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                      ÖZ                                                     ABSTRACT 

Tezkirelere göre Hicrî 16. yüzyılda yaşamış olan 
Divan şairlerimizdendir. Hayatı hakkında bilgi veren 
kaynakların büyük çoğunluğu, onun Bursalı 
olduğunda birleşir. Asıl adı Mehmed olup daha çok 
Kara Çelebi unvanıyla birlikte anılmıştır. 
Kaynakların verdiği bilgilere göre Divan’ı dışında 
herhangi bir eseri bulunmamaktadır. 

Bu çalışmamızda Hicrî’nin hayatı hakkında 
bilgiler verilecek, tespit edilen tek eseri olan 
Divançe’sindeki ve çeşitli mecmualarda yer alan 
şiirleri üzerinde durularak, bu şiirlerin bazı 
özellikleri açıklanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: 16. yüzyıl, Divan Edebiyatı, 
Bursa, Hicrî, Divançe. 

 

According to biography, Hicri is one of the 
classical Ottoman poets who had lived in 16th 
century. Most of the resources which tells about 
his life agree that he is from Bursa. His real name 
is Mehmed. However he is called as Kara Çelebi. 
According to resources, he has no other work 
besides Divan. 

In this study, we will provide information 
about Hicri’s life and will explain his poems and 
some features of the poems which are found in his 
only work, Divançe and in various journals.  
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 Giriş 

 16. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin siyasî ve soysal anlamda en güçlü, en parlak 
olduğu dönemdir. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde devlet, en ihtişamlı 
dönemini yaşamıştır. Siyasî ve sosyal hayattaki bu ihtişama paralel olarak, her alanda 
büyük sanatkârlar ve ilim adamları yetişmiştir. İleri gelen devlet adamlarının da sanata 
ve bilime gereken önemi ve desteği vermeleriyle bütün kültürel alanlarda ilerlemeler hız 
kazanmıştır. 

Diğer sanat dallarında olduğu gibi edebiyat da bu gelişmelerden olumlu 
etkilenmiştir. Bu yüzyılda edebiyatımızda adından yüzyıllardır bahsettiren Fuzûlî, Bâkî, 
Zâtî, Nev’î, Hayâlî, Taşlıcalı Yahya gibi şiire yön veren, Türk şairlerince örnek alınacak 
usta şairler boy göstermiştir.1  

Tezkirelerde, Divan edebiyatı geleneği içerisinde şiirler yazan bu dönemde 
yaşamış olan yüzlerce şairden bahsedilmektedir. Bu şairlerden bir kısmı üzerinde çeşitli 
çalışmalar yapılıp hayatları ve eserleri gün yüzüne çıkarılırken, bir kısmı da hala 

                                                 
* Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili Okutmanı. 
1 Mustafa İsen-Osman Horata, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2002. s. 
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üzerinde çalışılmayı beklemektedir. Bu çalışmada, daha önce hayatı ve eserleri üzerine 
herhangi bir çalışma yapılmamış olan Hicrî üzerinde durulacaktır. 

 Hayatı 

 Hicrî’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hakkında bilgi veren 
bütün tezkireciler şairin Bursa’da doğduğunda birleşirler.2 Asıl adı Mehmed’dir. Kadı 
Hüsâmeddin Efendi’nin oğludur. Daha çok Kara Çelebi unvanıyla meşhur olmuştur. 
Kemalpaşa-zade’den mülazım olup bazı medreselerde müderrislik; Bursa, Edirne ve 
İstanbul şehirlerinde kadılık yapan şair, dönemin ünlü bilginleri arasına girmeyi 
başarmıştır.3  

 Sicill-i Osmânî’de Hicrî’nin babası Hüsâmeddin Efendi’nin kadı olduğu ve 1524 
yılında öldüğü, Kara Çelebi-zadeler soyunun da oğlu Hicrî Mehmed Efendi’yle sürdüğü 
belirtilir.4 Bu soydan, aralarından şeyhülislam ve kazasker olmak üzere, 1689 yılına kadar 
süren bir ulema kolunun geldiği ifade edilir.5 

 Kaynaklarda çoğu zaman Kara Çelebi unvanıyla anılan Hicrî bu lakabı, babası 
Hüsâmeddin Efendi’nin Sultan Mehmed devri ulemasından Niğdeli Kara Yakup’a damat 
olmasından dolayı almıştır.6 

Sicill-i Osmânî’de ayrıca Fatih’in vezirlerinden olan, aynı zamanda Nişânî 
mahlasıyla şiirler yazan Karamânî Nişancı Mehmed Paşa’nın da şairin amcası olduğu 
bilgisi yer almaktadır.7 

Kınalı-zade Hasan Çelebi’nin içkiye olan düşkünlüğüyle bilindiğini söylediği8 
Hicrî, H. 965 (M. 1558) yılında İstanbul’da ölmüştür.9 Ölümüne, kim tarafından yazıldığı 
bilinmeyen aşağıdaki mısra, tarih olarak düşürülmüştür: 

Vi§âle irdi âyet buldı Hicrµ10
 

 Mezarı, Edirne Kapısı dışında Emir Buhârî Tekkesi civarındadır.11 

                                                 
2 Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Milli Kütüphane, 06 Hk 97, yk. 259b, Kafzâde 

Fâizî, Zübdetü’l-Eş’âr, Milli Kütüphane, 06 Mil Yz. A 679, yk. 127a, Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ, 
Milli Kütüphane, 06 Hk 1275, yk. 120a, Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ (Hazırlayan: Aysun 
Sungurhan-Eyduran), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2008. s. 233, Künhü’l-Ahbâr’ın 
Tezkire Kısmı (Hazırlayan: Mustafa İsen) Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1994. s. 283. 

3 Kınalızade Hasan Çelebi, A.g.e., yk. 260a, Riyâzî, age, yk. 120a, Kafzâde Fâizî, A.g.e., yk. 127a. 
4 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmânî), Kültür Bakanlığı-Tarih 

Vakfı Ortak Yayını, İstanbul 1996, C. III, s. 687. 
5 A.g.e., s. 868. 
6 Nevzat Kaya, “Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 24, s. 381. 
7 Mehmed Süreyya, A.g.e., s. 868. 
8 Kınalızade Hasan Çelebi, age, yk. 259b. 
9 Kafzade Faizi, A.g.e., yk. 127a, Riyâzî, age, yk. 120a. 
10 Kınalızade Hasan Çelebi, A.g.e., yk. 260a. 
11 Riyâzî, A.g.e., yk. 120a. 



                    

 

 

 Edebî Kişiliği 

 Tezkireciler, çok kısa da olsa şairin edebî kişiliği üzerine birtakım 
değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Beyânî, şairin şiirleri üzerine değerlendirmede 

bulunurken “Ma…bûl-ı ¡âlem ü na@m-ı müsellemi vardur”12 diyerek şiirlerinin 
hakkının herkesçe teslim edildiğini belirtir. 

