağlamayacağı gibi 
dertleri arttıracağını ifade ider. Bu anlayış, onun şairliğinden 
çok, âlim kişiliğinin bir tezahürü olsa gerek. 

Hilmî, ilmî çalışmaları ve değişik kurumlardaki resmî 
görevlerin yanında şiirle de uğraşmış ve divân şiiri geleneğine 
bağlı kalarak bu alanda bir divânçe oluşturabilecek kadar şiir 
yazmış şairlerimizden biridir. Belki de asıl mesleği şairlik 
olmuş olsaydı daha çok şiir yazar ve daha meşhur bir şair 
olarak edebiyat tarihine geçerdi.
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ÇEVRİYAZI SİSTEMİ

1. Arap elifbasında bulunduğu halde bugünkü 
Türk abecesinde bulunmayan işaretler ve harfler şöyle 
gösterilmiştir.

é ء
æ, å ث
Ó, ó ح
Ò, ò خ
Õ, õ ذ
ä, ã ص
Ø, ø; D, ê ض
Ù, ù ط
Ô, ô ظ
è ع
Ġ, ġ غ
Ú, ú ق

2. Arapça ve Farsça kelimelerdeki hurûfı medler,

Á, À آ 
Ū, ÿ و 
Ī, ì  ى 

ile gösterilmiştir.
3. Nazal “ڭ ” ñ  ile gösterilmiştir.
4. Farsça kelimelerdeki vÀv-ı madÿle “ ˇ ” işareti ile 

gösterilmiştir.

5. Birleşik isim ve sıfatlar arasına “ – ” işareti 
konulmuştur.
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II. BÖLÜM

METİN

1b
“İfÀde”

“ReyÀóìn” ùarz-ı èatìú üzre yazılmış bir úaç úaãìde, 
manôÿme ve ġazeli óÀvìdir. 

MuóteviyÀtınıñ her parçası mücerred şièir söylemek 
hevesiyle degil, belki bir óiss-i şÀèirÀne üzerine 
yazılmış olduġundan müùÀlaèası õevú-ÀşnÀyÀn-ı üdebÀ 
memnÿniyyetini cÀlib olacaġı meémÿl-i úavìdir.

Şìve-i ifÀdesinde görülen naúÀyiã baèøı elfÀô-ı perìşÀn 
için cÀy-ı iètiraø olabilirse de meftÿn-ı maèÀnì olan 
erbÀb-ı iútidÀrıñ o òaùÀlara da luùfen müsÀmaóa naôarıyla 
baúacaúlarına ümìdvÀrım.

Ayaãofya ders-i èÀmmlarından Urfalı ÓÀfıô
Muóammed Óilmì
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I
2a  Tevóìde Müteèalliú

“Nücÿmı TemÀşÀ”

mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü faèÿlün

1 Her õerre müsaòòar seni iòùÀra İlÀhì
  Her şeyde gelir úudretiñ efkÀra İlÀhì

2 ÔÀhirde kevÀkib görünür Àdeme lÀkin
  Maénen görünür vaódetiñ enôÀra İlÀhì

3 BÀlÀda ne bu lemèa niåÀr olmada her şeb
  Ermez beşeriñ èaúlı bu esrÀra İlÀhì

4 Bunlar hepisi şÀhid-i raòşÀn-ı vücÿduñ 
  Denmez mi óamÀúat seni inkÀra İlÀhì

5 Ser-mest-i mey-i maèrifetiñ olmayı ister
  Ver maùlabını Óilmì-i nÀ-çÀra İlÀhì

II
2b

“KezÀ”

mefèÿlü mefÀèilün faèÿlün

1 Bir leyle-i pür-ãafÀda tenhÀ
  BÀlÀyı eder idim temÀşÀ

2 Gerçi o gece degildi meh-tÀb
  Meh-tÀbda o neşÀù-ı nÀ-yÀb
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3 Aòterler edip semÀyı tezyìn
  Olmışdu zemìn maóabbet-Àgìn 

4 Bir ãamta bürünmüş idi èÀlem
  Yoú velvele-i ġirìv-i Àdem

5 Áheste vezÀn olurdu bir bÀd
  SevdÀlıları ederdi dil-şÀd

6 Müstaġraú idim tefekkürÀta
  Ùalmışdı göñül taóassüsÀta

3a
 7 Her necm birer bedìèa ôÀhir
  Kim anda celì şükÿh-ı fÀùır 

8 Teéåìri o rütbe kim úulÿba
  Beñzerdi menÀôır-ı ġurÿba

9 Her lemèası bir nümÀyiş-i Óaú
  AllÀh !... Gören diyordı muùlaú

10 YÀ Rab bu ne müştaèil bevÀriú
  YÀ Rab bu ne mültemiè òavÀriú

11 ÁåÀr-ı füyÿøa óikmetiñdir
  BürhÀn-ı kemÀl-i úudretiñdir 



Urfalı Hilmî ve Reyâhîn’i                Dr. Ekrem Bektaş

31

III
3b
 “äaórÀya Úarşı”

mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü faèÿlün

I
 Açmış beşeriñ nÀmına bir mekteb-i èirfÀn
 ÒallÀú-ı cihÀn vermiş anuñ nÀmını dünyÀ
 Hep ders-i maèÀrif bu şuéÿnÀt ser-À-pÀ
 èÁúil anı añlar bilemez cÀhil-i nÀ-dÀn

II
 Miréat-ı kemÀl-i keremiñdir bu menÀôır
 Áyìnesidir úudretiñiñ bunca bedÀyiè
 EşyÀda bütün nÿr u feriñ olmada lÀmiè
 YÀ Rab felek ü şems ü úamer hep seni õÀkir

III
 Rÿyìde olur emr-i şerìfiñle nebÀtÀt
 İõniñle eder úuş ùayerÀn cevv-i havÀda 
 ÒˇÀn-ı nièamıñ kÀffe-i maòlÿúa küşÀde
 Müstaġraú olur feyøiñe õì-rÿó u cemÀdÀt
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4a
IV

“Naèt-i Şerìf”

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

1 “Gürÿh-ı enbiyÀ tesbìó-i dür ÀsÀ ser-Àmeddir
 O tesbìóe imÀme gevher-i õÀt-ı Muóammed’dir”

2 ØiyÀ-yı Àferìnişde bu èulviyyÀt u süfliyyÀt
 Ezelden cümlesi pertev-rübÀ-yı nÿr-ı Aómed’dir

3 Odur kim èÀlem-i úuds içre giymiş tÀc-ı levlÀkı37

 Vücÿd-ı pÀkini intÀc için èÀlem mümehheddir

4 Ne óÀcet úadrini bilmek ki sÀéir muècizÀtından
 èUluvv-i şÀnına ÚuréÀn’ı bürhÀn-ı müéebbeddir

5 Çe óadd-i tust ey Óilmì úalem der-vaãf-ı ÿ rÀnden38

 Ne bilsin óall-i ceõri bir ãabì kim dersi ebceddir

V
4b
 “Cülÿs-ı HumÀyun-ı Óaøret-i ÒilÀfet-penÀhiye DÀéir.”

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

1 Bu gün bir èìd-i millìdir bu gün bir yevm-i õì-şÀndır
 Bu gün mihr-i meserret kÀéinÀta pertev-efşÀndır 

2 Bu gün her dilde var bir neşve-i cÀvid-i rÿóÀnì
 Bu gün bir óüsn-i èÀlì dil-fürÿz-ı ehl-i ìmÀndır

37  “LevlÀke levlÀk lemÀ òalaktü’l eflÀk.” (Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım), 
Aclûnî, C.II,.s..243.
38  Ey Hilmî, O’nun (Hz. Muhammed) vasıfları hakkında kalem oynatmak senin 
haddine mi?.
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3 Bu gün her bir ùarafda lemèa-pÀş envÀr-ı èulviyyet
 SemÀda yerde bir Úudsiyyet-i èulyÀ nümÀyÀndır

4 TaèÀlallÀh nedir èÀlemde bu óÀl-i neşÀù-efzÀ
 CihÀn neşéeyle mÀlìdir bütün ÀfÀú òandÀndır

5 èUyÿn-ÀrÀ-yı ümmet cÀ-be-cÀ esbÀb-ı şÀdÀnì
 Bu zinetlerle her buúèa zemìn-reşk-i gülistÀndır

6 Temevvüc eylemekde şÀn ile rÀyÀt-ı èOåmÀn’ı
 DuèÀ-yı pÀdişÀhım çoú yaşa yer yer fürÿzÀndır

5a
 7 Bu rÿz-ı behcet-efrÿzı yine idrÀk içün cümle

 AhÀlì birbirin tebrìke saèì vü şitÀbÀndır 

8 Degil ümmet, sürÿrından bu gün heft ÀsmÀn üzre
 Bütün ãınf-ı melÀéik birbirin tebrìke pÿyÀndır

9 Bu şehr-Àyìn-i èulviyyet-úarìn-i bì-müdÀnì kim  
  Fürÿġ-ı dil-fürÿzi òayre-sÀz-ı çeşm-i insÀndır

10 Ne rütbe òÀùır-ÀrÀ, óayret-efzÀ olsa da bi’llÀh
Bu yevm-i pür-fütÿóıñ şÀnına nisbetle noúãÀndır

11 Bu gün hep ehl-i tevóìdiñ muúaddes bildigi gündür
 Bu gün rÿz-ı cülÿs-ı Óaøret-i èAbdü’l-óamìd ÒÀn’dır

12 Odur ol şehr-yÀr-ı aèøam-ı fÀrÿú-òaãlet kim 
 Vücÿd-ı aúdesi èOåmÀniyÀna luùf-ı YezdÀn’dır

5b
 13 Yazılmış kilk-i úudretle ezelde levó-i maófÿôa

 Anıñ vaãf-ı bihìni: ser-firÀz-ı Àl-i èOåmÀn’dır

14 MeèÀlì-i ãıfatıñ maãdarı õÀt-ı óumÀyÿnı
 Serìr-i şevketinde ôÀhir u bÀùında sulùÀndır
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15 Tecellì eylemiş hep òulú-i Óaú õÀt-ı şerìfinde
 Bütün èazminde el-óaú reh-beri ÀyÀt-ı KuréÀn’dır

16 Baúılsın dìde-i inãÀf ile tÀrìò-i eãlÀfa
 Hani bir devre kim devr-i humÀyÿnıyla siyyÀndır

17 Münevver eylemiş aóvÀl-i mülki pertev-i reéyi
 Burÿc-ı ÀsmÀn-ı devlete bir şems-i raòşÀndır

18 O rütbe eylemişdir intiôÀm-ı èÀlemi tekmìl
 Ki tertìbÀtına rÿó-ı SüleymÀn Àferìn-òˇÀndır

6a
 19 Behişt-ÀbÀd’a dönmüşdür ser-À-ser mülk-i èOåmÀnì

 KemÀl-i èadlden her belde bir gülzÀr-ı èumrÀndır

20 Hele nÿr-ı maèÀrif ol úadar ÀfÀúı ùutmışdır
 Ki gÿyÀ mülkümüz bir maùlaè-ı òurşìd-i èirfÀndır

21 GülistÀn-ı hüner günden güne şÀdÀb olur elbet
 Ki erbÀbı dem-À-dem kevåer-i luùfiyle reyyÀndır

22 èUluvv-i şÀnını iåbÀt iden ÀåÀr-ı vÀlÀsı
 Egerçi kesret-i aèdÀd veş bì-óadd u pÀyÀndır

23 Ùarìú-i pür-saèÀdet òaùù-ı èÀlì-i ÓicÀz ammÀ  
  Úulÿb-ı müéminìne eñ úanÀèat baòş-ı bürhÀndır 

24 èUmÿmen eyledi medyÿn-ı şükrÀn ehl-i İslÀm’ı
 Bu yüzden rÿó-ı pÀk-i Aòmed’i maóôÿô u şÀdÀndır

6b
  25 Suòan pÀyÀna erdi geldi hengÀm-ı duèÀ Óilmì

 DuèÀ-yı pÀdişÀhì ümmete bÀdì-i ġufrÀndır

26 CihÀn ùurduúça ùursun ãıóóat u iclÀl ü şevketle
 O òaúÀn-ı zamÀn kim èÀlemìne ôıll-ı RaómÀn’dır

27 ÚabÿlgÀh-ı ÒudÀ’ya lÀ-cerem vÀãıl olur zìrÀ
 Bu lÀhÿtì duèÀ maúrÿn-ı Àmìn-i sürÿşÀndır 
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VI

“Tebrìk-i SÀl-i Cedìd-i Óaøret-i PÀdişÀhîye DÀéir”

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

1 Neler iôhÀr eder seyr et bu èibret-òÀne-i dünyÀ
 Ne óayret-baòşdır ÀåÀr-ı ãunè-ı ÒÀlıú-i yek-tÀ

2 Dem-À-dem cilvegerdir ãunè-ı Óaú miréÀt-ı hestìde
 Pey-À-pey èÀlem-i hestì èademden olmada peydÀ

7a
 3 Nedir bu iòtilÀfÀt-ı fuãÿl ü vaút-i ãarãarın

 Nedir bu sÀóa-pìrÀ-yı vücÿd ü kevn olan eşyÀ

4 Gehì úaplar cihÀnı şÀm-ı ġam-Àlÿd-ı pür-ôulmet
 Velì taèúìb eder nÿrıyla bir ãubó-ı feraó-efzÀ

5 Gehì vìrÀn u óüzn-Àgìn olur baúsañ bütün èÀlem  
  ŞitÀ-yı úasvet-Àver çünkü eyler óükmünü icrÀ 

6 Görürseñ her ùaraf bir gülşen-i èumrÀn olur ãoñra
 Gelir faãl-i rebìè-i neşée-pìrÀ-yı ãafÀ-baòşÀ

7 FirÀú-ı yÀrdan dil-òÿn olup dem-beste olmuşken
 Sürÿr-ı vaãldan dehri pür eyler bülbül-i gÿyÀ

8 Zebÿn-ı pençe-i faúr u felÀket bir úuluñ baèøan
 Olur iúbÀl u cÀhı ġıbùa-baòş-ı esfel ü aèlÀ

7b
 9 Esìr-i pister-i derd ü mióen-keş Óaøret-i Eyyüb

 Bulup elùÀf-ı Óaú’dan tÀze cÀn ol dem olur ber-pÀ

10 BükÀ-yı hecr ü farù-ı giryeden aèmÀ olan Yaèúÿb
 Olur pìrÀhen-i Yÿsuf’la her dü-dìdesi bìnÀ
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11 Ne dem olsañ mükedder bir feraó taèúìb eder elbet
 ÒulÀãa her zamÀn baède “maèal-yüsr” kilid-i “yüsrÀ”39

12 İóÀùa eyleyüp hep èÀlemi deycÿr-ı nÀrÀnì
 Bütün ÀfÀúı etmişken ôalÀm-ı cehl istìlÀ

13 O óÀletde ùulÿè etdi hemÀn burc-ı òilÀfetden
 TeèÀlì eyledi bÀlÀya bir mihr-i cihÀn-ÀrÀ

14 Dìger-gÿn oldu èÀlem etdi her şey rengini taóvìl
 Münevver etdi envÀr-ı maèÀrif dehri ser-tÀ-pÀ

8a 15 Ki oldı èizz ile pìrÀye-sÀz-ı taòt-ı èOåmÀnì
 Bi-óaúúın Óaøret-i sulùÀn Óamìd-i maèdelet-pìrÀ

16 ŞehinşÀhÀ seniñ tedbìriñe ãad bÀrekellÀh kim
 Giyindi reng-i èumrÀn himmetiñle ser-te-ser ġabrÀ