Kınalızâde Hasan Çelebi ise Tezkiresinde “İnşâsı da«i pesend ü ta√sµne 

sezâvârdur, makbûl-ı enâm ve memdû√-ı cümle-i «â§§ u ¡âm eş¡âr-ı dürer-bârı 
vardur”13

 diyerek Hicrî’nin yazdıklarının takdir edilip herkesçe övüldüğünden söz eder. 

Divan şairlerinin edebî kişiliği ve sanatı hakkında bilgi edinmenin bir diğer yolu 
da onların yazmış oldukları şiirlere bakmaktan geçer. Çünkü şairler, şiir ve şairlik 
hakkında bazı görüşlerini yazdıkları şiirlerde açıklamışlardır. Diğer Divan şairlerinde 
olduğu gibi Hicrî de kendi sanatı ve şiirleri hakkında, yazdığı şiirlerde birtakım 
değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Ona göre yazdıklarına müşteri olunduktan sonra başkalarının yazdığı şiirler asla 
revaçta olmayacaktır: 

Müşterµ olalı herkes bu metâ¡-ı na@muma 
Hicriyâ …almadı şµ¡r-i πayrµye hergiz revâc   (Hicrî yk.18a) 

 Şiirde, içkiden ve sevgiliden bahsederek tatlı ve renkli bir anlatım tarzının 
yakalanmasının gerekliliğine inanır: 

Ey Hicrµ sü«anda va§f-ı mey ü la¡l-i yâr …ıl 
Vir şi¡rüñe √alâvet ü rengµn edâlıπ it         (Hicrî yk.18a) 
 
Hicrî’nin şiirde sevgiliyi anlatış tarzını işitenler, onun nükteci ve en küçük 

teferruatları kaçırmayan özelliklerini teslim edeceklerdir: 

Dehânuñla miyânuñ va§f idelden Hicrµye cânâ 
İşitdük ehl-i ri……at «urde-bµn ü nüktedân dirler   (Hicrî yk.25a) 

O, kendisini mana mülkünde iyi bir binici olarak görür: 

Şehsüvâr-ı mülk-i ma¡nâ olmaz idi Hicriyâ 
Ol Sikender …adre olmazsa eger çâker göñül  (Hicrî yk.34b) 

Divan şairlerinin edebî kişiliği ve hangi şairlerden etkilendiğini tespit etmenin 
yollarından biri de yazmış oldukları nazirelere bakmaktır. Çünkü şairler, sanatlarına yön 
verirken kendilerinden önce yaşayan başarılı şairleri örnek alarak onlar gibi söyleyip 
yazmaya gayret ederler. Bu durumda yaygın olarak yapılan ilk iş, beğenilen şairlerin 
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şiirlerine nazire yazmaktır. Hicrî de diğer şairler gibi, şiirini ve sanatını beğendiği 
Hayretî, Necâtî, Tâci-zâde Cafer Çelebi, Ahmet Paşa, Zâtî, Visâlî, Harîmî gibi şairlerin 
şiirlerine nazireler yazmıştır. Pervane Bey Nazire Mecmuası’nda tespit edilen14 bu 
şiirlerin matla beyitleri şöyledir:  

Hayretî: 

Uyur râ√atla düşmen zânû-yı dildâra ya§danmış 
Düşüp üftâdeler yollarda seng-i «âra ya§danmış 
 

Hicrî: 

Bugün meclisde mest oldu…da yâr aπyâra ya§danmış 
Sanasın tâze güldür gülşen içre «âre ya§danmış 
 

Necâtî: 
Bµ-va…t geldi yâr eşigine meh-i münµr 
Şebrevlü… anuñ uşta getürdi yüzüne kir   
 

Hicrî: 
◊ikmetde bû ¡Alµ ola ger şiirde zâhir 
İtmez @uhûr uyıca… kişiye zâhir 

 
Tâcizâde Cafer Çelebi: 
Göñül πamgµn gözüm nem-gµn yaşum …ana boyanı…dur 
¡Aceb olmaz budur √âli anuñ her kim ki ¡âşı…dur 

 
 Hicrî: 
Benüm gibi benefşe var ise zülfüñe ¡âşı…dur 
Anuñçün dûd-ı âhından göge gökler boyanı…dur 
 
 
 

                                                 
14Saim Güler, Pervane Beg Nazire Mecmuası (230b-261a), Transkriptli, Edisyon Kritikli Metin. 

Marmara Ünv. SBE (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006. Danışman: Sebahat Deniz) s. 
86, 163, 194, Hasan Kaya, Pervane Beg Nazire Mecmuası (165a-199b), Transkripsiyonlu ve 
Edisyon Kritikli Metin, Marmara Ünv. SBE (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2002. 
Danışman: H. Özdemir), s. 14, 54, 88, Savaşkan Cem Bahadır, Pervane Beg Mecmuatü’n-
Nezâ’ir (261a-291b), Transkripsiyonlu, Edisyon Kritikli Metin, Marmara Ünv. SBE 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006. Danışman: Nihat Öztoprak), s. 89. 

 



                    

 

 

Ahmet Paşa: 
Serv-i bülend-ķāmet ü ma¡şû…-ı dil-nevāz 
Olmış nihâl-i gül gibi başdan ayaġa nāz 
 
Hicrî: 
Zinhâr §a…la sırruñı vir başı virme râz 
Sır virmeyince olmadı hµç kimse ser-firâz 
 
Zâtî: 
Bend-i ġamdan bendesin ol serv âzâd eylemez 
Ol yüzi «ûrşµd ġam-gµnin fera√şâd eylemez    
 

Hicrî: 
Āh kim yârüm beni yarım aġız yâd eylemez 
Bir selâmıyla yı…ı… göñlümi âbâd eylemez 
 
Visâlî: 

Āh kim seyreylemez ol şû«-ı yâr aġyârsuz 
Şâ«-ı gül gibi §alındu…ca §alınmaz «ârsuz  
 
Hicrî: 
Hey ma¡â≠allâh baña cennet gerekmez yârsuz 
Gülşen-i ¡âlem ķafesdür bülbüle gülzârsuz 
 
Harîmî: 
Tûtiyâ-yı «âk-i pâyüñden …ılan …aý¡-ı na@ar 
İki gözümse gerekmez çı…sun iy nûr-ı ba§ar 

 
Hicrî: 

Çeşmüñi ¡ayyârlı…da πamze-i ru«uñ ba§ar 
İki gözüñ ortasında sürmeyi gözden siler 

Divan şiiri geleneğinde şairlerce sıkça terennüm edilen sevgiliye kavuşamama, 
ayrılık acısı, sevgilinin âşığına yaptığı eziyetler; içki meclisi, meclis eğlenceleri, içki, şarap, 
kadeh gibi konular Hicrî’nin şiirlerinin esasını teşkil eder. Âşıkane ve rindane ifade ve 
görüşler şiirlerinde ağırlıklı olarak karşımıza çıkar: 

Her gice Leylµ §açuñ Mecnûn gibi yâd eylerüm 
~ub√a dek bu …urı sevdâyile feryâd eylerüm     (Hicrî yk.35a) 





 

 

Mest-i ¡aş… olmış yürür âlûde-dâmen sµne-çâk 
Şimdi bir rüsvâ mı vardır Hicrµ-i şeydâ gibi      (Hicrî yk.42a) 
 
Şev…-i la¡lüñle göñül câm-ı mu§affâdan geçer 
Mest olup §âfµ mey aş…ıyla §ahbâdan geçer     (Hicrî yk.24a) 
 
Sâ…µyâ meclis-i gül içre yüri bezm-i cem it 
Seni bir öpmek içün iki ýolu §uñ kerem it   (Hicrî yk.16b) 
 
Pµr-i muπân eşiπine sürsem yüzüm nola 
Hergün baña çün ol …apuda fet√-i bâb olur   (Hicrî yk.22a) 
 
Bahâr oldu yine sevdâ-yı zülfüm başda πâlibdür 
Anuñçün şev…-i lâ¡lüñle göñül §ahbâya ýâlibdür   (Hicrî yk.23a) 
 
~afâ-yı la¡l-i lebüñdür beni zinde …ılan cânâ 
Ne deñlü nâ-tüvân olsa kişi sâπar civân eyler    (Hicrî yk.26a) 
 
Sâ…iyâ câm-ı lebüñ şev…i düşelden göñlüme 
Menzilüm kûy-ı «arâbât u yirüm mey«ânedür    (Hicrî yk.26b) 
 
La¡l-i nâbuñ-veş olmaya idi al 
Böyle olmaz idüm meye meyyâl    (Hicrî yk.35a) 
 
Hicrî’nin şiirlerinde dikkatleri çeken özelliklerden biri de ahlakî ve hikemi 

düşüncelerin yer yer ön plana çıkmasıdır. Bazı beyitlerinde dünya ve dünya malına karşı 
aldığı tavır ve bunların geçiciliği sıkça işlenir. 

İnsan dünya malına meyletmeyip kanaatkâr olmalı, ahirete hazırlanmalıdır: 

Â«iret ¡azmin …ılan ehli …anâ¡at Hicriyâ  
Mâla meyl itmez eger olursa dünyâ bir yaña  (Hicrî yk.15b) 

İki dünyada da mutlu olmak isteyen kişi, dünya malını terk edip dost yolunda 
hizmet etmelidir: 

Şâh olma… ister iseñ eger iki ¡âleme 
Terk eyle varı dost yolında gedâlıπ it  (Hicrî yk.16b) 

Dünyanın insanın yüzüne güldüğüne aldanmamalı, ona sırt dayamamalıdır: 



                    

 

 

Hicrµ yüzüñe güldügine aldanup cihân  
Dünyâ-yı dûnı key §a…ın idinme tekye-gâh  (Hicrî yk.40b) 

Şaire göre insan, başını da verse sır tutmasını bilmelidir: 

Zinhâr §a…la sırruñı vir başı virme râz 
Sır virmeyince olmadı hµç kimse ser-firâz  (Güler 2006:194) 

Dünya mülküne zerre kadar kıymet verilmemelidir: 

~u gibi ¡âşı…-ı dµdâr oluban pâk olıgör 
±erreye §ayma cihân mülkini bµ-bâk olıgör   (Hicrî yk.23b) 

Divan şiiri geleneğinde kuru ibadetle vakit geçiren, gerçek aşkın ne demek 
olduğunu bilmeyen zahide, şeyhe veya kaba sofuya çatma hemen hemen bütün şairlerin 
başvurduğu bir husustur. Bu durum Hicrî’nin şiirlerinde de sıkça karşımıza çıkar: 

Kitâb-ı ¡aş…uñ zâhid ne bilsün fa§l-ı ebvâbın 
¢osın ta…lµdi ol câhil degüldür ol anuñ bâbı  (Hicrî yk.41b) 

 

Ger şey«-i şehr böyle ýutarsa riyâ yolın 
Her gün varursa mescide bulmaz »udâ yolın  (Hicrî yk.37a) 
 

»alvetde §ûfµ itdügini Hicriyâ bugün 
Bi’llâhi gör utanmadan andan «aber virür  (Hicrî yk.25a) 
 
Nice §afâ bula göñlüñ …urı ¡ibâdetle  
Şarâb-ı §âfla §ûfµ çü …albüñ olmaya §âf   (Hicrî yk.32a) 

 
Sûz-ı hicrândan yanardum âteş-i dûza« añup 
~o√beti §ûfµ §ovutduñ meclisi serd eyledüñ   (Hicrî yk.33a) 
 
Bâde-i gülgûnile ter ýut dimâπ-ı hissüñi? 
Beng ü efyûnile §ûfµ …urı §o√betden nolur   (Hicrî yk.21a) 

 Eserleri 

 Hicrî hakkında bilgiler veren tezkireciler, şairin Divan’ı dışında herhangi bir 
eserinin varlığından bahsetmezler. Şairliğinden övgüyle bahsettikleri şaire ait, 
Divanından bazı şiir ve beyitleri örnek verirler. Yaptığımız incelemeler sonucunda 
Ankara Milli Kütüphane’de şaire ait “Gazeliyyât” adıyla kayıtlı Divançe’si ile çeşitli şiir 
mecmualarında bazı şiirleri tespit edilmiştir. 





 

 

 Divançe, Milli Kütüphane 06 Mil Yz FB 377/2 numarada kayıtlıdır. Divanlar 
Mecmuası’nın 15a-44a yaprakları arasında bulunan bu Divançe’de 128 gazel 
bulunmaktadır.  

Baş:     Oldı mihrâb …aşuñ «âl ü «aýuñ …ıble-nümâ 
Yiridür ka¡be gibi secde …ılurlarsa saña  

 
Son:  Hevâdâr olalı Hicrµ §abâ-veş …add-i cânâna  
Yüz urur ayaπına görse bir serv-i «ırâmânı  

 
 Yaprak: 15a-44b Ölçü:201x125-140x75 mm. 
 Satır: 15   Sütun: 2 
 Yazı: Talik   Söz başları: Kırmızı 
 Kâğıt: Çapa Filigranlı  Cilt: Meşin 
 
 Diğer özellikleri: Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Hicrî’ye ait üç gazel, 

sayfa kenarlarındadır. 44a’da Şeyhülislam Yahya’nın, 44b’de Bâkî’nin iki gazeli 
bulunmaktadır. 

 Bu Divançe’nin dışında Hicrî’nin Pervane Bey Nazire Mecmuası’nda altı gazeli, 
Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz. A 3513, 06 Mil Yz. A 7076 numaralı 
şiir mecmualarında iki gazeli ile 06 Mil Yz. A 1641’de kayıtlı mecmuada birer müseddes 
ve tahmisi bulunmaktadır. 

 Hicrî’nin Şiirlerinde Şekil ve Muhteva Özellikleri 

 Gazeller 

 Hicrî’nin tespit edebildiğimiz şiirlerinin hemen hemen hepsi gazel nazım 
şekliyle yazılmıştır. Divan’ın elimizdeki tek yazma nüshasında bulunan ve bazı 
mecmualarda tespit edilen 138 adet şiirin 136 tanesi gazel nazım şekliyle yazılmıştır. Bu 
gazellerin 88’i beş, 29’u yedi, 13’ü altı, 3’ü dokuz, 2’si sekiz, 1’i de üç beyitten 
oluşmaktadır.  