17 Edip bir menbaè-ı èilm u maèÀrif dÀr-ı İslÀm’ı
 DiyÀnet, maèrifet rÿóiyle òalúı eylediñ ióyÀ

18 BelÀ-yı cehlden taólìã içün evlÀd u aófÀdı
 èUmÿmen memleketlerde mekÀtib eylediñ inşÀ

19 äalÀdır teşnegÀn-ı èilm ü èirfÀna buyursunlar
 MüheyyÀ cümle esbÀb-ı teraúúì bunda hep zìrÀ

20 ŞehÀ bir dürr-i yek-tÀ-yı òilÀfetsiñ ki şÀhiddir
 èUluvv-i pÀyeñe èulviyyetiyle ùÀrem-i mìnÀ

8b 21 Ne mümkün ümmete etmek bi-óaúúın vaãfıñı taórìr 
 Seniñ èaks-ı ãıfÀtıñdır nücÿm-ı èÀlem-i bÀlÀ

39 “Fe inne meèal-èusri yüsrÀ. İnne meèal-èusri yüsrÀ.” (Muhakkak her güçlükle be-
raber bir kolaylık vardır. Evet her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.) ayetlerinden 
iktibas yapılmıştır. Kur’an, 94/5, 6.
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22 Gürÿh-ı nükte-sencÀnı bıraúmışken bütün èÀciz
 Benim óaddim midir etmek mübÀrek vaãfıñı imlÀ

23 Faúaù şevú-i derÿnım èaúl u rÿóı eyleyip maġlÿb
 Bu gÿne naġmeler inşÀdına etdi beni ilcÀ

24 Suòan pÀyÀna erdi geldi hengÀm-ı duèÀ ġayri
 Seóer demdir duèÀlar redd olunmaz bu zamÀn úaùèÀ

25 Teceddüd eyledikçe pÀdişÀhım nev-be-nev yıllar
 Bulunduúça òırÀmÀn burcdan burca meh-i ġarrÀ

26 Teraúúì üzre olsun èömr ü iclÀl-ı humÀyÿnuñ
 Muèìn ü yÀveriñ olsun dem-À-dem Rabb-i bì-hem-tÀ

9a 27 Yazıp bir cevherìn tÀrìò ü tebrìki úuluñ Óilmì
 HemÀn saèd eylesin sÀl-i cedìdiñ Óaøret-i MevlÀ

VII

“Culÿs-ı HümÀyÿn-ı Óaøret-i CihÀn-bÀnìye DÀéir”40

mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü faèÿlün

1 Ey nÀéib-i sulùÀn-ı rüsül sÀye-i YezdÀn
 Ey maôhar-ı tevfìú-i ÒudÀ óÀmì-i ÚuréÀn

2 Òurşìd-i cihÀn-tÀb-ı kemÀlÀt u meèÀlì
 TimåÀl-i teúÀ, kÀn-ı èaùÀ, menbaè-ı iósÀn 

40 Bu manzumenin kafiye düzeni kaside nazım şeklinin kafiyesinden farklıdır. Her 
dört beyitten sonra bir matla beyti yer almaktadır. 

 
        (1323/1905 ) 

“Culÿs-  HümÀyÿn-  Óaøret-i CihÀn-bÀnìye DÀéir”38 
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3 Ser-tÀc-ı ümem, baór-i himem, şÀh-ı muèaôôam
 FÀrÿú-ı zamÀn, kehf-i emÀn, melce-i èirfÀn

4 ÒÀúÀn-ı güzìn, yÀver-i dìn, faór-i selÀùìn
 Maġbÿù-ı selef, şemè-i òalef, ekmel-i devrÀn

9b
 5 Ol ôıll-i ÒudÀsıñ ki bütün millet-i İslÀm

 DergÀhıña etmekde èubÿdiyetin ièlÀm 

6 Ey cÀlis-i evreng-i muèallÀ-yı òilÀfet
 SÀyeñde seniñ her günümüz èìd-i saèÀdet

7 Vermekde nişÀn kişverimiz bÀġ-ı İrem’den
 Her sÿda olur cilve-nümÀ şevú ü şeùÀret

8 EyyÀm-ı bihìniñde ôulüm ôulmeti nÀ-bÿd
 Tenvìr ediyor her ùarafı şems-i èadÀlet

9 èOåmÀnlılara mebde-i feyø oldu cülÿsuñ
 Bir dÀd-ı ÒudÀ’dır saña ol èaúl u kìyÀset

10 İòlÀã u ãadÀúatle edip vaãfıñı tartìl
 Her dem ideriz pÀdişehim nÀmıñı tebcìl

10a
 11 Etdi yine bir èìd-i cülÿs-ı ferruó-efzÀ

 Müstaġraú-ı envÀr-ı ãafÀ dehri ser-À-pÀ

12 Tanôìr ediyor ãanki cihÀn òuld-i berìni
 Her yanda biñ esbÀb-ı neşÀù olmada peydÀ

13 Úudsìleri óayrÀn ediyor óÀlet-i nÀsÿt
 Bir şaèşaèa-i òÀriúa èÀlemde hüveydÀ

14 Her büúèa bu gün bÀãıra-pirÀ-yı mübÀhÀt
 EşvÀú ile meşóÿn görünür sÀóa-i ġabrÀ
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15 Etmekde bütün eféide-i ümmeti leb-rìz
 Bir neşve-i cÀvìd ü sürÿr ùarab-engìz

16 Ey sevgili sulùÀnımız ey şÀh-ı kerem-kÀr
 Etdikçe bize èarø-ı liúÀ neyyir-i nevvÀr

10b
 17 Bir mihr-i füyÿøat gibi yevm-i cülÿsıñ

 Pertev ãaçaraú eylesin ÀfÀúı øiyÀdÀr

18 EvãÀfıñı tanôìm ederek şevú ile her yıl
 Úılsın üdebÀ vü şuèarÀ mefòaret iôhÀr

19 èUlviyyetiñi şeró edemez kilk-i siyeh-rÿ
 Olsun bu duèÀ óÀtime-i bihter-i güftÀr

20 Taòtıñda hemÀn ol şeref ü şÀn ile dÀéim
 RÀóat yaşasın sÀye-i luùfuñda èavÀlim

 
VIII

“Óaleb VÀlisi NÀôım Paşa Óaøretlerine 
Taúdìm Eylemek Üzre Bir Arúadaş-nÀme”

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

1 CihÀnda reh-ber-i iúbÀl u devlet úÀbiliyyetdir
  Olan ehl-i òıred bÀlÀ-nişìn-i ãadr-ı èizzetdir

11a
2 Felekden iştikÀ nÀ-úÀbiliñ kÀrı olur zìrÀ

  Hemìşe merd-i úÀbil nÀéil-i feyø ü saèÀdetdir

3 Bunu iåbÀta óÀcet yoúdur el-óaú çünkü èÀlemde
  HemÀn her gün güvÀhì cÀlib-i enôÀr-ı diúúatdir
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4 Baúıñ ez-cümle ol òurşìd-i evc-ÀrÀ-yı èirfÀna
  Ki úalb-i Àgehì bir maùlaè-i şems-i faøìletdir

5 Suòan-gÿyÀn-ı èaãrıñ ser-firÀz-ı nükte-perdÀzı
  NevÀ-yı òÀmesi vecd-Àver-i ehl-i ùabìèatdir

6 Odur ol nÀôım-ı esrÀr-ı óikmet vÀlì-i ŞehbÀ
  ÕekÀsı èilm ü èirfÀnı medÀr-ı şÀn ü şöhtretdir

7 Ne óÀcet şeró ü tavãìf itmege èulviyyet-i õÀtın
  èUluvv-i kaèbına óikmet-nümÀ ÀåÀrı óüccetdir

11b
 8 Kerem-kÀrÀ rehÀ-yı muèciziñden èÀciziñ baòşı
  HemÀn bir aóveliñ evãÀf-ı mihri serde bestedir

9 Bu naômı òÀk-i pÀy-ı luùfuña taúdìmden maúãad
  Óuôÿruñda küçük bir iltifÀta nÀéiliyyetdir

10 Beni sevú eyledi ŞehbÀ’ya bir iş Der-saèÀdet’den
  Ümìdim òÀk-i pÀy-ı devletiñden beõl-i himmetdir

11 Bu gÿne èarø-ı óÀcet eyleyip taãdièa yeltenmek
  Egerçi bende-i nÀ-çìze küstÀòÀne cüréetdir

12 Faúaù işbu úuãÿrum maôhar-ı èavfıñ olur elbet
  KibÀra ilticÀ zìrÀ ki dÀéim resm ü èÀdetdır
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12a    
IX

“Urfamuza Mutaãarrıflıúla Gelen Bir Õât Óaúúında”

mefÀèìlün mefÀèìlün faéÿlün

1 Teraúúì üzredir aóvÀl-i èÀlem
  TezÀyüd etmede feyøi dem-À-dem

2 Ôuhÿr etdikçe ÀåÀr-ı teraúúì
  Bulur fevz ü saèÀdet nevè-i èÀdem

3 Egerçi her ùaraf pür mesèadetdir
  Faúaù èOåmÀnlı mülki dÀéim aúdem 

4 Virir tertìb aña sulùÀn-ı èÀdil
  Serìr-ÀrÀ şehinşÀh-ı muèaôôam

5 MedÀr-ı iftiòÀr-ı Àl-i èOåmÀn
  Odur èAbdul-óamìd-i òayr-mülhem

12b
6 Olup devrinde firdevse mümÀåil

MemÀlik ser-te-ser maèmÿr u òurrem

7 èAdÀletden edipdir kesb-i èumrÀn
  CihÀnda yoú meôÀlimden eåer hem

8 Yaşar hep sÀyesinde bendegÀnı 
  RefÀh ü emn ile mesèÿd u bì-ġam

9 Bu luùfuñ şükrini ìfÀ içündir
  Yolunda terk-i cÀn bizce muãammem

10 Vaùanda òıdmeti vüsèünce her-kes 
  Bilir cümle veôÀéifden maúdem
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11 KemÀl-i ãıdú ile tanôìm-i mülke
  Eder ġayret hemÀn her õÀt-ı efòam

13a 
 12 ÓuãÿãÀ bende-i òÀãü’l-òavÀãı
  ...........................................41

13 Úadem baãdı RuhÀ’ya meymenetle
  SemÀya çıúdı bÀng-i òayr muúaddem

14 RuhÀ’mız görmemişdi var olaldan
  Bu iúbÀli bu gÿne saèd-ı aèôam

15 AóÀli oldu hep ser-mest-i neş’e
  Úuruldu òalúa gÿyÀ meclis-i Cem

16 BahÀr idi gülüñ gitdi revÀcı
  Ki oldu òandeden bir ġonçe her fem

17 “MübÀrek ayda geldi ol mübÀrek”
  “Sene üçyüz yigirmi üç Muóarrem”

13b
 18 ÓalÀyıú birbirin tebrìk ederdi
  İki şeyden ki vermiş Rabb-i ekrem

19 Biri sÀl-i cedìdi úıldı rÿzì
 Biri de geldi ol mìr-i müfaòòam

20 Ne rütbe muèciz-Àver olsa şÀèir
  Úalır taórìr-i evãÀfında ebkem

21 RicÀl-i devletiñ ser-defterinde
 Anıñ èunvÀn-ı iclÀli muraúúam

22 HavÀsından óuøÿr-ı heybetinde
 Bulunsaydı eger titrerdi Rüstem

41 Yazmada bu mısra boş bırakılmıştır.
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23 CihÀna gelmemiş miåli keremde
  Añılmaz baède-haõÀ cÿd-ı ÒÀtem 

14a
  24 Eder ġamdan berì insÀnı luùfı
  Günehlerden naãıl kim Àb-ı zemzem

25 Eóaãã-ı maùlebi celb-i duèÀdır
  Vücÿd-ı pÀkidir saèy-i mücessem

26 MaèÀrifde yanında İbni SìnÀ
  Úalır bir bì-hüner şÀkird-i sersem

27 MübÀrek fikri bir ġavvÀs gÿyÀ
  Aña nisbet èavÀlim ãanki bir yem

28 Dem-À-dem eyler istiòrÀc andan
  ÓaúÀyıú gevherin ol õihn-i efhem

29 Bu maènÀdan revÀ olmaz mı dense
  Münevver úalbine genc-i muùalsam

14b
 30 O úadar taósìn ol õÀta rÿó-ı Áãaf
  ÒafÀyÀ-yı umÿr-ı mülke maórem

31 Şeref-bÀòş olduġu günden RuhÀ’ya
 SaèÀdetle o düstÿr-ı mükerrem

32 Bütün ġam-dìdegÀnı etdi ióyÀ 
 MiåÀl-i nefòa-i èÍsÀ bin Meryem

33 O günden úalmadı bir kimse dil-rìş
 èUmÿmuñ zaòmına çün oldı merhem

34 Eder günden güne neşée teraúúì
 Sürÿr-ı òalúa eyyÀm oldı süllem
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35 Gelelden úalmadı èumrÀn-ı şehri
 Taãavvurdan berì óaúúÀ ki bir dem

15a
 36 Erir óadd-ı kemÀle müddetinde 
  Bu úÀbil memleket AllÀhu aèlem

37 Görüp ez-cümle çoú bì-kes ġarìbi
 Soúaúlarda yatar çeşmÀnı pür-nem

38 Bu óÀlet úalbine vermiş de riúúat
 Düşündü çÀresin ol mìr-i eróam

39 CivÀr-ı şehrde bir òaste-òÀne
 BinÀsın cümle òalúa gördü elzem

40 DuèÀ-yı pÀdişÀha bu eåerle
 DuèÀ-yı devletin hem úıldı munøam

41 Úalır zikri ahÀliniñ dilinde
 Bu dÀrıñ ùaşları úaldıúça berhem

15b
 42 Yeter Óilmì duèÀya başla ġayri
  LicÀm-ı kilki çek artıú ol ebsem 

43 Bi-óaúúın vaãfını yazmaú ne óaddiñ
 Sükÿt etmek saña şeh-rÀh-ı eslem

44 HemÀn bulduúça bu dÀrü’ş-şifÀda
 KemÀl-i èÀfiyet her cism-i esúÀm

45 ÒudÀ müzdÀd edip ikbÀl ü èömrin
 Ede tevfìúini her yerde hem-dem
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X
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

 
 Kerem-kÀrÀ ederken dem-be-dem noúãÀnımı iúrÀr
 Baña mechÿl iken óÀlÀ uãÿl u şìve-i güftÀr
 Bu naômı pìşgÀha èarø u taúdìme ne óaddim var
 Eger maġrÿr-ı èafvıñ olmasaydı bu dil-i ġam-òˇÀr

XI
16a

 “ÒÀk-i pÀy-ı Óaøret-i Meşìóat-penÀhîye Taúdìm Eyledigim 

Bir İstidèÀ-nÀme”

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün

I
 Ey sipihr-i keremiñ mihr-i fürÿġ-efşÀnı
 MültecÀ-yı øuèafÀ luùf u mürüvvet-kÀnı
 Zümre-i ehl-i diliñ óÀmì-i pür-iósÀnı 
 
 Mesned-ÀrÀ-yı meşìóat úamer-i evc-i kemÀl
 èÖmr ü iúbÀliñi efzÿn ede Rabb-i müteèÀl

II
İstemezdim ki verem ùabè-ı feraónÀke melÀl

 Yaènì taúdìm edeyim böylece pejmürde maúÀl
 N’eyleyem eyledi mecbÿr beni ãÿret-i óÀl