Gazellerde dikkati çeken özelliklerden birisi, Divan şiirinde örneği az görülen 
beyit sayısı çift sayılı olan bir, dört; iki, sekiz; on üç de altı beyitli gazellerin 
bulunmasıdır. Ayrıca şair, çoğunlukla beş beyitli gazelleri tercih ederek kısa ve öz 
yazmayı amaçlamıştır. 

Gazellerin Arap alfabesindeki harflere göre sayı dağılımı ise şu şekildedir: Elif ( ) 

3, be ( ) 2, te ( ) 7, se ( ) 2, ha ( ) 1 hı ( ) 1, dal ( ) 3, ra ( ) 43,  Ze ( ) 9, sin ( ) 

2, şın ( ) 7,  fe ( ) 1, kaf ( )  2, kef  ( ) 7, lam ( ) 5, mim ( ) 3, nun ( ) 14, he ( ) 

12, ye ( ) 12. 

 Genellikle âşıkane ve rindane duyguların işlendiği bu gazellerin biri tarih 
düşürmek için yazılırken, üç gazelde ise şairin mahlası bulunmamaktadır. Bir gazelin ise 
eksik olduğu anlaşılmaktadır. 



                    

 

 

  Musammatlar 

 Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz. A 1641 numarada kayıtlı 
Mecmua-i Eş’âr’da Hicrî’nin bir tahmisi bir de müseddesi tespit edilmiştir. 

 Tahmis, yedi bentten oluşmaktadır. Bu tahmis, yine kendi gazelinin  

“Nice ârâm nice ýâ…ât nice §abr u …arâr 
Cân u dil gitmişdür elden degül kim i«tiyâr” beytinin tazminiyle yazılmıştır. 
 
Müseddesi ise yine kendi gazelinin,  

“Gider «âb-ı teπâfül dµdelerden dûr olur bir gün 
Bu meclis böyle …almaz mestler ma«mûr olur bir gün”  

matla beytinin tazminiyle beş bentten oluşan mütekerrir müseddestir. 

 Vezin, Redif ve Kafiye 

 1. Vezin 

 Divan şiiri geleneği içerisinde şiirlerini yazan Hicrî’nin tabi olarak bütün 
şiirlerinde tercih ettiği vezin, aruz olmuştur. Şair, şiirlerinde atasözleri, deyimler ve halk 
söyleyişlerine fazlaca yer verdiği için zaman zaman imale ve zihaf gibi vezin hatalarına 
düşmüştür. 

Şair yazmış olduğu 138 şiirinde, aruzun 12 farklı kalıbını kullanmıştır. Divan 
şairleri tarafından da en fazla kullanılan kalıplardan biri olan Remel bahrinin “Fâ¡ilâtün 
Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün” kalıbı,15 şairin en fazla tercihte bulunduğu kalıptır. Şiir 
sayılarının aruzun kalıplarına göre %’lik olarak dağılımı şu şekildedir: 

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün: 59 (% 43) 
Mefâ¡µlün Mefâ¡µlün Mefâ¡µlün Mefâ¡µlün: 28 (% 20) 

Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡µlü Fâ¡ilün: 20 (% 14) 
Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün: 15 (% 5) 
Mefâ¡µlün Mefâ¡µlün Fe¡ûlün: 7 (% 5) 
Fe¡ilâtün Mefâ¡ilün Fe¡ilün: 3 (% 2) 
Mef¡ûlü Mefâ¡µlü Mefâ¡µlü Fe¡ûlün: 1 (% 0,7) 
Mefâ¡ilün Fe¡ilâtün Mefâ¡ilün Fe¡ilün: 1 (% 0,7) 
Fe¡ûlün Fe¡ûlün Fe¡ûlün Fe¡ûlün: 1 (% 0,7) 
Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün: 1 (% 0,7) 
Mef¡ûlü Mefâ¡µlü Mefâ¡µlü Fe¡ûlün: 1 (% 0,7) 
Fâ¡ilâtün Mefâ¡µlün Fe¡ûlün: 1 (% 0,7) 

                                                 
15 Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergah yay., İstanbul 1996, s. 

215. 





 

 

 2. Redif ve Kafiye 

Redif ve kafiye şiirde ahengi oluşturan unsurların başında gelir.  

 Redif, beyitler arasındaki değişik duygu ve düşünceleri redifin anlamına uygun 
olarak belli bir kavram içerisinde birleştirir.16 Bunun yanı sıra şiirde anlamı 
kuvvetlendirmesi bakımından da redifler, şairler için vazgeçilmez bir unsurdur. Divan 
edebiyatında şairler, yazdıkları şiirlerin büyük çoğunluğunda redifi tercih etmişlerdir. 

 Hicrî de diğer divan şairleri gibi redifin şiirde anlamı kuvvetlendirmesi, ahengi 
ve bütünlüğü sağlamadaki etkisinden faydalanarak şiirlerinin büyük çoğunluğunda redif 
kullanmıştır. Şair, tespit edebildiğimiz 136 gazelinin 105’inde (%78) redif kullanmıştır. 
Genellikle Türkçe kelimelerle ekleri tercih ettiği bu redifleri, 37 gazelinde kafiyeden 
sonra eklerle, 13 gazelinde ek ile birlikte kelimelerle, 48 gazelinde kafiyeden sonra 
kelimelerle yapmıştır. Bu redifleri oluşturan kelime ve ekler şunlardır: 

Ek Redifler Ek-Kelime Redifler Kelime ve Kelime 

Grubu Redifler 

-dan 
-dedür 
-ür 
-idür 
-dur 
-sıdur 
-mişdür 
-ler  
-umuz  
-ınmaz  
-maz 
-mış 
-e  
-likle 
-ı 
-madı 
-suz 

-lıπ it 
-dür bâ¡i& 
-den geçer 
-den n’olur 
-lar …adar 
-lar gösterür 
-dan «aber virür 
-ı var 
-a ya§danmış 
-dur lebüñ 
-ı sµnemüñ 
-dur perçemüñ 
-dan πayri 
 

bir yaña 
tenhâ 
olup 
it 
mest 
küstâ« 
gelür 
düşer 
olur 
ýutar 
dirler 
şi¡r 
olıgör 
eyler 
gelür 
olur 
tel« olur 
eylemez 
âteş  
yo… 
gerek 
olma… gerek 

                                                 
16 Cem Dilçin, Divan Şiirinde Gazel, Türk Şiiri Özel Sayısı (Divan Şiiri), TDK Yayınları, Ankara 

1986, s. 90. 



                    

 

 

göñül 
eyledüñ 
eylerüm  
çekdüm  
itdüm  
yirin  
eyleyen 
olsun 
isteyen 
illerin 
yolın 
yüzin 
olur bir gün 
olmada  
âyµne 
her gice  
görinür gözlerüme 
gibi 
πayri 
bâ…µ 
günleri  

 

Bu redif çeşitlerine şairin şiirlerinden verilebilecek bazı örnekler şöyledir: 

Senüñ devrüñde şâhâ dâd olunmaz  
Hemân …an aπlanur bir dem gülünmez  (Hicrî yk.28b) 
 
Bu √üsn ü bu cemâl ü bu §ûret ki sendedür 
Dil ¡aş…uñı …omaz nitekim cân bedendedür  (Hicrî yk.20a) 
 
İşitdüñ cân u dilden bir ¡aceb râz-ı nihân dirler 
¢ul olmış bir perµ-rûya ol âşûb-ı cihân dirler    (Hicrî yk.25a) 

 
Bulmadum mûnisi ¡âlemde elemden πayri 
Yâr-ı §adı… mı bulınur dile πamdan πayri     (Hicrî yk.42a) 
 
Çünki şâhâ §â√ib-i tâc u livâdur perçemüñ 
Nola dirsem √üsn iline pâdşâdur perçemüñ  (Hicrî yk.33a) 
 





 

 

Tµπ-i hicrânile göñlüm çâk çâk olma… gerek 
Cân viren dil saña ey dilber helâk olma… gerek  (Hicrî yk.32b) 

 
Gider bu şiddet-i πam …albimüz mesrûr olur bir gün 
Yı…ı… …almaz dil-i vµrânemüz ma¡mûr olur bir gün  

(Mecmua, 3513 yk.150a) 

Hicrî, şiirlerinin büyük çoğunluğunda tam kafiyeyi kullanmıştır. Şair, yarım kafiye 
ve zengin kafiyeyi de yer yer tercih etmiştir. Cinaslı kafiye ise iki gazelinde karşımıza 
çıkar: 

Nâr-ı ¡aş…ile yanup olalı «âkister göñül 
Her hevâya yeltenürken şimdi hâk ister göñül (Hicrî yk.34a) 
 
Lebüñ πonca yañaπuñ güldür 
Belâlu bülbülüñ aπlatma güldür     (Hicrî yk.25b) 

 Kafiye hususunda dikkatleri çeken en önemli unsurlardan biri de bazı gazellerin 
kafiyelerinin tamamen Türkçe kelimelerle yapılmasıdır: 

Tµr-i gamzeñ dilüm ki delmişdür 
Yine andan √ayât gelmişdür 
 
Düşdüñiçün şarâba şöyle √abâb 
Gör ki nice ayakda …almışdır 

 
Mülk-i cân ¡ömriñüñdürür söz yok 
¢ılıcıyla ol anı almışdur 
 
Gerçi dirler begüm göñül …arımaz 
Cevr-i eýfâlile …oçulmuşdur 
 
Zevra…-ı cânı rûzigâr dirµπ 
Hicrµ ba√r-ı firâ…a §almışdur    (Hicrî yk.23b) 

 
Divan şiiri geleneğindeki kafiye anlayışı, kafiyenin göze hitap etmesine dayanır. 

Hicrî’nin de bu kuralı benimsediğini bazı şiirlerinden anlamaktayız: 

¢oçam diyü miyânını ten-i fersûdem itdüm çâk 
Yolında bir cefâ-kâruñ çürütdüm yo… yere varı 

 



                    

 

 

Libâ§um çâk idüp ¡uryân olursam nola Mecnûn-veş 
Belâ-yı ¡aş…ı kim giyse olur nâmûsdan ¡ârµ     (Hicrî yk.43a) 

 
Veh kim görinmez olalı gözüme ol perµ 
Nâlem uyutmaz oldı felekde melekleri    (Hicrî yk.43b) 

Hicrî, klâsik şiirin kafiye anlayışına bağlı kalmış, zaman zaman bazı 
manzumelerinde kafiye bulmakta zorluk çektiği için kafiye tekrarlarına düşmüştür: 

Nice √ûr u nice cennet cihânda yâr var iken 
Gerekmez baña bir yaña …osalar iki dünyâyı 
 
Gel in§âf idelüm Hicrµ bulunmaz dilberüñ mi&li 
İrerseñ yidi i…lµmi gezerseñ belki dünyâyı  (Hicrî yk.43a) 
 

Çekme peykânuñı sµnemden eyâ …aşı kemân 
¡Âşı… olana demürden gerek ey yâr yürek 
 
Virmesün kimselere derd-i derûnumı »udâ 
Çâk çâk oldı beden …ahrile yarıldı yürek  (Hicrî yk.34a) 
 
Bu √üsn ü bu cemâl ü bu §ûret ki sendedür 
Dil ¡aş…uñı …omaz nitekim cân bedendedür 
 
Tµπ-i gamuñla erlik idüp kesdigüm burûc 
Kimi derûn-ı sµnede kimi bedendedür   (Hicrî yk.20a) 

Dil ve Üslubu 

16. yüzyılda Divan edebiyatı ifade, dil, üslup ve mazmun anlayışı sistemleşmiş; şiir 
ve nesirde Arapça-Farsça kelime ve tamlamaların sayısı artmaya başlamıştır. Yine de bu 
yüzyılın dil ve üslubu, 17. yüzyıla göre daha sadedir.  

Hicrî, yaşadığı dönemin dil ve üslup anlayışına bağlı kalarak şiirlerinde açık, 
anlaşılır olmayı tercih etmiştir. Onun şiirleri yabancı kelimelerin ağırlıkta olmadığı, uzun 
tamlamalardan uzak, sade bir anlatımla karşımıza çıkar: 

Göñlüm alınca baña dilber vefâlar gösterür 
İ«tiyârum gidicek elden cefâlar gösterür  (Hicrî yk.23b) 
 
Yâri terk it diyü dünyâ ýolusı zer virseler 
Hicrµ almaz bir pula va’llâhµ dünyâdan geçer  (Hicrî yk.24b) 





 

 

Tµπiyle sµneme çeküben bir elif didi 
Cânile §a…la dilde bizüm yâdigârımuz  (Hicrî yk.28b) 
 
Geldigince bezmüñe cânâ göñül «urrem gelür 
Ruhlaruñ devrinde §anma «âýıruma πam gelür  (Hicrî yk.19a) 

Hicrî’nin üslup bakımından dikkatleri çeken en önemli özelliklerden birisi de 
atasözleri, deyimler ve halk söyleyişlerini şiirlerinde oldukça fazla kullanmasıdır.  