 èArø-ı óÀl etmege ãad şerm ile etdim cüréet
 Luùf edip eyle ióÀle aña gÿş-ı reéfet 

III
 Òaylì demdir ki Ayaãofya’da beõl-i himmet
 Ederek şevú ile ber-mÿcib-i sevk-i fıùrat 

16b Eyledim cidd ile taóãìl-i èulÿma ġayret
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  İmtióÀnda olacaú bedreúa tevfìú-i ÒudÀ
  İntiòÀb etmege heyéet úuluñu gördü sezÀ

IV
Etdi iôhÀr-ı óased ġayri gürÿh-i MollÀ

 Yaşamaz lÀ-cerem Àsÿde-dil erbÀb-ı õekÀ
 Eyledim gerçi müdÀrÀyı bi-òaúúın ìfÀ
 
 Áb-ı tedbìr ile sönsün mi o Àteş heyhÀt
 İltihÀb eyledi gitdikçe o nÀr-ı ôulÿmÀt

V
Óilm edip eyler idim sabr u sükÿnetde åebÀt
Aradan óaylì vuúÿè buldu güõÀr-ı evúat 
èÁúıbetde yoġiken medresede ben biéõ-õÀt

Oùama girmiş o dem ser-seri bir òÀne-òarÀb
Ùaşraya atmaġa eşyÀmı olup cüréet-yÀb

VI
17a  Eyledim óÀli görüp ben daòi bevvÀba şitÀb
  Bu óaúaret nedir ÁllÀh için olsun bevvÀb
  Bunu tecvìz ediyor hangi óadìs hangi kitÀb

  Baña ãorma dedi var Àmirimiz sen aña var
  Bursalı RÀéif Efendi ki odur medresedÀr 

VII
Aña da óÀlimi añlatmaya vardım nÀ-çÀr
Eylemek lÀzım iken aãlını bir istifsÀr
Sözümü diñlemege mÀniè olup kibr ü vaúÀr

Beni ùard eyleyerek èunf ile tekdìr etdi
Suòan-ı ġayr-ı münÀsible de taóúìr etdi
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VIII
Bilerek èaczimi ÀzÀrını tekåìr etdi
Beni her mercièe varmaúlıġa taòyìr etdi
Lìk fikr-i keremiñ úalbimi tesrìr etdi

17b
  BÀb-ı elùÀfıña geldim ederek èarøa merÀm
  İltifÀtıñla bu èÀciz úuluñu eyle be-kÀm

IX
Edip idrÀkime aãóÀb-ı òıred ġıbùa müdÀm
Sözlerim eyler iken ehl-i dili şìrìn-kÀm
Ne revÀ eyleyeler Óilmì’yi taóúìre úıyÀm

Bunı haøm eylese de şÀèir-i dil-òaste hemÀn
Ùabè-ı bìdÀrıñıza bu gelir elbette girÀn

XII
“Refìúlerimden Biriniñ VefÀtı Üzerine Yazdıġım Bir 

Meråiye”

mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü faèÿlün

I
Ey gül bilemezdim ki elimden gideceksiñ
Ùaèÿna düşüp bunda beni terk idecekiñ
Ùopraúda yatıp gül bedeni incideceksin
........ne zaman gözleriñi bir açacaksıñ
Áteşle ùolan dillere bir ãu ãaçacaúsıñ

18a 
II

  EyyÀm-ı şebÀbıñda iken uyúuya ùaldıñ
EyvÀh ki bir gül gibi ey genc ãaraldıñ
YÀrÀnıñı fürúatle bütün Àteşe ãaldıñ
........ne zaman gözleriñi bir açacaksıñ
Áteşle ùolan dillere bir ãu ãaçacaúsıñ
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III
HicrÀn elemi úoymadı bir neşée yüzümde
Bir fesli gezer nÀz ile bu yaşlı gözümde
Göñlüm Àteşi baú görünür işte sözümde
........ne zaman gözleriñi bir açacaksıñ
Áteşle ùolan dillere bir ãu ãaçacaúsıñ

IV
Bir uyúuya varmış ki ebed andan uãanmaz
Biñlerce ãabaó olsa daòi aãlÀ uyanmaz
Aç gözleriñi uyúu ki aóbÀb ùayanmaz
........ne zaman gözleriñi bir açacaksıñ
Áteşle ùolan dillere bir ãu ãaçacaúsıñ

18b 
V

  Bilmem ki neden ùatlı diliñ söylemez oldı
  ÓayfÀ ki yanaúlar çiçegim gül gibi ãoldı
  MÀtem sesi ey yÀr bütün èÀleme ùoldı
  ........ne zaman gözleriñi bir açacaksıñ
  Áteşle ùolan dillere bir ãu ãaçacaúsıñ

XIII

“Bir Manôÿme”

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

I
İçirmiş bÀde-i ġamdan felek bir sÀġar-ı serşÀr
Emellerden uãandum yoú göñülde reġbet-i dil-dÀr
BeyÀbÀn-ı melÀletde enìsim Àh-ı Àteş-bÀr
Ne bed-baòtım ki èÀlemde bulunmaz óÀlime ġam-óˇÀr
èAceb yetmez mi evvelki cefÀ ey baòt-ı nÀ-hemvÀr
Beni şimdi edersiñ ãoóbet-i nÀ-cins ile bìzÀr
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II
Beni maúrÿn edip her demde bir óÀl-i ġam-efzÀya
äalarsıñ başımı her Àn neden bir dürlü ġavġÀya
NeşÀùı görmedim aãlÀ óayÀtım döndü òulyÀya
ÚabÀóat mı èaceb etdim ki geldim dÀr-ı dünyÀya
èAceb yetmez mi evvelki cefÀ ey baòt-ı nÀ-hemvÀr
Beni şimdi edersiñ ãoóbet-i nÀ-cins ile bìzÀr

III
Ne gündüz neşée-yÀbım seyr-i elvÀn-ı ùabìèatden
Ne de vaút-i seóerde imtizÀc-ı nÿr u ôulmetden
Gülüp nezd-i eóibbÀda dem ursam da şeùÀretden
İçim ammÀ ki úan aġlar yine farù-ı küdÿretden
èAceb yetmez mi evvelki cefÀ ey baòt-ı nÀ-hemvÀr
Beni şimdi edersiñ ãoóbet-i nÀ-cins ile bìzÀr

19b 
IV

  İlişdikde semÀda çeşmime raòşende bir aòter
  Sönük lemèayla kim envÀrını dünyÀya neşr eyler
  Baña iòùÀr edip derdim olur vicdÀna óüzn-Àver
  Olup giryÀn derim yÀ Rab neye óÀlim olur müncer

èAceb yetmez mi evvelki cefÀ ey baòt-ı nÀ-hemvÀr
Beni şimdi edersiñ ãoóbet-i nÀ-cins ile bìzÀr

V
Baña yÀr olmaàa şÀyÀn idi bir ãÀóib-i èirfÀn
Edeydi dem-be-dem şìrìn beyÀniyle beni óayrÀn
Nedir bu ùobùolu pìş ü pesimde bir alay nÀ-dÀn
Òabersiz Àdemiyyetden egerçi ãÿretÀ insÀn
èAceb yetmez mi evvelki cefÀ ey baòt-ı nÀ-hemvÀr
Beni şimdi edersiñ ãoóbet-i nÀ-cins ile bìzÀr

20a 
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XIV
“VelÀdet-i HümÀyÿn-ı Óaøret-i PadişÀhîye 

DÀéir Bir Manôÿme” 
Urfa Mekteb-i İèdÀdìsi ŞÀkirdÀnı LisÀnından:

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün

I
Ey vücÿdu kÀéinÀta raómet-i Óaúdan nişÀn
Neyyir-i elùÀf u èadli èÀleme pertev-feşÀn
Bu duèÀyı eyler elbette bu gün vird-i zebÀn
Yerde hep efrÀd-ı ümmet ÀsmÀnda úudsiyÀn
Ber-úarÀr olduúça èÀlem ey şehinşÀh-ı cihÀn
Söylesin “sulùÀnımız èAbdu’l-óamìd” èOåmÀniyÀn

II
Mebdeé-i envaè-ı saèd u feyø-i milletdir bu gün 
Yevm-i mevlÿd-ı şeh-i fÀrÿú-òaãletdir bu gün
Ümmetiñ hep göñlü pür şevú ü şeùÀretdir bu gün
Bu duèÀ elbet zebÀn-ı òalúa zìnetdir bu gün

20b Ber-úarÀr olduúça èÀlem ey şehinşÀh-ı cihÀn
Söylesin “sulùÀnımız èAbdu’l-óamìd” èOåmÀniyÀn

III
Ey melÀõ-ı ehl-i dÀniş óÀmì-i dìn-i mubìn 
Ümmeti yevm-i velÀdet eyledi behcet-úarìn
Eyledi icrÀ-yı şehr-Àyìn semÀvÀt u zemìn 
Eylesin iclÀliñi müzdÀd Rabbü’l-èÀlemìn
Ber-úarÀr olduúça èÀlem ey şehinşÀh-ı cihÀn
Söylesin “sulùÀnımız èAbdu’l-óamìd” èOåmÀniyÀn

IV
SÀye-i luùfıñda her yer müstenìd-i maèrifet
Nÿr-ı èirfÀn berr ü baóri eylemiş pür mesèedet
Urfamız da behreverdir ey Ferìdÿn-menúabet
 Bu duèÀ her dem bize zìb-i zebÀn-ı maómidet
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21a  Ber-úarÀr olduúça èÀlem ey şehinşÀh-ı cihÀn
  Söylesin “sulùÀnımız èAbdu’l-óamìd” èOåmÀniyÀn

V
Her vilÀdetde hemÀn bu cÀyı42 iórÀz eyleriz
Cebhe-i şükrÀnımızda neşée ibrÀz eyleriz
Yek-zebÀn hep èarø-ı mÀfi’l-bÀle ÀġÀz eyleriz
Bu duèÀyı der-dehÀn-ı şevú u ièzÀz eyleriz
Ber-úarÀr olduúça èÀlem ey şehinşÀh-ı cihÀn
Söylesin “sulùÀnımız èAbdu’l-óamìd” èOåmÀniyÀn

XV
Urfadan İlk Ayrıldıàında Yazdığı Tercîè-i bend43

mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü faèÿlün

I
Ben gerçi óayÀtımda henÿz tÀze civÀnım
AmmÀ ki suòan gevherine maèden-i kÀnım
Her mürde-dili zinde eder feyø-i kelÀmım

 Faòr ile desem çoú mu ki èÍsÀ-yı zamÀnım
 Her muôlim olan úalbi münevver ederim ben
 ErbÀb-ı dile meşèale-i şuèle-feşÀnım
 Sen sanma baúıp heyéetime sÿfì vü mollÀ
 ÓÀşÀ baña èÀlemde ne ìnim ne de Ànım
 Ben şÀèir-i rengìn-suòan-ı tÀze-beyÀnım

Ben mÀéil-i dil-dÀde-i òurşìd-i şÀnım

42 Metinde “Óükÿmet dÀéiresi” dipnotu vardır.
43 Bu terciè-i bend elimizdeki yazmada yoktur. Bedri Alpay’ın Şanlıurfa Şairleri adlı 
kitabından alınmıştır (s. 99-101.). Şiirdeki çevriyazı işaretleri tarafımızdan konulmuş-
tur. 
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II
 Sen baúma benim cübbe vü destÀrıma aslÀ 
 Ben rind-i cihÀnım ki ne şeyòim ne de mollÀ
 MollÀları gözden geçirip añlarım Àòir
 Gittikleri yol èaynı dalÀlet ile iàvÀ
 EfsÀneleri serd ile cühhÀl ü èavÀme 
 Tezyìd-i şeref eylemedir maúãad-ı aúsÀ
 Beyhÿde degil medreseye böyle devÀmı
 Tedrìs diler yÀd-ı niyÀbet ya da fetvÀ

 Ben şÀèir-i rengìn-suòan-ı tÀze-beyÀnım
 Ben mÀéil-i dil-dÀde-i òurşìd-i şÀnım

III
 Şeyòim diyeniñ cümlesi erbÀb-ı riyÀdır
 Etdikleri tevóìd ü semÀ cümle hebÀdır
 Bì-çÀreleriñ beklediài tekye maèÀşı
 HÀy hÿyları ÒÀlıú için mi ne revÀdır
 Dem urmada òalú içre zühd ü [veraèı] 44

 AmmÀ ki bilir ehl-i baãìret ne belÀdır
 Etmem bu denÀéetlere elbette tenezzül
 èUlviyyet-i ùabèım bana bir dÀd-ı ÒudÀ’dır

 Ben şÀèir-i rengìn-suòan-ı tÀze-beyÀnım
 Ben mÀéil-i dil-dÀde-i òurşìd-i şÀnım

IV
ÁvÀre dilim olmadı bir şeye heveskÀr
Aóúar görünür dìdeme èÀlimde ne kim var
Ser-mest-i mey-i naòvet olur ehl-i münÀsib
èAzl oldu mu eşú-Àbı meõellet eder işÀr 
Şöhret úazanır åervet ile ehl-i ticÀret
Bir gün de gelir kim eder iflÀsını iôhÀr
Ben istedigim dehrde her dem ki elimde 
Mecmÿèa-i eşèÀr ala Ààÿşıña dil-dÀr

44 Bedri Alpay bu kelimeyi “zühdü ve raédı” şeklinde almıştır. Bunun “zühd ü vera’ı” 
şeklinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak gene de mısraın vezninde bir problem 
vardır.
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Ben şÀèir-i rengìn-suòan-ı tÀze-beyÀnım
Ben mÀéil-i dil-dÀde-i òurşìd-i şÀnım

V
Ey Óilmi-i şìrìn-dem ü pÀkìze-ùabìèat
Ey bülbül-i òoş-gÿ-yı gülistÀn-ı belÀàat
Ben şems miyim óayrelenir çeşm-i ferimden
Gördükde gözün òÀke diker ehl-i denÀéet
İnsÀn ruóu bilmez imiş Àdemi yoúsa 
èİrfÀnıma her bir eåerim ayrıca hüccet
GüftÀrıma hiç Ufa’da taúdìr eden olmaz
LÀzım bana tebdìl-i maúÀm etmeàe gayret

Ben şÀèir-i rengìn-suòan-ı tÀze-beyÀnım
Ben mÀéil-i dil-dÀde-i òurşìd-i şÀnım
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“T E V Á R ÍÒ”

XVI
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

1       Yine devr eyledi sÀl ey şehinşÀh-ı kerem-güster
          KemÀl-i yümn ile ÀfÀúı tenvìr eyledi nev mÀh

21b
 2  Teceddüd eyledikçe nev-be-nev yıllar serìriñde
   MüdÀm ol şevket ü devletle ey sulùÀn-ı dil-ÀgÀh

3 Sen ol ôıll-ı İlÀh u mesned-ÀrÀ-yı òilÀfetsiñ
 Ki itdiñ pertev-i èadliñle mülki bir tecellìgÀh

4 DuèÀ-yı izdiyÀd-ı èömr ü iclÀl-i hümÀyÿnuñ
 Bütün rÿy-ı zemìnden ÀsmÀna yükselir her gÀh

5 Bu gün úalb u lisÀn-ı òalú bu tÀrìòimi söyler
 “ŞehinşÀhÀ bu nev-sÀliñ mübÀrek eylesin AllÀh” 

(1325/1907)