Atasözleri ve deyimler, anlatılanların okuyucu tarafından daha iyi anlaşılmasını 
sağlamak ve anlatıma güç katmak için şairlerin sıkça başvurdukları çok zengin dil 
malzemeleridir. Şairler tarafından duygu ve düşüncelerin daha açık ve rahat 
açıklanmasına, az sözle çok şey anlatılmasına ve sanatsal söyleyişe yardımcı olmasından 
dolayı edebiyatımızın her döneminde ve her alanında bu dil malzemeleri bolca 
kullanılmıştır. Bu kullanımın yoğunluğu edebî türe, zamana ve edebî anlayışa göre 
farklılık gösterir. Özellikle manzum şekillerdeki kullanımı, şairler tarafından daha fazla 
rağbet görmüştür.17  

Hicrî de atasözleri ve deyimleri şiirlerinde bolca kullanan bir şairimizdir. 
Şiirlerinde karşımıza çıkan atasözleri şunlardır: 

Gönül kocamaz: 

Gerçi dirler begüm göñül …arımaz 
Cevr-i eýfâl-ile …oçulmuşdur 
 
Kurunun yanında yaş da yanar: 

Kuruyup göñlüm odından gözüm yaşı ýutuşdı ten 
Me&eldür kim dimişlerdür yanar …urı yanınca yaş  (Hicrî yk.29b) 
 
Yerin kulağı var: 

Ey bikr-i ġonce râzuñı §a…la açılma kim 
Tâ ki çemende gül ýuya yerüñ …ulaπı var   (Hicrî yk.26b) 

 
Kara haber tez duyulur: 

«aýýuñ esrârı oldı sµnede fâş 
Yerde …almaz efendµ …ara haber   (Hicrî yk.22a) 
 
 
 

                                                 
17 Yunus Kaplan, “Sâbit’in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri”, Turkish Studies, 

Volume 4/4, Summer 2009, s. 600. 



                    

 

 

Ölenle ölünmez: 

πam-ı πamzeñle cân çı…du…da göñlüm tµπuña düşdi 
Dimişlerdür egerçi kim ölen ardınca ölmiş yo…  (Hicrî yk.32a) 
 
Yenik pehlivan, oyuna doymaz: 

Düşdügince ýutuşur âteş-i ¡aş…ile göñül 
Didiler kim ba§ılan ýoymadı cân güreşe   (Hicrî yk.39b) 
 
Başa gelen çekilir: 

Sür« …anıyla dimiş yâr başın zeyn ideyin 
Ya diye Hicrµ gelür her ne yazılırsa başa  (Hicrî yk.40a) 
 
Hicrî, bu atasözlerinin dışında bazen “kemden kem gelir, âşığa namusu ardır, aşk 

şehidine kefen yakışmaz, hıred ehli cünûn olur” gibi atasözü tarzında veciz sözler de 
söylemiştir. 

Deyimler atasözlerine göre kesin hüküm bildirmeyen kalıplaşmış söz gruplarıdır. 
Yapı olarak atasözlerinden daha kısa oldukları için yazılı ve sözlü anlatımda daha fazla 
kullanılmıştır. Hicrî’nin şiirlerinde de deyimlerin çok daha fazla kullanıldığını görmek 
mümkündür. Şiirlerde tespit edilen deyimler şunlardır: 

Âh etmek, ahde vefa eylemek, ayağına baş vurmak, ayağına düşmek, ayağına yüz 
sürmek, ayakta kalmak, bağrına taş basmak, baş eğmek, kin tutmak, baş koymak, baş 
tacı etmek, baş vermek, baş vurmak, başa çıkmak, başı için, başına devlet konmak, 
başını ortaya konyak, baştan çıkarmak, bir pula almamak, boynu bağlı, boynu kıldan 
ince olmak, can almak, can vermek, candan usanmak, canını almak, dem vurmak, dert 
çekmek, dile düşmek, dile gelmek, diş geçirmek, el çekmek, el sunmak, el uzatmak, el 
üstünde tutmak, el vermek, elden gitmek, elden komamak, eli ermek, emdiği süt 
burnundan gelmek, eşiğine yüz sürmek, gam çekmek, gam yemek, gönlü açılmak, 
gönlünü almak, gönlünü sımak, gönlünü yakmak, gönül vermek, gözü yollarda kalmak, 
gözüne gelmemek, gözüne uyku girmemek, gözüne zindan olmak, gözünü açmak, gün 
göstermemek, haber vermek, hâk ile yeksân olmak, harf itmek, hatırına gelmek, helak 
etmek, hilâl olmak, iş başına düşmek, kan ağlamak, kan itmek, kana kan, kanına girmek, 
kanını içmek, kaşıkla yedirip (sapıyla) gözünü çıkarmak, kendini yitirmek, kurban olmak, 
nutku tutulmak, pusudan çıkmak, safa bulmak, ser verip sır vermemek, ser vermek, sır 
vermek, sineye çekmek, suya götürüp susuz getirmek, suya salmak, üstüne gelmek, 
yabana atmak, yanıp yakılmak, yaş dökmek, yele vermek, yer gök götürmemek, yerden 
yere vurmak, yok yere, yola çıkmak, yüreği acımak, yüreği dayanmamak, yüz karası, yüz 
vermek, yüzü suyunu yere dökmek, yüzüne bakmamak, yüzüne gülmek. 

Şair, atasözleri ve deyimleri kullanırken gerek vezin gerekse de beyit içerisindeki 
ahengi sağlamak için birtakım tasarruflarda bulunmuştur. Kalıplaşmış bu yapılarda yer 
yer kelimelerin yerlerinin değiştiği, kelimeler arasına başka kelimelerin girdiği, bazı 





 

 

Türkçe kelimelerin yerine ise Arapça-Farsça eş anlamlı kelimelerin kullanıldığı 
görülmektedir: 

Çek elüñ ben «asteye tµmâr itmekden ýabµb 
Çün marµ≥-i derd-i ¡aş… olanlara olmaz ilâc  (Hicrî yk.17a) 
 
Hicrµ mest-i ¡aş… olupdur sâ…iyâ yo«sa şarâb 
¢aýrece gelmez gözine içse deryâlar …adar  (Hicrî yk.21b) 
 

Görseñ ra…ibi şev…-i cemâlüñ düşer dile 
¢ış günlerinde olmasın odsuz ocaπımuz  (Hicrî yk.28a) 
 

Gerekse √asretile ola güle ba…maz yüzüñe gül 
Hezâr aπlar var ey bülbül cihândur bunda gülşen yo…  (Hicrî yk.32a) 
 
¢uruyup göñlüm odından gözüm yaşı ýutuşdı ten 
Me&eldür kim dimişlerdür yanar …urı yanınca yaş   (Hicrî yk.29b) 

Şair, yaşadığı dönemde yaygın olarak kullanılan ancak sonraki dönemlerde 
kullanılmayan veya nadir kullanılan “göymek, göynük, biliş, sımak, öykünmek, koçmak, 
karımak, yelmek, kangı, şol, öñdin, yağı, karavul, sayru, kaçan, söyinmek, ayruk, beñdeş, 
dirgirmek, uş, eğin, kanı, katı, gözgü” gibi birtakım arkaik kelimeleri şiirlerinde sıkça 
kullanmıştır.  

“Görelden, virelden, olaldan, alπıl, oluben, öleyin, itmezin, sencileyin, dirileyin, 
kendüyi, irişicek” gibi bazı kelimelerdeki ekler ise Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini 
taşımaktadır. 