XVII

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün

1 MüstedÀm olsun teceddüd eyledikçe mÀh u sÀl
 Taòt-ı èÀlì-baòt-ı èOåmÀnì’de òaúÀn-ı zamÀn

2 DÀéimÀ dil-sìr-i elùÀf eylemekde cümleyi
Ol veliyy-i nièmet-i bì-minnet-i èOåmÀniyÀn

22a
 3 Her zamÀn dergÀh-ı Óaúú’a èarø-ı şükrÀn eyleriz
  Kim bize baòş eylemiş bir pÀdişÀh-ı úadr-dÀn
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4 èArø-ı tebrìke cesÀret eyleyip Óilmì úulı 
 Yazdı óarf-i cevherìnle işbu tÀrìòi hemÀn

5 Eylesin sÀl-i cedìdiñ luùf ile ol KirdgÀr
 Óaúú-ı şÀhÀneñde mesèÿd ey şehinşÀh-ı cihÀn 

      (1326/1908)

XVIII

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

1 HemÀn teşrìf ederse hangi úalbi feyø-i RaómÀnì
 Olur ol şübhesiz bir maózen-i esrÀr-ı SübóÀnì

2 Olur ez-cÀn ü dil hem bezm ü hem óÀl-i ricÀlu’llÀh 
 Ezelde her kime ermişse Óaúú’ıñ luùf u iósÀnı

22b
 3 ÚıvÀm-ı èÀlem-i süflì vü èulvì ehl-i ãafvetdir
  Vücÿd-ı èÀrifìndir òalúdan maúãÿd-ı YezdÀnì

4 Anuñçün yazdı bu mecmÿèayı ÓÀcı Bedìèü’d-dìn
 Óafìd-i Óaøret-i ÓÀfıô Muóammed úuùb-i devrÀni

5 KibÀrıñ nÀmını işbu eåerle eyledi ióyÀ
 N’ola himmet ederse rÿó-ı pÀk-i Şeyò-i RabbÀnì

6 Ne òoş mecmÿèa-i vÀlÀ-yı feyøÀ-feyø-i èirfÀn kim
 Eder leb-rìz-i èaşú-i Óaú derÿn-ı ehl-i ìmÀnı

7 Görünce söyledim Óilmì aña bir cevherìn tÀrìò
 Zihì erbÀb-ı óÀle gülşen-i pür-feyø-i rÿóÀnì 

(1323/1905)  یناحور ضیف رپ نشلگ هلاح بابرا یهز
23a  

 

       

 

       

 

(1326/1908)  

        (1323/1905) 

eró-i ekmel



Urfalı Hilmî ve Reyâhîn’i                Dr. Ekrem Bektaş

56

XIX

müstefèilÀtün müstefèilÀtün

1 Óamd-i firÀvÀn Rabb-i enÀma 
 Kim luùfı şÀmil hep òÀãã u èÀma

2 Bir kez naôar úıl bir kimse var mı
 DünyÀda nÀéil olmaz merÀma

3 Ez-cümle èÀciz bir çoú zamÀndır
 Bedé eylemişdim èilm-i kelÀma 

4 El-óamduli’llÀh eş-şükruli’llÀh
  Oldum muvaffaú óüsn-i tamÀma

5 Cevherle Óilmì tÀrìò yazdım
  Bu Şeró-i ekmel irdi òitÀma 

(1322/1904)  هماتخ یدریا لمکا حرش وب

23b    
XX

Urfa’da İbrahìmìye Medresesi Müderrisi ÜstÀd-ı FeøÀéil-
nihÀdım èUmdetü’l-muóaúúiúìn Faøìletlü el-Óacc RamÀøan 
Efendi45 (ùÀle èömruhÿ) Óaøretleriniñ èOãmÀn NÀmındaki 
Óafìdiniñ DünyÀya Geldigi

45 FÀøıl-ı müşÀrün ileyh úırú yaşına úadar Úayseriyye’de taóãìl-i èulÿm ile meşġÿl 
olup mefùÿr olduúları kemÀl-i istièdÀdına inøimÀm edüp saèy ü ġayret ve óüsn-i niyyet-
leri åemeresi olaraú orada beyn’el-fuøalÀ temeyyüz etdikden ãoñra kendi memleketine 
òidmetde bulunmaú üzere Urfa’ya èavdet etmiş ve úırú beş sene úadar tedrìs-i èulÿm-ı 
èaliyye ile imrÀr-ı óayÀt eylemiş bir pìr-i rÿşen-øamìrdir. El-yevm sinn-i şerìfleri ùoúsana 
úarib olup artıú èÀlem-i tedrìsden çekilerek èibÀdet ve tÀèÀta ve edèiyye-i òayriyye 
óaøret-i emìrü’l-müémìnìnle evúat-güzÀr olmaúdadır. Muóarrir-i èÀciz òalúa-i tedrìs-i 
füyÿøÀt-enìs-i müdaúúìúÀnelerinde perverìş-yÀb olanlarıñ ãoñuncusudur. (24a) 

      (1322/1904) 

Urfa’da brahìmìye Medresesi Müderrisi ÜstÀd-  FeøÀéil-nihÀd m 

èUmdetü’l-muóaúúiúìn Faøìletlü el-Óacc RamÀøan Efendi43 (ùÀle 

èömruhÿ) Óaøretleriniñ èOãmÀn NÀm ndaki Óafìdiniñ DünyÀya Geldigi 

èOåmÀn, èOåmÀn

 
 

XXI 

 

Urfa E rÀf ndan VefÀt Eden Bir Genciñ Seng-i MezÀr na 

Yaz lmaú Üzere 
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feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün

1 Düşünürken arayıp ism ile tÀrìòini ben
  Geldi hÀtifden o dem gÿşuma “ èOåmÀn, èOåmÀn”

     
نامثع نامثع           (1322/1904)

XXI

Urfa EşrÀfından VefÀt Eden Bir Genciñ Seng-i MezÀrına
Yazılmaú Üzere

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün

1 Çerò-i sÀfil-devre ol günden ki ÀġÀz eyledi
 Görmedim ãıdú u vefÀ bir ferde ibrÀz eyledi

2 İşte ez-cümle Òalìl Óilmì Efendi’yi hemÀn
 Òaylì demler maôhar-ı elùÀf u ièzÀz eyledi

3 èÁúıbet yÀrÀn ile aóbÀbdan etdi cüdÀ
 Genc iken bu òÀkde mevtÀya hem-rÀz eyledi

4 VÀlide hem-şìre, evlÀdiyle hep iòvÀnını
 Girye-i mÀtemde óayfÀ kim yek-ÀvÀz eyledi

5 Fevtine yazdı eóibbÀdan biri tÀrìò-i tÀm
 Kumrì-i rÿóı çıúıp firdevse pervÀz eyledi

(1321/1903)  یدلیا زاورپ هسودرف بوقیچ یحور یرمق 

Urfa’da brahìmìye Medresesi Müderrisi ÜstÀd-  FeøÀéil-nihÀd m 

èUmdetü’l-muóaúúiúìn Faøìletlü el-Óacc RamÀøan Efendi43 (ùÀle 

èömruhÿ) Óaøretleriniñ èOãmÀn NÀm ndaki Óafìdiniñ DünyÀya Geldigi 

èOåmÀn, èOåmÀn

(1322/1904) 
 

 

XXI 

 

Urfa E rÀf ndan VefÀt Eden Bir Genciñ Seng-i MezÀr na 

Yaz lmaú Üzere 

 

Urfa’da brahìmìye Medresesi Müderrisi ÜstÀd-  FeøÀéil-nihÀd m 

èUmdetü’l-muóaúúiúìn Faøìletlü el-Óacc RamÀøan Efendi43 (ùÀle 

èömruhÿ) Óaøretleriniñ èOãmÀn NÀm ndaki Óafìdiniñ DünyÀya Geldigi 

èOåmÀn, èOåmÀn

  
 

 

XXI 

 

Urfa E rÀf ndan VefÀt Eden Bir Genciñ Seng-i MezÀr na 

Yaz lmaú Üzere 

 

        (1321/1903) 

T A Ò M Í S”44
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XXII

25a  “T A Ò M Í S”46

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün

I
Her ne dem gelse òayÀliñ dìde-i giryÀnıma
Aġlamaúdan úaùre úaùre úan gelir müjgÀnıma
ÁfitÀbım bÀèis olduñ dem-be-dem efġÀnıma
“Bestedir zencìr-i zülfüñ noúùa-i vicêÀnıma
äaplanır tìr-i müjeñ bu sìne-i sÿzÀnıma”

II
Gelmesin çeşmÀnıma óüsnüñ òayÀli her seóer
Yandırır nÀr-ı derÿnum úorúarım etsin óaõer
Ol zamÀndan kim ilişdi vechiñe ey gül ! Naôar
“Düşdi Àteşli maóabbetler göñülde óükm eder
Óadd ü pÀyÀn yoú benim Àh-ı şerer-efşÀnıma”

III
EvvelÀ èarø eylemek ruòsÀre-i bedriñ nedir
äoñradan bezm-i viãÀliñden beni zecriñ nedir

25b Luùfuña Àmìziş-i zehr-Àbe-i úahrıñ nedir
“DÀéimÀ cevr eylemekde bendeñe fikriñ nedir
Söyle ey ôÀlim seniñ úaãdıñ mi vardır cÀnıma”

IV
Kÿşiş eyler bu fenÀ-ÀbÀdda ey gül-beden
Kesb-i mÀl ü cÀh için òurdı, büzürgi her gelen 
Çoú mıdır ger baúmasam ÀrÀyiş-i dünyÀya ben
“Sen gibi bir meh-cemÀle nÀôır u müştÀú iken
Hiç girer mi ġayri dünyÀ dìde-i óayrÀnıma”

46 Manzume tahmis olmakla birlikte gazelin kime ait olduğunu tespit edemedik.
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V
N’eyleyem èÀlemde hiç olmaz müsÀèid aòterim
RÀhuña ìåÀr için yoúdur benim sìm ü zerim
Şevúatiñ dÀrü’ş-şifÀ-yı vaãla olsun reh-berim
“Öldürür derd-i firÀúıñ şübhe yoúdur dil-berim
Meróamet úıl sevdigim sen girme nÀ-óaú úanıma”

VI
26a  Gülşen-i èirfÀn içinde eyleyip geşt ü güõÀr
  ÓilmiyÀ bÿy-ı maèÀnìden olurken mest vÀr
  İstedim kim eyleyem aóbÀbı andan behredÀr
  Bir ġazel aldım ele her beyti vird-i nefòa-bÀr
  Eyleyip taòmìs itóÀf eyledim yÀrÀnıma

XXIII

“Dìger”47

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün

I
Sevdigim sensiz bütün èÀlem baña zindÀn olur
Gülşen ü külòen yanımda èÀdetÀ siyyÀn olur
Setr edince òaddiñi zülfüñ dilim nÀlÀn olur
“Gül yüzüñde òaù belürse gözlerüm giryÀn olur
HÀle görünse kenÀr-ı mÀhda bÀrÀn olur”

47 Başlıkta “Ġazel “KemÀl Paşa-zÀde”nüñdür (Raóimehu’llÀh)” ibaresi yazılıdır. 
Oysa tahmis edilen gazelin bazı kaynaklarda Hoca Dehhânî’ye ait olduğu yazılıdır. 
Bkz. Mine Mengi, (Prof. Dr.), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 1995, 
Metinler, s. 6.
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II
26b Şÿriş-i èaşúıñ cihÀnı úaplamış ser-tÀbe-ser
  Dehrde bilseñ hele olmış nice cÀnlar heder
  Baú ne müdhiş vaúèadır bir kez bu óÀle et naôar
  “Laèlüñ içün gözlerüñ birbirine òançer çeker
  Ol iki mest arasında úorúaram kim úan olur”

III
Her dili meftÿn edersiñ dìde-i ġÀmmÀz ile 
Her-kesi mesóÿr edersiñ nuùú-ı efsÿn-sÀz ile
Óaú seni òalú eylemiş bir úÀmet-i mümtÀz ile
“Gül budaġı gibi gülşende ãalınsañ nÀz ile
Úarşuña başın ãalup serv-i revÀn óayrÀn olur”

IV
Her gören óayrÀn olur ol ġamze-i cÀdÿsını
Sünbüle baúmaz görenler èanberìn gìsÿsını
Şerm eder gördükde ġonçe ol fem-i gül-bÿsını

27a  “Zülfinüñ altında görmiş gÿşe-i ebrÿsını
  Ebr içinde ol sebebden mÀh-ı nev pinhÀn olur”

V
Óaú TaèÀlÀ óüsn-i Yÿsuf vermiş ol meh-peykere
Şìve-i şìrìni reşk-endÀz olur óÿrìlere
Cümle-i evãÀfını úÀbil mi yazmaú bir yere
“Nice derc idem ãıfÀt-ı óüsnini ben deftere
Gül yüzi vaãfında şièrüm başúa bir dìvÀn olur”
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XXIV

“Dìger”

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

I
Eder Yaèúÿb veş èuşşÀúı gìsÿ-yı perìşÀnı
Olur zindÀn-ı ġam dil-dÀreye çÀh-ı zeneòdÀnı
ZüleyòÀ-yı dili üftÀde eyler rÿy-ı raòşÀnı
“CihÀnda görmemiş bir kes bu dürlü mÀh-ı tÀbÀnı
Degül KenèÀn ilinden aãlı ammÀ Yÿsuf-ı åÀnì”

II
27b äabÀ-yı mülk-i óüsnüñ şÀhıdır ol gözleri cÀdÿ

Yüzü fermÀn-ı úaùl-ı èÀşıúÀn ùuġrasıdır ebrÿ
NigÀh itmem olursa mÀh-rÿlarla cihÀn memlÿ
“Dil-i üftÀdeye bir özge Belúıs-ı emeldir bu 
Muèanber zülfine bend eylemişdür çoú SüleymÀn’ı”

III
NiyÀz-ı inkişÀf-ı sìneden òÀlì zamÀn olmaz
Faúaù raóm eyleyip de hìç kÀfir müslümÀn olmaz
Derÿnım farù-ı sÿzişden naãıl Àteş-feşÀn olmaz
“äunÿf-ı mÀh-rÿlarda bunuñ tek aãlı òÀn olmaz
Kerem veş yandırıpdur èÀşıúÀnı şöhret ü şÀnı”

IV
BahÀristÀn gÿne oldı revnaú-bÀr ol zehre
HezÀr ÀsÀ fiġÀn-ı òalú ùoldu ser-te-ser dehre
GiriftÀr etmemiş yalñız beni zÀra ol gül-çehre
“Nice FerhÀd’ı feryÀda düşürmiş kÿh-ı èaşú üzre
O Şìrìn nÀmını yÀd eyleyenler eyler efġÀnı”
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28a    
V

ZamÀn-ı vaãlda dìdÀrını neşéeyle seyr eyle
Dem-i fürúatde de dÀéim òayÀl-i yÀri fikr eyle
Maóabbet nÀrına Óilmì gibi èÀlemde ãabr eyle
“Ġarìb ÀsÀ niçin maózÿn olursuñ RÀøi faòr eyle 
Zihì bir gül-beden sevdük cihÀnda yoúdur aúrÀnı”

XXV

“Dìger”

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün

I
VÀúıf oldu òalú-ı èÀlem giryeden esrÀrıma
Olmuyor úÀbil tesellì bu dil-i ġam-òˇÀrıma
Var mıdır dünyÀda ÀyÀ çÀre bu düşvÀrıma
“Gelmiyor vechüñ òayÀli dìde-i òÿn-bÀruma
BÀéiå oldur sevdigüm her laóôa Àh u zÀruma”

II
Òaylì demdir beklerim ben gÿşe-i ġamda seni
TÀ ki pursiş eyleyem senden o nÀzik gül-teni

28b Gezmediñ mi söyle AllÀh èaşúına ol gülşeni
“Kÿy-ı cÀnÀndan òaberdÀr itmedüñ aãlÀ beni
ÓÀlümi èarø eyle bÀrì ey ãabÀ dil-dÀruma”

III
Neşéemendim bu cihÀnda kÀm-yÀb olsam daòi
Oluram elbette Àfil ÀfitÀb olsam daòi
Terk úılmam èaşúı mÀnend-i türÀb olsam daòi
“èÁlem-i Àb içre ser-mest-i òarÀb olsam daòi
Eylerem cÀnum fedÀ peymÀne-i serşÀruma”
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IV
Beõl-i zerdir cÿd dehriñ cÀhilinde şübhesiz
èAşú ile cÀn vermek oldu kÀmilinde şübhesiz
Úayd-ı cÀn olmaz maóabbet mÀéilinde şübhesiz
“Naúd-ı èömri bir perì rÿyuñ yolunda şübhesiz
Görse ÒÀtemler şaşardı dem-be-dem ìåÀruma”

V
Meclis-i iòvÀnda olsam ġarú-ı deryÀ-yı ãafÀ

29a Bezm-i meyde sÀúì-i gül-çehre ãÀġar ãunsa ya
ÓilmiyÀ bulmaz yine nÀr-ı derÿnum inùifÀ
“ÇÀre-cÿ olmaú èabeådür derd-i èaşúa VaãfiyÀ
Bulamaz LoúmÀn daòi dermÀn dil-i bìmÀruma”
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ĠAZELİYYÁT

XXVI

“Bir Naôìre”

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

1 NigÀrÀ şìve-i òandeñ gül-i raènÀda yoúdur yoú
  Şemìm-i zülf-i tÀrıñ èanber-i sÀrÀda yoúdur yoú

2 Ruòuñ gül ãaçlarıñ sünbül gülistÀn-ı cemÀliñde
 Bu dürlü gülle sünbül gülşen-i meévÀda yoúdur yoú

3 Dili pür-õevú ü şevú etdi şeker-Àmìz-i güftÀrıñ
 Gözüm sÀúìde meyde sÀġar u nìmÀda yoúdur yoú

29b
 4 Naãıl teşbìh edem dür-dÀneye ey mÀh dendÀnıñ
  Evet bu rütbe revnaú gevher-i yek-tÀda yoúdur yoú

5 Unutdurdu baña eşèÀrı baú dehriñ şuéÿnÀtı
 Nedendir ÓilmiyÀ ġam görmeyen dünyÀda yoúdur yoú

XXVII

“Dìger”
mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü faèÿlün

1 Ey meh bu seóer èÀşıú-ı şÿrìdeñ uyandı
 MehtÀba baúıp aġlayaraú óüsnüñü Àndı

2 Ben Àteş-i sÿzÀn-ı firÀúıñla yanarken
 Gördükde bütün òalú-ı cihÀn óÀlime yandı

3 Baú sen de benim óÀlime bir meróamet eyle
 Cevriñle perìşÀnlıġım encÀma ùayandı
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4 Meh-rÿlara nÀz eyleme bir úÀéide olmuş
 Bundan bilemem bunca zamÀn kim ne úazandı

30a 5è
  Álemde ne ben nÀle vü zÀrımdan uãandım
  Bì-dÀd u sitemden ne de ol ôÀlim uãandı

XXVIII

“Dìger”

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün

1 SÀúiyÀ peymÀne ãunma tÀ ki cÀnÀnım gele
 Meclise ÀrÀm u ãabr-ı úalb-ı óayrÀnım gele

2 Ben naãıl bülbül gibi feryÀd etmem her seóer
 Çeşm-i òÿn-bÀra òayÀl-i verd-i òandÀnım gele

3 VÀdì-i Eymen gibi envÀra ġarú olmaz mı ya 
 Hep güõergehler ki andan mÀh-ı tÀbÀnım gele

4 Ùÿùìler dem-beste-i óayret olup úalmaz mı hiç
 Her zamÀn kim nuùúa yÀr-i şeker-efşÀnım gele

5 èÁlemi görmez gözüm tÀrìk-i zülfüñ her ne dem
 Şemè-i rÿyuñ üstüne ey mihr-i nÀzÀnım gele

30b
 6 Bunca demlerdir şeb-i yeldÀ-yı ġamda beklerim
  Göñlümü pür-nÿr eden bir ãubó-ı şÀdÀnım gele

7 ŞÀèirÀn devrinde hep gelmiş de geçmiş ÓilmiyÀ
 Şimdi nevbet bendedir az úaldı devrÀnım gele
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XXIX

Urfa’dan èAyntÀb’a Gitdigim Bir ZamÀnda:

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün

1 Gerçi kim etdim RuhÀ’dan infiãÀl oldum ġarìb
 Lìk seyr-i çehre-i maúãÿdı itdi Óaú naãìb

2 Gülşen-i èAyntÀb mesken oldu mürġ-i ùabèıma
 Menbaè-i èirfÀn kim her gÿşesinde bir lebìb

3 SìmÀ buldum şeref oldum hezÀrÀn şevú ile
 Cebhe-sÀy-ı òÀk-i pÀy-i õÀt-ı üstÀd-ı Edìb48

31a
 4 Soóbetiyle göñlüme revnaú verir ol õÀt kim
  NÀm-ı vÀlÀsı cenÀb-ı FÀøıl ÓÀcı Óasìb

5 Urfa’ya gönder bu nev naômıñ ki virsiñ ÓilmiyÀ
 Òaùù u maènÀsiyle úalb u dìde-i aóbÀba zìb

48 èAyntÀb èulemÀsından olan fÀøıl-ı müşÀrün ileyhiñ nÀm-ı bÀ-iótirÀmı ÓÀcı 
èAbdullÀh Efendi olup yazdıġı eşèÀr-ı dil-ÀrÀda Edìb maòlasını úullanır. Urfa’ya 
èavdetimde aldıġım bir luùuf-nÀmesinde derc zìrdeki úıùèa èuluvv-ı ùabè-ı şÀèirÀnelerine 
delìldir.

ÒˇÀhişger-i ülfet degilem ehl-i kemÀle
Fürúatleri bÀèiå oluyor böyle melÀle
Tevéem olacaú óüzn-i firÀúıñ ile Óilmì
Bilmem neye,  mesrÿr oluyor o viãÀle
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XXX

èAyntÀb’dan, Urfa’da Raóìmìye Medresesi Müderrisi 
ÜstÀd-ı Muóterem MiftÀóì-zÀde Faøìletli Óasan Óüsnì 
Efendi Óaøretlerine Gönderdigim Mektÿbda:

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün

1 Verd-i óüsnüñ yÀd ile gÀhìce efġÀn eylerem
 Áh edüp bülbülleri gülşende nÀlÀn eylerem

2 GÀh olur vaãlıñ òayÀliyle göñül pür-õevú olur
 Neşée vü şevúimle her maózÿnı òandÀn eylerem

3 Her zamÀn bir óÀl-i óayret-baòşı iôhÀr eyleyip
 Cümle èAyntÀb ehlini óÀlimle óayrÀn eylerem

31b
 4 Úorúarım billÀh derd-i fürúatiñle dil-berÀ
  Kendimi sÿy-ı èadem-ÀbÀda pÿyÀn eylerem

5 ÓilmiyÀ resm-i maóabbet cÀn fedÀ etmek ise
 Ben de elbet cÀnımı cÀnÀna úurbÀn eylerem

Bu da èAyntÀb’da:

XXXI

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün

1 Yine óükmün sürüyor dilde temennÀ-yı vaùan
 Yine õihnüm ùaġıdır fikrü’l-mezÀ-yı vaùan

2 Geçiyor rÿz u şebim òˇÀb u òayÀletle benim
 Ne yamÀn derde düşürdü beni sevdÀ-yı vaùan
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3 Áh evvelce firÀú-ı vaùanı bilmez idim
 Ne úadar müşkül imiş fürúat-ı leylÀ-yı vaùan

4 YÀ Rab ol sÀèat-ı ferruò ne zamÀndır ki ede
 Göñlümü ġarú feraó-ı rÿy-ı dil-ÀrÀ-yı vaùan

32a
 5 Cigerim nÀr-ı taóassürle kebÀb oldı benim
  Beni bì-tÀb ediyor yÀd-ı ġam-eføÀ-yı vaùan

6 Şerer-i Àteş-i dildir bu suòanlar Óilmì
 Oúuyup añlasın aóvÀlimi ebnÀ-yı vaùan

XXXII

“RindÀne Bir Ġazel”

mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü faèÿlün

1 SÀúì kerem et pür-elemim ver baña bÀde
 Defè-i ġam u endÿha yeter mi ruò-ı sÀde

2 Ver bÀde-i gül-gÿnı beni mest-i òarÀb et
 ÁvÀre dili ġonçe gibi eyle küşÀde

3 Áh etdi beni leşker-i ġam òaylì perìşÀn
 FeryÀd ederim pìr-i mey-i pÀk-nijÀda

32b
 4 Ol kimsedir ÀzÀde elemden ki yanında

 Maóbÿbı olup şìşesi pìşinde nihÀde

5 äabr eyle ki gülzÀr-ı ümìde per açarsıñ
 Óilmì bu úadar iñleme zindÀn-ı RuhÀ’da
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XXXIII

“Bir Bayram Gününde”

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

1 Bu gün èìd-i feraó-efzÀ cihÀn şÀdÀn güler oynar
 äatar üftÀdegÀna cilveler òubÀn güler oynar

2 Kimesne al yeşil aùlas úumÀşı nÀz eder her şÿò
 Olur al leblerinden òandeler rìzÀn güler oynar

3 Elinde bir şeker-pÀre úızarmış gül gibi ruòlar
 NeşÀù u neş’esinden sÿ-be-sÿ pÿyÀn güler oynar

33a
 4 Nedir bu buúèa-i ġarrÀ ki ùolmuşdur perìlerle
  èAceb cennet mi kim anda bütün ġılmÀn güler oynar

5 Sürÿd u şevú ile èuşşÀúı raúãÀn eylerim Óilmì
 NaôargÀhımda çün ol Àfet-i devrÀn güler oynar

XXXIV

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

1 “Yerüñ gülşen nedìmüñ gül nedür feryÀdüñ ey bülbül”
 FiġÀn u nÀleden mi mÀye-i ìcÀdıñ ey bülbül

2 Edersiñ zÀrı düşseñ de óarìm-i vaãlına yÀriñ  
  èAceb rÿz-ı ezelden mi budur muètÀdıñ ey bülbül

3 ÚarÀrıñ yoú hemÀn pervÀz edersiñ şÀòdan şÀòa
 AmÀn bilmem nedir bu ùavr-ı óüzn-ÀbÀdıñ ey bülbül

4 Saña èÀlemde yoúdur bir mümÀåil şÀèiriyyetde
  Ne òoş taãvìr eder èÀşúı bu nev-inşÀdıñ ey bülbül
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33b
 5 Óuøÿruñda ġazel-perdÀz iken Óilmì-i òoş-lehce
  Nedendir neşée-yÀb olmaz dil-i nÀ-şÀdıñ ey bülbül

XXXV

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün

1 Nev-resìde bütleri óayret-feøÀdır Urfa’nıñ
 Òÿblarına cÀn fedÀ etmek sezÀdır Urfa’nıñ

2 Çehre-i maúãÿdu göstermekde ehl-i dÀniş
 Her biri Àyìne-i èÀlem-nümÀdır Urfa’nıñ

3 TÿtiyÀ-yı çeşm-i ehl-i dil denilse vechi var
 Çünkü òÀki mevlid-i yÀr-ı ÒudÀ’dır Urfa’nıñ

4 Cÿy-bÀrı her ùarafda Àb-ı Òıør ÀsÀ revÀn
 Çevre yanında riyÀøı dil-güşÀdır Urfa’nıñ

5 äafóa-i dilde bu naômı naúş ederse ÓilmiyÀ
 SÀde-rÿyÀn-ı semen-bÿyi revÀdır Urfa’nıñ

34a
XXXVI

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün

1 Elde fırãat var iken ùabèıñı taġyìre çalış
 Nÿr-ı èirfÀn ile git úalbiñi tenvìre çalış

2 Yoġ iken õerre-i faølıñ saña kim söyledi kim
 Böyle nÀ-dÀnlıú ile kendiñi teşhìre çalış

3 Eyleme kendiñi bed-nÀm ederek keser úılıp
 Óer-kesiñ Àdem iseñ göñlüñü taèmìre çalış
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4 Sırrıñı èÀúil iseñ açma eviddÀya bile
 Femiñi mühr-i òamÿşì ile temhìre çalış

5 Suòan-endÀz olana olma muúÀbil úaùèan
 Anları tìġ-i sükÿnet ile tedmìre çalış

6 äabr u ÀrÀmını ihrÀú idegör óussÀdıñ
 Ġayretiñle dil-i aóbÀbıñı tesrìre çalış

34b
 7 ÓilmiyÀ baóå-i èatìú-i mey ü dil-dÀrı bıraú
  Ġayrı sen ùarô-ı óakìmÀnede taórìre çalış

XXXVII

mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü faèÿlün

1 “Manôÿrı iken tÀ bu úadar şÀh-ı bahÀruñ
 Nergis geçinir sÀye-i destinde çenÀruñ” 49

2 ÁzÀde olan var mı ki bì-dÀd felekden
 Yoú yoú dimedir her gice feryÀdı hezÀruñ

3 Mest olsañ eger bÀde-i iúbÀl ile bir dem
 Taèúìb eder elbette anı derdi òumÀruñ

4 Maġbÿù-ı cihÀn olsañ eger gerdiş-i girdden
 Taóvìl eder encÀmı seniñ leyle nehÀruñ

5 èÁlemde ãafÀ ister iseñ ey dil-i nÀlÀn
 Ol ùurma hemÀn bendesi bir nÀzlı nigÀruñ

35a
 6 Ùÿùì gibi taúlìd ediyor òÀme-i Óilmì
  GüftÀrını memdÿó gibi mìr-i kibÀruñ

49  Metinde “NÀbì Meróÿmuñ” ibaresi yazılıdır. Ayrıca bu matla için bkz.: 
Dr. Ali Fuat Bilkan, Nâbî Dîvânı, C. II, s. 1239. 
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XXXVIII

“Faòr-Àmìz Bir Naôìre”

 feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün

1 Evc-i aèlÀ-yı kemÀliñ úamer-i enveriyem
 Rind-i muèciz-nefes ü kÀn-ı hüner-gevheriyem

2 Dìdeler òayrelenir pertev-i èirfÀnımdan
 Hüneriñ öyle celì şaèşaèa bir aòteriyem

3 Mest olur tÀ be-ebed naômımı kim eylese gÿş
 Dehrde óaú bu ki bir feyø-i ÒudÀ sÀgeriyem

4 Reng ü bÿda güle kim ġıbùa-resÀndır suòanım
 Urfa’nıñ çoú mı disem şÀèir-i nÀzükteriyem

5 Ġazel-i Nüzhet’i tanôìre özensem Óilmì
 Vechi var çünkü anıñ ben de eò-i ekberiyem

XXXIX
35b

“Muóibb Ôan İtdigim Bir Kimseden Gördügüm
MuèÀmele-i ĠaddÀrÀne Üzerine”