Günlük konuşma dilinde kullanılan “efendi, begüm, be, hey, be hey, kurban 
olduğum” gibi birtakım hitap şekilleri şiirlerde samimi bir edayla sıkça karşımıza çıkar: 

¢uluñdur Hicrµ bendeñ boynı baπlu 
Efendi dile âzâd it dile §at        (Hicrî yk.16a) 
 
Boynı baπlu bendesidür bend-i zülfiñüñ göñül 
Dile âzâd it efendi dile öldür dile §at    (Hicrî yk.16b) 
 
Şâdµ vü ferru« …apusını seng-i πamıyla 
Yapduñ dil ü cân mülkini yı…duñ be hey âfet (Hicrî yk.17a) 

 
 



                    

 

 

Yer gök götürmez oldı sirişkümle âhumı 
Hey yeri gögi yaradan Allâh hey meded  (Hicrî yk.19a) 
 
Nice bülend-i himmet imişsin be Hicrµ kim 
Her sevdigüñ güzel şeh-i ¡âli-cenâb olur   (Hicrî yk.22a) 
 
Cânuñ alduñ Hicrµnüñ bir bûse virmez dir idüñ 
¢anı i…râruñ be hey @âlim be hey iķrârsuz   (Güler 2006:164) 
 

İşde geldüñ diyesin bezmüñ adın almayasın 
Sizüñ illerde begüm böyle mi olur ¡âhde vefâ (Hicrî yk.15b) 
 
Luýfile yalvardıπumca «ışmla …ılduñ ¡itâb 
Hây …urbân olduπum ¡ömrüm nedür bilsem günâh  (Hicrî yk.39a) 
 
Divan şairlerinin anlamı güçlendirmek, ahengi artırmak ve üsluba akıcılık 

sağlamak amacıyla sıkça kullandığı ikilemeleri, Hicrî de şiirlerinde sık sık kullanmıştır. 
Bu ikilemeler, belli bir yer gözetilmeksizin beyitlerin başında, ortasında ve sonunda 
kullanılmıştır: 

Felek raπmına döndür sâπarı kim 
Cefâlar itdi döne döne …at …at   (Hicrî yk.16b) 

 
Gülzâr-ı «aýý-ı dilberi seyr eyle ey göñül 
Reyhân  deste deste biter gül  demed demed   (Hicrî yk.19a) 
 
Pâd-şâhum ra√m idüp bu Hicrµ bµçârenün 
La√@a la√@a göz ucıyla √âline ba… gâh gâh   (Hicrî yk.39b) 

 Sonuç 

 Hicrî, 16. yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır. Doğum tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. Tezkirecilerin büyük çoğunluğuna göre Bursa’da doğmuştur. Kadı 
Hüsâmeddin Efendi’nin oğlu olan şairin asıl adı Mehmed’dir. Kara Çelebi unvanıyla 
tanınmıştır. Kemalpaşa-zade’den mülazım olup bazı medreselerde müderrislik; Bursa, 
Edirne ve İstanbul şehirlerinde kadılık yapmıştır. Dönemin ünlü bilginlerindendir. Hicrî, 
965 (M. 1558) yılında İstanbul’da ölmüştür. 

Tezkirelerde şairin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi 
bulunmazken, bazı gazel ve beyitleri şiirlerine örnek olarak verilmiştir. Yaptığımız 
araştırmalar neticesinde Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz FB 377/2 





 

 

numarada kayıtlı Mecmua’da Divançe’si tespit edilmiştir. Bu Divançe’de 128 gazel 
bulunmaktadır. Bu gazellerin dışında şairin çeşitli mecmualarda yer alan 8 gazel, 1 
müsemmen ve 1 tahmisi daha tespit edilmiştir. 

Tezkireciler, Hicrî’nin şairliğinden övgüyle bahsederler. Bunların dışında Hicrî de 
diğer divan şairleri gibi şiiri ve sanatı üzerine birtakım değerlendirmelerde bulunarak 
şiirleriyle övünmüştür. Divan şiirinin genel kurallarına uyan şair, bu geleneğin düşünce 
ve mazmunlarını şiirlerine başarıyla yansıtmıştır. 

 Şiirlerinde âşıkane, rindane duygular ağırlıktadır. Zaman zaman hikemi 
düşüncelerin ön plana çıktığı beyitleri de bulunmaktadır. Dil bakımından sade, açık ve 
anlaşılır olmayı başarmış; halk söyleyişleri, atasözleri ve deyimleri bolca kullanmıştır. 
Yaşadığı dönemde Türkçede kullanılan ama sonradan dilden düşen birçok arkaik kelime 
ve eklere şiirlerinde yer vermiş olması, bu dönem Türkçesi hakkında birtakım bilgiler 
içermesi bakımından önemlidir. 

Şiirlerinden Seçmeler 

1. 
Mefâ¡µlün Mefâ¡µlün Fe¡ûlün 
 
Elinden rûzigâruñ âh u feryâd 
Ki yâdı biliş eyler bilişi yâd 
 
¢ul oldı ýoπrulu…la …âmetüñe 
Baş urup ayaπuña serv-i âzâd 
 
Ya…up külli vücûdum nâr-ı ¡aş…uñ 
Tenüm «âkisterini …ıldı berbâd 
 
Giriftâruñ durur dil «oş-dil ol sen 
Çü şâd olur tutûlsa murπ-ı §ayyâd 
 
Firâk u √asretiyle Hicrµ olsun 
Benüm rû√um §âfâyile sen ol şâd 
 

2. 
Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün 
 
Şol ¡âlemde severdüm anı dünyâyalar …adar 
Gitdi çünkim eşküm a…sa ýañ mı deryâlar …adar 
 



                    

 

 

Mihnet a¡lâ durur yerden göge ben bendeye 
»âk-i pâyüñde eger ýursañ ednâlar …adar 
 
Zülfüñe yüz virüben §alduñ ayaπa göñlümi 
İ¡tibârum olmadı yanuñda tersâlar …adar 
 
Ey nihâl-i tâze ¡âlem gülşeninde görmedük 
Na«l-i …addüñ ýoπrusın serv-i dilârâlar …adar 
 
Şükrüm oldur kim şikâyet itmeyüp ýaπlarca √a… 
≤a¡file çekdüm πamuñ bârın tüvânâlar …adar 
 
Hicrµ mest-i ¡aş… olupdur sâ…iyâ yo«sa şarâb 
¢aýrece gelmez gözine içse deryâlar …adar 
3. 
Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün 
 
Göñlüm alınca baña dilber vefâlar gösterür 
İ«tiyârum gidicek elden cefâlar gösterür 
 
Devr elinden gözlerüm yaş yirine …anlar döker 
Dem-be-dem merdümlere devrân belâlar gösterür 
 
~anki Mûsµdür «addüñ kim «aýýuñuñ Fir¡avnına 
Zülfüñüñ her mûyını ol ejdehâlar gösterür 
 
◊üsni mir™âtına …arşu dem-be-dem âh eylesem 
Yüzi aπ ol§un ki biñ dürlü §afâlar gösterür 
 
Görmedügüñ cihânda πâfil olma Hicriyâ 
»aýý-ı dilber gibi â«ir dilrübâlar gösterür 
 