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün

1 Öyle pür-derdim ki göñlüm maózen-i óüzn ü melÀl
 Öyle pür-yeésim ki gelmez òÀùıra fikr-i viãÀl

2 Ey ecel ! Gel cÀnumı al istemem ol èÀlemi
 Kim ola nÀ-dÀna anda ser-fürÿ ehl-i kemÀl

3 Her ne dem bir kes baña gösterse rÿy-ı iltifÀt
 Aġlaram kim düşmiş cÀnım olur encÀm-ı óÀl
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4 Bir hümÀ-yı tÀrem-i bÀlÀ-yı èirfÀnım velì
 Tìr-i ÀlÀm-ı felek úılmış beni işkeste-bÀl

5 Dehrden şekvÀ gerekmez ÓilmiyÀ òÀmÿş ol
 Sen şikÀyet eyledikçe eyler eføÿn pÀy-mÀl

XL
36a

Teşvìúen eşèÀrımı taúdìr eden bir õÀtıñ benim olmayan 
maènÀsız bir beyti başúasından benim olmaú üzre işitmesiyle 
baña gönderdigi èitÀb-Àmìz bir varaúaya cevÀben yazdıġım 
Farsì bir àazel:

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

1 PerìşÀn-òÀùırem bì-cürm yÀrem mì koned bi’llÀh
 Me-rÀ çìzì ne güftì ger şudì ez-mÀ-cerÀ ÀgÀh50

2 Bi-óamdi’llÀh ki dÀrem reh-berì çün óüsni-i mÀhir 
 KucÀ Àn-kes ki dÀred reh-berì der-reh büved gümrÀh51

3 BelÀġat-perverÀn-i èaãr rÀ men ki şüdem pey-rev 
 Be-ser-menzil resÀned bì-gümÀnem dil-berÀ ìn rÀh52

4 Sipihr-i maèrifet rÀ lÀ-cerem òurşìd mì bÀşem 
 Heme òalú-ı cihÀn pertev-rubÀyem mì şevend ey mÀh53

50 Vallahi hiçbir suçum yokken dostum zihnimi darmadağın ediyor. Olaydan haber-
dar olduğu halde bana bir şey söylemedi.
51 Allah’a şükür yetenekli güzel bir rehberim var. Rehberi olan bir kimsenin yolda 
kaybolduğu hiç görülmüş şey midir?
52 Ben, asrın belagat ilminde yetenekli olanların takipçisiyim. Ey sevgili, bu yol se-
nin menziline ulaştığından hiçbir şüphem yok.
53 Marifet feleğini şüphesiz güneşi olurum ben. Ey ay gibi güzel sevgili, bütün dünya 
halkı benim ışığımla aydınlanır. 
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5 DerÀzì-i suòan-i ÿ rÀ melÀmet Àvered Óilmì
 Bed-ìn penc beyt kon der óaøret-i Àn meh suòan kÿtÀh54

XLI
36b

İstanbul’a Yeñi Geldigimde.

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün

1 Nedir bu şehrde cünbiş-nümÀ o úudsiyyet
 Nedir bu beldede heyret-fezÀ o èulviyyet

2 Zemìni reng-i bedÀyièle öyle mÀlìdir
 SemÀsı şevú-i dile cilvegÀh-ı èÀlìdir

3 äaçar øiyÀ-yı leùÀfet o òÀú u aócÀrı
 Úamaşdırır hele dìdÀrı çeşm-i nüôôÀrı

4 Bu pÀy-taòt-ı muèallÀ-yı Àl-i èOåmÀn’dır
 YegÀne úıble-i ÀmÀl-i ehl-i ìmÀndır

5 Bu óaclegÀh-ı cihÀnda èarÿs-ı büldÀndır
 Bu burc-ı feyø u saèÀdetde şems-i raòşÀndır

6 Bu menbaè-i ezelì-i zülÀl-i èirfÀndır
 Bu kÀn-ı sermedì-i dür-i èadl u iósÀndır 

54 Ey Hilmî, onun sözünün iğneleyiciliği azar getirir. Bu beş beyitle o ay yüzlü güze-
lin huzurunda sözü kısa kes.
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37a
XLII

Bir Mektÿb

feèilÀtün feèilÀtün feèilün

1 Ey hüner-mend-i teraúúì-perver
 Ey suòan-sÀz-ı maèÀrif-güster

2 Bendeñiz nev-heves-i èirfÀnım
 Sÿy-ı taóãìle yeñi pÿyÀnım

3 Neşr-i ÀåÀra da meylim çoúdur
 Lìk ÀåÀr-ı güzìdem yoúdur

4 Sözlerim neşre degil şÀyeste
 Ol sebebden ùururum dem-beste

5 ŞermsÀrÀne óuøÿra taúdìm
 Eyledim bunları ey luùfı èÀmìm

6 Luùfuñuz şevúimi úılsa tecdìd
 ÚÀbil olmaz o neşÀùı taódìd

37b
 7 Gerçi kim dürce degildir şÀyÀn
  Ben gibi nev-heves it şÀdÀn
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XLIII

(ÚIÙAèÁT) 

“MüdÀvimi Bulunduġum DÀrü’l-Muèallimìn-i èÁlìniñ 
Yevmiye Noù Defterine Yazdıġım.”

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
  
  CihÀnda saèy u ġayrin olduġundan nuóbe-i kÀmım
  Yazıldı mevúiè-i tevúìrde ser-deftere nÀmım
  Taóammül eylesem ÀlÀm u óüzn-ı ġurbete Óilmì 

  Verir elbet takÀsül perverÀne ġıbùa encÀmım

XLIV

mefèÿlü mefÀèilü mefÀèilü faèÿlün

Çıúdı öñüme böyle iki rÀh-ı òaùarnÀk
Hangi yola bilmem ki sülÿk eyleyem eyvÀh
Óilmì úalırım böylece ser-geşte vü hayrÀn
İmdÀda yetişmezse eger Óaøret-i AllÀh

XLV

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
38a
  Nedir sÿdı hüner taósìline saèy itmeniñ bilmem
  Hüner olduúça Àdemde felÀket pÀy-mÀl eyler
  LeùÀfetsiz deyip eşèÀrıña sen şimdi ġam çekme
  Bu kÿşiş ÓilmiyÀ elbet seni tÿùì-maúÀl eyler
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XLVI

èAyntÀb’da İken ÜstÀdımdan Aldıġım Bir Mektÿb:

fe’ilâtün mefâéilün feéilün 

  Ey varaú simsiyÀh iken rengiñ
  Göñlümü neyle ġarú-ı nÿr itdiñ
  Pertev-i yÀr münèakis mi saña
  Ki beni böyle pür-sürÿr itdiñ

38b
XLVII

“Bir Demet Çiçek İhdÀ İdene”

mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü faèÿlün

Ey neyyir-i nÀzım çiçege var mı ki óÀcet
Óilmì’ye cemÀliñ seniñ itmez mi kifÀyet
Óüsniñ baña èÀlemde gözüm bir ebedì gül
Üşkufeleriñ èömri ise bir iki sÀèat

XLVIII

müsteféilün feèilâtün mefâèilün
 

  Ey firúatimle olan zÀr zÀr ana
  Ey óasretimle olan girye-bÀr ana
  Bu resm-i kemterimi al da ãaúla sen
  Olsun hemÀn saña bir yÀd-gÀr ana
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39a

XLIX
Bir RisÀle-i Edebiyyede Gördügüm İşbu:

  

فلا هتقرفب یخری نم تیارا

اقرضتن ناب انل تیضر دق انا

هذح نم هلقب زوفا یتح
 
 اقللا دنع اهلثم و  عادولادنع

  55

L
İki beyt ber-vech-i zìr terceme olunmuşdur:

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

FirÀúa yÀri òˇÀhişger maóabbet-ÀşinÀ olmaz
Faúaù ben Àrzÿmend-i firÀkım gül-cemÀlinden
VedÀé-i dil-òırÀşı hem mülÀúÀtı zamÀnında
DehÀnım tÀ key olsun bÿse-çìn ruòsÀr-ı Àlinden

55 Arapça olan bu kıt’anın nazmen tercümesi Hilmî tarafından yapılmakla birlikte 
nesren tercümesi de şöyledir: “Sen sevgiliden ayrılmaya razı olanı hiç gördün mü?. 
Kavuşma ve ayrılma zamanında yanağından bir öpücük alınca ben bizim ayrılmamıza 
razı oldum.”   

 

“Bir Demet Çiçek hdÀ dene” 

Bir RisÀle-i Edebiyyede Gördügüm bu: 
   

 
     

“Bir Demet Çiçek hdÀ dene” 

Bir RisÀle-i Edebiyyede Gördügüm bu: 
   

 
 

 
      

 

    53

“Bir Demet Çiçek hdÀ dene” 

Bir RisÀle-i Edebiyyede Gördügüm bu: 
   

 
 

 

     

    53

“Bir Demet Çiçek hdÀ dene” 

Bir RisÀle-i Edebiyyede Gördügüm bu: 
   

 
 

 

 

        53 



Urfalı Hilmî ve Reyâhîn’i                Dr. Ekrem Bektaş

79

39b
LI

Urfa TaórìrÀt Úalemi Mübeyyiølerinden Òaùùaù-ı Yaèúÿt-
pesend ÜstÀd-ı Muóterem Lobud Bey-zÀde Aómed Vefiú 
Bey’e Gönderdigim Mektÿbda:

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün
Dem-i vedÀèda pÀ-bÿs-ı yÀra ermek için
FirÀú-ı ehl ü eviddÀya eyledim iúdÀm 
Ne çÀre úurdı felek bir oyun o hengÀmda
Müyesser olmadı óayfÀ !... Dirìġ !... Neyl-i merÀm
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(EBYÂT)

LII

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün

Bir muèanber nÀme ki min-ġayr-i óad gözlerim
Úalmadı luùf ile yollarda efendim gözlerim

LIII

Bir ÚurbÀn Bayramında.

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

NiãÀb-ı óüsne mÀlikseñ saña úurbÀn vÀcibdir
Beni naór eyle ġamzeñle benim şÀyeste úurbÀna

40a
LIV

SüleymÀn NÀmında Bir Çocuġuñ Meşúine:

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

SüleymÀnım deyüp ùurma hemÀn meydÀn-ı daèvÀda
Olursa himmetiñ èÀlì o dem söyle SüleymÀn’ım

LV

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün

Pederden müntaúildir feyø-i istièdÀdı evlÀdıñ
Buña şÀhid ise Óilmì yeter bu òaùùı NÀcì’niñ
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SÖZLÜK

A
a’dâd: sayılar.
a’lâ: en yüksek.
âb: su. 
âb-ı Hızır: Hızır suyu, rivayete göre İskender’in Hızır ve 
İlyas ile birlikte aramaya çıktıkları ve Hızır ile İlyas’ın bulup 
içtikleri ölümsüzlük suyu.
adem: yokluk. 
âdemiyyet: insanlık.
âfâk: ufuklar. 
âferin-hân: aferin okuyan. 
âfet-i devrân: zamanın afeti olan sevgili.
âfi l: ufûl eden, batan. 
âğâz: başlama. 
âgehî: uyanık. 
ahcâr: ağaçlar. 
ahfâd: torun. 
âh-ı âteş-bâr: ateş yüklü âh. 
âh-ı şerer-efşân: kıvılcım saçan âh. 
ahkar: hakir olan. 
ahter: yıldız.
ahvel: şaşı. 
akdem: ilk, önce. 
akrân: eş, benzer.
aksâ: uzakta bulunan. 
âlâm: elemler, hüzünler. 
âlem-i âb: su âlemi, içki meclisi. 
âlem-i bâlâ: yüce âlem. 
âlem-i hestî: mevcut âlem. 
âlem-i kuds: yüce âlem, Tanrı âlemi.
âlem-i süfl î: suflî âlem.
âlem-i ulvî: ulvî âlem. 
âlem-nümâ: cihanı gösteren. 
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âlî: yüksek, yüce.
âmâl: emeller, arzular.
âmîm: umumî. 
âmîziş: uyuşma, uysallık.
âmm: umum, halk. 
anberîn: anber kokulu. 
anber-i sârâ: hilesiz, saf anber. 
ârâm: dinlendiren. 
ârâyiş: süs, zinet. 
ârûs: gelin. 
arz-ı mâfi ’l-bâl: kalptekini söyleme. 
ârzûmend: istekli. 
âsâ: gibi. 
âsâr: eserler, izler.
ashâb: sahipler.
âsmân: semâ, gök. 
âsûde-dil: gönlü rahat.
âşıkân: âşıklar. 
atâ: bağışlama. 
âteş-feşân: ateş saçan. 
atîk: eski, kadim.
avâlim: dünyalar, âlemler. 
avdet: geri dönmek. 
âyâ: acaba, hiç. 
âzâde: rahat, hür. 
azam: çok büyük.
âzâr: incitme, küçük düşürücü söz söyleme.

B
bâ’is: sebeb olunan. 
bâb: kapı.
bâd: rüzgar.
bâde: şarap, mey. 
bâdî: sebep olan, icap eden.
Bâğ-ı İrem: Âd kavminin kralı Şeddâd’ın cennet bahçelerine 
benzetilerek yaptırdığı meşhur güzel bağçe. 
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bahr: deniz.
bahş: bağış, ihsan.
bâlâ: yukarı, semâ. 
bâlâ-nişîn: üstte, yukarıda oturan.
bâng: ses, sada. 
bârân: yağmur. 
bâsıra-pirâ: görüş, göz süsü.
bed’: başlama. 
bedâyi’: yeni icat olunmuş güzel şeyler. 
bed-nâm: kötü nam. 
bedr: dolunay.
bedreka: klavuz, delil.  
behcet-efrûz: güzelliği aydınlatan.
Behişt-âbâd: İstanbul’da Lale Devri’nde inşa edilen bir 
köşkün adı. 
behrever: pay sahibi. 
be-kâm: arzusuna kavuşan. 
belâgat: sözün düzgün, kusursuz, yerinde ve adamına göre 
söylenmesini öğreten ilim.
bend: bağlı.
bende: kul, köle. 
bendegân: kullar, köleler, padişahın hizmetinde olanlar. 
berhem: karışık, dağınık. 
berî: kurtulmuş, temiz, pâk.  
berîn: yüksek. 
ber-karâr: karar üzere. 
ber-mûcib: icap ettiği üzere.
ber-pâ: ayağa kalkma. 
berr: kara. 
bevârik: yıldırım parıltıları.
bevvâb: kapıcı. 
beyâbân: çöl. 
beyn’el-fuzalâ: faziletli kimseler arasında.
bezl: dağıtma, saçma. 
bî-dâd: zulüm, işkence.
bîdâr: uyanık.
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bî-gam: gamsız. 
bi-hakkın: hakkıyla. 
bî-hem-tâ: eşsiz, benzersiz. 
bihîn: iyi.
bihter: daha iyi.
bî-kes: kimsesiz, fakir. 
bîmâr: hasta.
bî-müdânî: emsalsiz, eşsiz. 
bî-tâb: güçsüz, zayıf. 
bîzâr: bıkmış, usanmış. 
bû: koku. 
buk’a: yer, memleket. 
burûc: burçlar. 
bûse-çîn: öpücük toplayan. 
bükâ: ağlama. 
büldân: beldeler. 
bürhân: delil, ispat.
büt: put, put gibi güzel. 
büzürg: büyük.

C- Ç
câ-be-câ: yer yer.
câh: makam, mevki. 
câlib: celbeden, kendisine çeken.
câlis: oturan.
câvîd: daimî, bakî. 
cebhe-sây: yüz sürme. 
celb-i du’â: dua isteme. 
celî: açık. 
cemâdât: cansızlar.
cevherîn tarih: tarih düşürmede, sadece noktalı harflerin 
ebced değerinin toplamıyla düşürülen tarih çeşidi. 
cevv: boşluk, fezâ. 
cidd: gayret, çalışıp çabalama. 
cihân-ârâ: cihânı süsleyen. 
cihân-tâb: dünyayı aydınlatan.
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cilveger: cilve eden, nazlı.   
cilve-nümâ: görünme, ortaya çıkma. 
cûd: cömertlik. 
cûd-ı Hātem: Hâtem’in cömertliği. 
cûy-bâr: su yolu, ark. 
cüdâ: ayrı. 
cühhâl: cahiller. 
cülûs: padişahın tahta çıkması. 
cünbiş-nümâ: hareketlilik.
çâh: çukur. 
çâre-cû: çâre arama. 
çerh-i sâfi l-devr: alçakça dönen felek.
çeşm: göz.  
çeşmân: gözler. 
çeşm-i fer: aydınlık veren göz.  

D
dâd: ihsân, vergi.
dalâlet: doğru yoldan sapma. 
dâniş: bilme, bilgi. 
dârü’ş-şifâ: hastane. 
dehr: dünya. 
dem: zaman, an. 
dem-â-dem: an be an. 
dem-beste: nefesi tutulmuş. 
denâ’et: alçaklık. 
der-dehân: ağızda, hazır. 
derûn: iç, kalp. 
destâr: sarık. 
devrân: zaman. 
deycûr: karanlık. 
dîdâr: yüz. 
dîde: göz. 
dîger-gûn: değişmek, başka renge bürünmek.
dil: gönül.
dil-ârâ: gönül süsleyen. 
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dil-dâde: gönül vermiş, düşkün. 
dil-dâr: gönül alan, sevgili. 
dil-fürûz: gönle ferahlık veren.  
dil-haste: gönül hastası. 
dil-hırâş: gönül tırmalayan. 
dil-hûn: kanlı gönül. 
dil-rîş: yüreği yaralı, dertli. 
dil-sîr: gönlü doymuş. 
dil-şâd: sevinçli. 
dirîg: esirgeme, yazık. 
dür: inci.
dürc: kutu, cevher kutusu.
dür-dâne: inci tanesi, sevgili. 
dürr-i yek-tâ: tek inci, Hz. Muhammed için kullanılır. 
düşvâr: dert, zor. 

E
ebced: mektebe yani başlayanlar için kullanılan bir tabir, 
acemi.
ebkem: dilsiz. 
ebnâ: coçuklar.
ebr: bulut. 
ebrû: kaş. 
ebsem: tebessüm etme, gülme. 
ed’iyye: dualar. 
ef’ide: faideler. 
efham: daha fehametli, çok şeref sahibi. 
efhem: pek çabuk anlayan. 
efkâr: fikirler.
efrâd: fertler.  
efsûn-sâz: efsunlu, sihirli. 
efzûn: çok, fazla. 
ehass: en hususî.
eh-i ekber: büyük kardeş.
ekmel: en mükemmel.
eltâf: lutuflar, iyilikler.
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elvân: renkler.
enâm: insanlar. 
encâm: son. 
endûh:  gam ve sıkıntı 
enîs: dost, arkadaş. 
envâr: nurlar.
enzâr: bakışlar, göz atmalar. 
enzâr-ı dikkat: dikkatli bakışlar. 
es’edet: bahtiyarlık, kutluluk. 
esbâb: sebebler.
esfel: en sefil, pek aşağı.
eskâm: hastalıklar, illetler. 
eslâf: öncekiler, geçmişler.  
esrâr: sırlar. 
esrâr-ı Sübhânî: Allâh’la ilgili sırlar. 
eş’âr: şiirler. 
eşk-âb: gözyaşı. 
eşvâk: şevkler, arzular. 
evc-ârâ: fezayı süsleyen.
eviddâ: dostlar, sevgililer. 
evkât: vakitler.
evreng: taht, serir.
evsâf: vasıflar, özellikler. 
eyyâm: günler. 
ez-cân ü dil: cânıgönülden.  
ez-cümle: bu cümleden olarak. 

F
fahr: övünme, büyüklenme.
fart: ifrat, aşırı, aşırılık.
fârûk-haslet: Hz. Ömer gibi özellikler taşıyan, adaletli.
fasl-i rebî’: ilkbahar mevsimi.
fem: ağız. 
fenâ-âbâd: yokluk üzerine mamur olmuş, dünya.
fer: güç, kuvvet.  
ferah-efzâ: ferahlatıcı. 



Urfalı Hilmî ve Reyâhîn’i                Dr. Ekrem Bektaş

88

ferahnâk: ferahlı.
Ferîdûn-menkabet: Pişdadîlerin altıncı padişahı olan 
Feridun gibi menkabeleri olan. 
ferruh: kutlu. 
fevt: elden kaçırma, ölüm. 
feyz: bereket, bolluk, ilim, irfân. 
fi krü’l-mezâ-yı vatan: vatan meziyetlerini düşünme. 
fi râvân: sayısız, çok.  
fi rdevs: cennet.
fusûl: fasıllar, mevsimler.  
fürûğ: ışık, nur.
fürûğ-efşân: ışık saçan. 
fürûzân: parlayan, parlak. 
füyûz: bolluk, bereketler, çoğalmalar.
füyûzât-enîs: feyizli dostlar.

G
gabrâ: yer, yeryüzü. 
gam-âlûd: gamla karışık, gamlı.
gam-efzâ: gam arttıran, gamlı. 
gam-hâr: gam yiyen, gamlı. 
gâmmâz: fitneci, koğucu. 
gamze: süzgün bakış. 
garrâ: parlak.
gavvâs: dalgıç. 
gazel-perdâz: gazel söyleyen. 
geşt ü güzar: gezip tozma. 
genc: hazine, define.
gerdiş: dönme, devir.
gevher: cevher.  
gevher-i yek-tâ: eşi benzeri olmayan cevher, Hz. 
Muhammed. 
gıbta: imrenme. 
gıbta-resân: gıbta ulaştıran. 
gılmân: cenneteki delikanlılar, gençler. 
girân: ağır.
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gird: yuvarlak, çevre.
giriftâr: esir, düşkün. 
girîv: tutsaklık. 
giryân: ağlayan. 
girye: ağlama. 
girye-bâr: ağlamaya hazır. 
gîsû: omuza dökülen saç, kakül. 
gufrân: avf, merhamet.
gûne: çeşit. 
gûş: kulak. 
gûyâ: konuşan, söyleyen. 
güftâr: söz. 
gül-bû: gül kokulu. 
gül-cemâl: gül yüzlü, sevgili. 
gül-gûn: gül renkli. 
gülistân: gül bahçesi.
gülşen: gül bahçesi.
gürûh: topluluk, grup.
güşâde: açık.
güvâhî: uyanık, şahid. 
güzâr: geçme, geçiş.
güzîde: seçkin.

H 
hâb: uyku. 
hâcet: ihtiyaç. 
haclegâh: gelin odası. 
had: yanak.
hâhişger: istekli. 
hâk: toprak. 
hakâyık: hakikatler. 
hakkâ: doğrusu. 
halâyık: insanlar. 
hâle: bazan ay ve güneşin etrafında görülen parlak daire. 
halef: sonrakiler.  
hâlî: tenha, boş. 
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hallâk: yaratan, Allah. 
hall-i cezr: problem hal etme. 
hamâkat: ahmaklık, budalalık.
hâme: kalem. 
hâmî: himâye eden, koruyan. 
hamûşî: sessizlik. 
hand: gülme, gülüş. 
handân: gülen. 
hâne-harâb: evi yıkılmış. 
hân: sofra.
harf-i cevherîn: sadece noktalı harflerin toplamıyla elde 
edilen tarih düşürme çeşidi.  
harîm: başkasına kapalı olan yer. 
hâsü’l-havâs: saygın olanların hası, hasların hası. 
hatarnâk: tehlikeli. 
hâtır-ârâ: gönül süsleyen.  
havârik: harikalar. 
hayfâ: yazık, vâh.
hayre-sâz: hayret veren. 
hayret-bahş: hayret verici. 
hayret-efzâ: hayret arttıran. 
hazer: sakınma, kaçınma. 
heft: yedi. 
hem-bezm: aynı meclis, arkadaş.  
hem-hâl: bir halde bulunan, arkadaş.
hemîşe: devamlı, sürekli. 
hem-râz: aynı sırrı paylaşan, arkadaş. 
hem-şîre: kız kardeş. 
hestî: varlık, cücûd, mevcudat. 
hey’et: elbise. 
hezâr: bin, bülbül. 
hezârân: binlerce. 
hıred: akıl.
hilâfet-penâhî: hilafeti koruyan, padişah. 
hilm: yumuşaklık. 
himem: himetler. 
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hoş-gû: güzel sesli.
hûb: güzel. 
hudâ: Allâh. 
huld: cennet. 
hulk: ahlâk.
hulyâ: kuruntu. 
humâr: içkiden sonraki baş ağrısı. 
humâyun: padişah.
hûn-bâr: kan ağlayan. 
hurd: küçük, ufak, ehemmiyetsiz. 
hurrem: şen, güleryüzlü. 
hurşîd: güneş.
hussâd: haset edenler, kıskananlar. 
hüccet: delil, senet. 
hüner-gevher: sanat cevheri. 
hüner-mend: hünerli, sanatkâr. 
hüveydâ: belli, açık, âşikâr. 
hüzn-âbâd: hüzünle mamur olmuş, hüzünlü. 
hüzn-âgîn: hüzün dolu. 
hüzn-âver: hüzün getiren, hüzünlü. 

İ
i’lâm: anlatma, bildirme. 
i’zâz: ağırlama, ikram ve hürmet etme.
ibrâz: delil gösterme. 
iclâl: büyütme, ağırlama. 
îd: bayram .
idrâk: anlama, anlayış. 
îfâ: yerine getirme. 
iğvâ: azdırma, baştan çıratma.
ihdâ: hediye verme. 
ihrâk: dökme, akıtma. 
ihrâz: kazanma, elde etme. 
ihtâr: bir şeyi birinin hatırına getirme, uyarı. 
ihyâ: diri, canlı. 
ikbâl: baht, talih. 
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ikdâm: sebat ve devam ile çalışma. 
ikrâr: söyleme, dile getirme. 
ilcâ: zaruret, zor durumda kalma.  
ilm-i kelâm: kelâm ilmi, Allâh’ın zat, sıfat ve efalini 
şeriatın esaslarına göre  inceleyen bilim dalı. 
iltihâb: alevlenme, tutuşma.
imrâr: geçirme. 
în u ân:  bu ve şu. 
infi sâl: ayrılma. 
inkişâf: açılma, gelişme. 
intâc: netice, sonuç. 
intifâ: sönme. 
intihâb: seçme, seçilme.  
inzimâm: katılma, zam olunma. 
îsâr: ikrâm, dağıtma.
isti’dâd: kabiliyet. 
istid’â-nâme: arzuhal, dilekçe. 
istifsâr: sorup anlama. 
istihrâc: sonuç çıkarma. 
işkeste-bâl: kırık kanat.
iştikâ: şikâyet etme. 
izdiyâd: artan, ziyadeleşen.
izhâr: gösterme. 
izz: izzet, şeref. 

K
kadr-dân: kadir, kıymet bilen. 
kâffe: bütün, hepsi. 
kamer: ay. 
kân: hazine, bir şeyin kaynağı.
kasvet-âver: sıkıntı veren, sıkıntılı.
kayd-ı cân: can bağlama, cana kıymama. 
kehf-i emân: halkın sığındığı yer. 
kemâl-i adl: adaletin en mükemmeli. 
kemâl-i kudret: kudretin son derecesi, her şeye gücü yeten 
Allâh’ın mükemmelliği.
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kemâl-i sıdk: doğruluğun en mükemmeli. 
kemâl-i yümn: çok uğurlu, bereketli.
kemter: kıymetsiz. 
kerem-güster: cömertlik yayan. 
kerem-kâr: işi kerem olan, cömert.
kes: kimse.
kesb: çalışıp kazanma.
kesret: çokluk.
kevâkib: yıldızlar. 
kevn: kainat. 
kıvâm: direk. 
kıyâm: ayağa kalkma, bir işe başlama. 
kibâr: büyükler, ulular. 
kilk: kalem. 
Kirdgâr: Allâh. 
kîyâset: uyanıklık, zekâ. 
kudsiyân: melekler. 
kudsiyyet-i ulyâ: yüceler yücesi. 
kûh: dağ. 
kulûb: kalpler. 
kûşiş: gayret, çabalama. 
kûy: köy, sevgilinin yaşadığı yer. 
küdûret: bulanıklık

L 
la’l: dudak. 
lâ-cerem: şüphesiz. 
lâhûtî: manevî âlem. 
lâmi’: parlayan, parıldayan.
lebîb: akıllı. 
leb-rîz: dopdolu. 
lem’a: parıltı. 
lem’a-pâş: ışık saçan. 
leşker: asker. 
levh-i mahfûz: Allâh tarafından takdir edilen şeylerin yazılı 
olduğu manevî levha. 
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leylâ:  çok karanlık gece. 
leyle-i pür-safâ: safa dolu gece.
lîk: lakin. 
likâ: yüz. 
lutuf-nâme: mektup. 

M
ma’ârif: marifetler, bilimler. 
ma’ârif-güster: maarifi yayan. 
ma’delet-pîrâ: adaletle süslü.
mâ’il: meyleden 
mağbût: gıbta edilmiş, imrenilmiş. 
mağrûr: gurur. 
mâh: ay 
mahabbet-âgîn: sevgi dolu.  
mahabbet-âşinâ: sevgi bilen. 
mâh-ı nev: yeni ay, hilâl. 
mahmidet: methetme, övme. 
mâh-rû: ay yüzlü. 
mahzûz: memnun ve mutlu.
makâl: söz.
makrûn: yakın, kavuşmuş. 
maksûd: kastolunan, meram edilen. 
mâlî: dolu. 
mânend: gibi, benzer. 
manzûr: nazar olunan, gözde olan. 
masdar: bir şeyin çıktığı yer, menba.  
matla: güneşin doğduğu yer.
matlab: istek, istenilen şey. 
mazhar: nail olma. 
me’âlî: büyüklükler. 
mebde: başlangıc. 
meclis-i Cem: Cem’in meclisi. 
medâr: noktai istinad, sebep. 
medyûn-ı şükrân: şükran borçlu. 
mefharet: övünme. 
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meftûn: vurgun, tutkun. 
meftûr: yaratılmış. 
meh-cemâl: ay yüzlü. 
meh-tâb: ay ışığı. 
mekâtib: mektepler. 
mekteb-i idâdî: lise. 
melâl (melâlet): usanç, bıkma. 
melâz: sığınak. 
melce: sığınak. 
memâlik: memleketler. 
memdûh: övülmüş. 
memlû: dolu. 
menâzır: manzaralar. 
menba’: kaynak 
merâm: arzu, istek. 
merd-i kâbil: kabiliyetli adam. 
meserret: sevinç. 
meshûr: büyülenmiş. 
mesned-ârâ-yı hilâfet: halifelik makamını süsleyen, 
padişah. 
mesrûr: sevinç. 
meşhûn: dolu. 
meşk: yazı örneği, alıştırma. 
mevki’-i tevkîr: karşılama yeri. 
meymenet: bereket, uğurluluk. 
mezâlim: haksızlıklar.
mezellet: alçaklık, itibarsızlık. 
mısdar: bir şeyin çıktığı yer, menba.  
mihen-keş: sıkıntı çeken. 
mihr: güneş, sevgi,. 
min-gayr-i had: haddim olmayarak. 
mir’ât: ayna.
mu’anber: anber kokulu. 
mu’cizât: mucizeler.
mu’ciz-âver: mucizeli. 
mu’ciz-nefes: mucizeli nefes. 
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mu’în: yardım eden. 
mua’llâ: yüce, yüksek. 
munzam: üste konan, katılan. 
murakkam: yazılmış, yazılı. 
musammem: kesin karar verilmiş. 
mutalsam: tılsımlı. 
muzlim: karanlık. 
mü’ebbed: ebedî. 
mübâhât: övünme.
mücessem: cismi olan, vücutlu.
müdakkîkâne: inceden inceye araştırarak.
müdâm: devamlı, sürekli. 
müdârâ: yüze gülme, zahirde dostluk gösterme. 
müfahham: kerem sahibi. 
müheyyâ: hazır, hazırlanmış. 
müjgân (müje): kirpik. 
mükedder: kederli.
mültecâ: iltica olunan yer.
mültemi’: parıldayan, parlayan. 
mümâsil: benzer, eş. 
mümehhed: yayılmış. 
mün’akis: çevrilmiş, tersine dönmüş. 
müncer: neticelenen. 
müntakil: intikal eden, geçen. 
mürde-dil: ölmüş gönül. 
mürg: kuş. 
mürüvvet-kân: cömertlik hazinesi. 
müsahhar: teshir olunmuş, ele geçirilmiş. 
müstağrak: dalmış, batmış. 
müstedâm: devamlı, sürekli. 
müşta’il: yanmış, tutuşmuş. 
müte’alliú: ait, dair.
müzdâd: artmış, çoğalmış. 
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N
nâ’ib: vekil.  
nâ’iliyyet: ulaşma, muzaffer olma. 
nâ-bûd: yok olan, bulunmaz. 
nâ-çâr: çâresiz.
nâ-çîz: hiç hükmünde olan, ehemmiyetsiz, çok küçük şey. 
nâ-dân: cahil, bilmez. 
nâ-hemvâr: uygun olmayan.
nahr: fiyat. 
nahvet: gurur. 
nâ-kâbil: kabiliyetsiz. 
nakd: sermaye. 
nâlân: inleyen. 
nâm-ı bâ-ihtirâm: saygıdeğer isim. 
nâr: ateş.
nârânî: ateşe ait.
nâsût: insanlık, insaniyyet. 
nâ-şâd: mutlu olmayan.
nâ-yâb: bulunmaz. 
nâzım: nazm eden, yazan.  
nâzır: bakan, gözeten. 
nebâtât: bitkiler. 
nehâr: gündüz. 
neş’emend: neşeli, mutlu. 
neş’e-pîrâ: neşe saçan.
neş’e-yâb: neşeli. 
neşât: sevinç, şen. 
neşât-efzâ: sevinç arttıran, sevinçli. 
neşve: neşe.
nev: yeni.
nevâ: ses, sada, nağme.  
nev-be-nev: yepyeni. 
nev-resîde: yeni yetişmiş, genç. 
nev-sâl: yeni yıl. 
neyl: isteğine kavuşma.
neyyir: nurlu, parlak.
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nezd-i ehibbâ: dostların yanında. 
ni’am: nimetler. 
nigâh: bakma, bakış. 
nigâr: resim, sevgili. 
nihâde: konmuş, hazır. 
nisâb: ölçü, miktar. 
nisâr: saçma, dağıtma. 
niyâbet: naiblik, vekalet. 
nuhbe: arzunun en sonu, seçkini. 
nücûm: yıldızlar. 
nükte-perdâz: nükteli söz söyleyen.
nükte-sencân: nükte tartanlar, şairler. 
nümâyân: açık, ortada. 
nüzzâr: bakanlar. 

P 
pâ-bûs: ayak öpen. 
pâkîze-tabî’at: temiz huylu. 
pâk-nijâd: soylu, asîl.  
pây: ayak.
pâyân: son. 
pâye: makam, rütbe. 
pây-mâl: ayak altı. 
pejmürde: dağınık 
per: kanat.
perî-rû: peri yüzlü, sevgili.
pertev: ışık. 
pertev-efşân: ışık saçan. 
pertev-rübâ: ışık kapan, ışıltılı.  
pervâz: uçma, kanatlanma. 
perverâne: terbiye edercesine. 
pes: arka.
perverîş-yâb: yetiştirilen, terbiye gören. 
pey-â-pey: birbiri ardınca, peşpeşe. 
peydâ: görünme, ortaya çıkma. 
pinhân: gizli. 
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pîrâhen: gömlek. 
pîrâye-sâz: süs veren, süsleyici. 
pister: yatak.
pîş: ön. 
pîşgâh: huzur, ön. 
pursiş: soru sorma. 
pûyân: koşan. 
pür-elem: çok dertli, elemli. 
pür-fütûh: ferahlık dolu, zafer dolu. 
pür-nem: çok nemli. 
pür-nûr: nurla dolu, nurlu. 
pür-sürûr: sevinçle dolu, çok mutlu. 
pür-ye’s: çok ümitsiz. 
pür-zulmet: çok karanlık. 

R
ra’nâ: güzel. 
Rabb-i müte’âl: yüce Allâh. 
râh: yol.
rahşân: parlak.
rahşende: parıldayan, parıldayıcı. 
râyât: sancak 
re’fet: acıma, esirgeme. 
re’y: görme, görüş. 
refîk: arkadaş. 
rehâ: kurtuluş.
rengîn-suhan: renkli söz, süslü söyleyiş.
resm: resim, tarz, âdet.
reşk-endâz: imrendirici. 
revnak-bâr: güzellik, tazelik. 
reyyân: suya kanmış. 
ricâlu’llâh: manevî kuvvet sahibi olan evliya. 
rikkat: merhamet, acıma hissi. 
riyâz: bahçeler. 
rîzân: dökülen. 
ruh-ı sâde: sade, tüysüz yanak. 
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ruhsâre: yanak. 
rûşen-zamîr: temiz kalpli.
rûy: yüz, sima.  
rûyîde: biten, neşv ü nüma eden.
rûz: gün.
rûzî: rızık, azık. 

S
sa’d: uğur, bahtiyarlık. 
sa’î: çalışan.
sa’y: çalışma, gayret
sabî: çocuk. 
sad: yüz 
safâ-bahşâ: safa bahşeden.
sâgar: kadeh, içki bardağı.
sâha-i gabrâ: yeryüzü, dünya.
sâha-pîrâ: alan süsleme.
sâl: yıl. 
salâ: davet etme, meydan okuma. 
sâl-i cedîd: yeni yıl.
samt: susma. 
sarsar: soğuk.
sâye: gölge. 
sâye-i dest: elin gölgesi, himâye. 
selâtîn: sultanlar.
selef: öncekiler.
semen-bûy: yasemin kokulu.
semere: meyve. 
ser: baş. 
ser-âmed: bir gelen, önde. 
ser-â-pâ: baştan ayağa. 
ser-â-ser: baştanbaşa. 
serd: soğuk.
ser-defter: baş defter.  
ser-fi râz: başı dik, en ilerisi. 
ser-fürâ: baş eğme, söz dinleme. 
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ser-geşte: başı dönmüş. 
serîr: taht, saltanat. 
serîr-ârâ: saltanat süsleyen. 
sermedî: ölümsüz, daimî. 
ser-mest: sarhoş,  
serşâr: ağzına kadar dolu. 
ser-tâbe-ser (ser-te-ser): baştan başa. 
ser-tâc-ı ümem: ümmetlerin baş tacı. 
ser-tâ-pâ: baştan ayağa kadar, bütün. 
serv-i revân: yürüyen sevgili, uzun boylu sevgili. 
sezâ: uygun, layık. 
sîm: gümüş. 
sinn: yaş. 
sîne-i sûzân: yakan sine. 
sipihr: gök, sema, felek. 
siyeh-rû: siyah yüz. 
siyyân: denk, eşit. 
sû: taraf.
sû-be-sû: yer yer, taraf taraf. 
subh-ı ferah-efzâ: ferahlatıcı sabah. 
sûd: fayda.
suhan: söz. 
suhan-endâz: söz atan, laf dokunduran. 
suhan-gûyân-ı asr: asrın söz söyleyenleri, şairler. 
suhan-ı gayr-ı münâsib: uygun olmayan söz, küfür. 
suhan-sâz: söz ustası, şairler.
sultân-ı dil-âgâh: uyanık gönüllü sultan. 
sun’: sanat, 
sun’-ı Hak: Allâh’ın sanatı. 
sunûf-ı mâh-rû: ay yüzlü güzeller sınıfı. 
sûy-ı adem-âbâd: yokluk üzerine mamur olmuş taraf, ölüm.
sûy-ı tahsîl: ilim öğrenme işi. 
sûzân: yakan, yakıcı. 
sûziş: yanma, yakma. 
süllem: merdiven. 
sülûk: bir yola girme. 
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sürûd: şarkı. 
sürûr: sevinç. 
sürûşân: melekler.

Ş
şâ’irân: şairler.
şa’şa’a: parlaklık. 
şâdâb: suya kanmış, mutlu, seviçli. 
şâdân:  mutlu, sevinçli. 
şadânî: mutluluk. 
şâh: dal. 
şâh-ı kerem-kâr: işi kerem olan padişah, çok cömert 
padişah. 
şâkird: öğrenci. 
şâkirdân: öğrenciler. 
şâm: gece. 
şâyeste: layık, uygun. 
şeb: gece.
şebâb: gençlik.
şeb-i yeldâ: en uzun gece. 
Şehbâ: Halep için kullanılan sıfat. 
şeh-râh-ı eslem: en selametli cadde. 
şehr-âyîn: şenlikler.
şehr-yâr: padişah, hükümdar.
şeker-âmîz-i güftâr: şekerle karışık söz, tatlı söz.
şeker-efşân: şeker saçan, sevgili. 
şem: mum, ışık.
şemîm: güzel koku.
şems: güneş.  
şems-i rahşân: parlayan güneş. 
şerer:  kıvılcımlar. 
şerh: açma, yarma, açıklama. 
şerm: utanma. 
şermsârân: utangaçlar. 
şetâret: neşe, şenlik. 
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şîrîn-dem: tatlı söyleyişli.
şîrîn-kâm: mutlu. 
şitâ: kış. 
şitâbân: koşan, acele idenler. 
şîve-i güftâr: söz söyleme tarzı. 
şu’arâ: şairler.
şu’le-feşân: ışık saçan. 
şu’ûnât: işler, hadiseler, olaylar.
şûrîde: çılgın. 
şûriş: karışıklık. 
şükûh-ı fâtır: yaratıcının yüceliği.

T
tâ key: ne zamana kadar. 
ta’ûn: salgın hastalık. 
tab’: huy, ahlâk. 
tâbân: parlak. 
tağyîr: değiştirme. 
tahassür: hasret çekme. 
tahassüsât: hisler. 
tahdîd: sınırlama. 
tahkîr: hakaret etme, hor görme. 
tahlîs: kurtarma. 
tahvîl: değiştirme. 
tahyîr: iki şey arasında birini şeçme, muhtar. 
takâsül: tenbellik, üşenme. 
tanzîr: benzetme, benzetilme. 
târ: karanlık.
tarab-engîz: sevinç arttıran, sevinçli. 
tard: kovma, sürme. 
târem: çardak, kubbe.
târem-i mînâ: mavi kubbe. 
târih-i tâm: bütün harflerin rakam karşılıkları toplanarak 
eksizksiz ve fazlasız tarih çeşidi. 
târîk: karanlık. 
tarîk: yol. 
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tartîl: usul ve kaide ile okuma. 
tarz-ı hakîmâne: Urfalı Nâbî’nin en büyük temsilcisi 
olduğu hikmetli söyleyişi öne çıkaran tarz.
tasdi’: baş ağrıtma. 
tavsîf: vasıflarını sayma. 
tâze-beyân: yeni söyleyişli. 
te’âlî: yükselme. 
tebcîl: ağarlama. 
teceddüd: yenileme. 
tecvîz: caiz görme, izin verme. 
tedmîr: yok etme, tepeleme. 
tedrîs: ders verme.
tefekkürât: düşünmeler.
tekâ: takva. 
tekdîr: azarlama, paylama. 
tekmîl: kemâle erdirme, mükemmel. 
teksîr: çoğaltma. 
temâşâ: seyretme. 
temennâ: el ile selâmlama. 
temevvüc: dalgalanma. 
temeyyüz: seçen, ayıran. 
temhîr: mühürleme. 
tenhâ: yalnız. 
tenvîr: nurlu, aydınlık. 
terakkî-perver: ilerlemeyi seven. 
tesrîr: sevindirme. 
teşhîr: şöhretlendirme, gösterme. 
teşnegân: susamışlar. 
tev’em: ikiz. 
tevhid: birleme, Allâh’ın birliğine inanma.
tezâyüd: ziyadeleşme, artma. 
tezyîd: ziyadeleştirme, arttırma. 
tezyîn: süsleme.
tîğ: kılıç.
tîr: ok.
tulû’: doğmak.
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tûtî: papağan. 
tûtî-makâl: papağan söyleyişli. 
tûtiyâ: sürme.
ubûdiyet: kulluk. 
ulûm-ı ‘aliyye: yüksek ilimler. 
uluvv (ulviyyet): yükseklik, büyüklük, yücelik.
ulviyyet-karîn: ulviyete yakın. 
umrân: mamur, şen bayındır. 
unf: şiddet, sertlik. 

U-Ü
uyûn-ârâ: gözlerin süsü.  
üdebâ: edipler. 
üftâde: düşkün, çaresiz, âşık. 
üftâdegân: düşkünler, âşıklar. 
Üşkûfe (şükûfe): çiçek. 

V
vahdet: Allâh’ın birliği.
vakâr: temkinlilik, ağırbaşlılık. 
vâlâ: yüce, yüksek.
vecd-âver: vecde getiren. 
vech: yüz, çehre. 
velâdet: doğma, doğum.
vera’: haramdan kaçınma. 
verd: gül.
vezâ’if: vazifeler. 
vezân: esen, esme. 
vird-i nefòa-bâr: üfürme yüklü vird.
visâl: kavuşma. 
vüsʿ: güç, kuvvet, takat. 

Y
yâdgâr: hâtıra, anı.
yâver: yardımcı. 
yek-âvâz: tek haykırış. 
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yek-tâ: tek, eşi ve benzeri olmayan.
yek-zebân: tek bir dil, aynı ağızdan. 
yem: deniz.
yevm: bu gün, hâlâ.  
Yezdân: Tanrı. 

Z 
zahm: yara. 
zâkir: zikreden. 
zalâm: karanlık. 
zebân: dil, lisan. 
zebûn: düşkün. 
zecr: önleme, zorlama. 
zehr-âbe-i kahr: kahrın zehirli suyu. 
zenehdân: çene çukuru. 
zer: altın. 
zıll: gölge. 
zîb (zinet): süs, bezek. 
zîr: aşağı, alt. 
zî-rûh: ruh sahibi, canlı.  
zî-şân: şanlı.
ziyâdâr: aydınlık, güneşli. 
ziyâ-yı âferîniş: yaratma ışığı. 
ziyâ-yı letâfet: güzellik güneşi. 
zu’afâ: zayıflar. 
zulmet: karanlık. 
zühd: kendini ibadete verme, takva. 
zülâl-i irfân: irfanın saf suyu.
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