4. 
Mefâ¡µlün Mefâ¡µlün Mefâ¡µlün Mefâ¡µlün 
 
Bugün meclisde mest oldu…da yâr aπyâra ya§danmış 
~anasın tâze güldür gülşen içre «âra ya§danmış 





 

 

 
Mu¡anber «aýýuña nisbet ru«uñda «al…a-i zülfüñ 
Yatur §an mâr-ı âbµdür benefşe-zâra ya§danmış 
 
Reh-i πamda yitüp Ferhâd virüp cân-ı şµrµni 
Düşünmiş dâmen-i §a√râyı vü kühsâra ya§danmış 
 
Gice bezminde ol mâhuñ ýurur yo… ayaπ üzre hµç 
‰ayanmış mest meste sâ…µ düşmiş yâre ya§danmış 
 
»oş ol dil kim çeküp dâr-ı fenâdan ayaπı Hicrµ 
A§ılup zülfine Man§ûr gibi dâra ya§danmış 

 
5. 
Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün 
 
Eksük olmaz câna cevr ü derd-i cânân her gice  
Cem¡ olur bu külbe-i a√zâna yârân her gice 
 
Hicrile öldürme şâyed bir gün ola diyesin  
¢anı ol şûrµde kim eylerdi efπân her gice  
 
Târumâr eyler §açı gibi şebi«ûn eyleyüp 
~abr u hûşum ¡askerin ol nâ-müselmân her gice 
 
Zülfi gâhµ gün yüzine «âyil olsa vechi var 
‰âli¡ olmaz ey göñül çün mâh-ı tâbân her gice  
 
Her §açı leylµden ey meh umma gül-bûy-ı vefâ  
»ı≥ra rûzµ olmamışdur âb-ı √ayvân her gice 
 
Şem-i ¡âlem-tâb-veş mihr-i cemâlüñ şev…ine 
Aπlarum tâ §ub√ olınca zâr u giryân her gice 
 
 
 
 



                    

 

 

6. 
Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün 
 
Mihri teşbih ider isem  eger ol mâhveşe 
¢adri ¡âlµ ola yerden göge deñlü güneşe 
 
Düşdigince ýutuşur âteş-i ¡aş…ile göñül 
Didiler kim ba§ılan ýoymadı cân güreşe  
 
Gördi kim «âlüñe beñdeş olımadı fülfül 
Gitdi bu yüz …arasıyile diyâr-ı Habeşe   
 
Dili başdan çı…arur başda hevâ-yı «aýýuñ 
V’ey eger zülfüñ aya… ýolayup aña ýolaşa  
 
Sür« …anıyla dimiş yâr başın zeyn ideyin 
Ya diye Hicrµ gelür her ne yazılırsa başa 
 
7. 
Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡µlü Fâ¡ilün 
 
Hicrân şebinde dil eyledikçe âh 
Gökler göge boyanur u ¡âlem olur siyâh 
 
İ…lµm-i ¡aş…ı aldı göñül âh vâhile 
Bir memleket alınur olıca… iki güvâh 
 
Ebrûlaruña kimse hilâlµ dimez şeble 
Yerden göge tevâfüti vardur ne iştibâh 
 
Benden günehlü olmaya yârın yazu… baña 
Bugün olursa cânile sevmek seni günâh 
 
Hicrµ yüzüñe güldügine aldanup cihân  
Dünyâ-yı dûnı key §a…ın idinme tekye-gâh 
 
 





 

 

8. 
Mefâ¡µlün Mefâ¡µlün Fe¡ûlün 
 
Görenler alnuñ üzre …aşuñ ey şâh 
Didiler burc-ı …avse geldi uş mâh 
 
Yüzüñ görüp didi §ûret-peres-tân 
Ne zµbâ ýal¡at olur Allâh Allâh  
 
Geçer iki cihânı bir nefesde 
Eger derd-ile bir dem eylesem âh 
 
Gözüñe §ub√ olınca girmez uy«u 
Meger nergis yüzüñ görmiş se√er-gâh  
 
U§andı bâr-ı mµhnet çekmeden dil 
Alaydı bâri cânum Hicrµ Allâh 
 
9. 
Mefâ¡µlün Mefâ¡µlün Fe¡ûlün 
 
Ru«uñ gülzârını ¡ömrüm görince 
Ya…asını çeküp çâk itdi πonce 
 
Baş egmezsin §anemden πayriye dil  
Dögerlerse efendi ýab deyince 
 
Cefâyı §avmadan irişdi hicrân 
Göñül uπradı rencden gerü rence 
 
Hatâ …ıldum «aýuñ gelmiş didümse  
Miyânuñ gibi boynum …ıldan ince 
 
Gel öldür Hicrµyi …urtar belâdan  
Du¡âlar eylesün saña ölince 
 
 



                    

 

 

10. 
Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün 
 
Bulmadum mûnisi ¡âlemde elemden πayri 
Yâr-ı §âdı… mı bulınur dile πamdan πayri 
 
Ser-te-ser ¡âlemi seyr eyledi bulmadı göñül 
Bir ferâπat yirini künc-i ¡ademden πayri 
 
Nice mihrile vefâsına görinmez hergiz 
Bir zamân oldı ki @ulmile sitemden πayri 
 
¢anı ol dem ki …ılurdı ru«-ı cânâna na@ar 
Demidür şimdi gözüm dökmese demden πayri 
 
Hiç mey-«âne-i dehr içre göñül egmedi baş 
Kimseye cânile Hicrµ şu §anemden πayri 
 
11. 
Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün 
 
Geldi für…at demleri irişdi hicrân günleri 
Kimseye göstermesün ◊a… ol perµşan günleri 
 
Kûy-ı cânândan yaşum seyl-âb idüp …ıldum sefer  
Yola çı…mazlar egerçi olsa bârân günleri  
 
¢arşuña dµvâne diller ýursalar §af §af nola  
Bendeler «ıdmet iderler şâha dµvân günleri  
 
Vu§latuñ ¡ıydında öldür bir nice ¡âşı…ları 
Resm olupdur …an dökerler olsa …urbân günleri 
 
Zâhidi görsem düşer şav…-ı cemâlüñ göñlüme 
Hicriyâ âteşsüz olunmaz zemistân günleri 
 
 





 

 

12. 
Mef¡ûlü Mefâ¡µlü Mefâ¡µlü Fe¡ûlün 
 
Vu§lat gidüben irişicek derdile hicrân  
Âh eyleyüben didi göñül yine mi hicrân 
 
Göñlüm düşeli çâh-ı zenâ«dânuña oldı 
Gülzâr-ı cihân bâπ-ı cinân gözüme zindân 
 
Dil πonce lebüñle göreli ân-ı cemâlüñ 
Aπlamaπile geçdi güni gülmedi bir ân 
 
Ey …aşı kemân πamzeñ o…ın bir kez aýarsañ 
Cânlar virüben nice göñüller ola …urbân 
 
Hicrµ ola kim yüz sürmeye izi ýozına 
Ey πam kerem it eyle anı «âkile yeksân 
 

13. 
Ta«mµs 

    Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün 
 
Ol perµ görinmez olaldan gözüme bir na@ar 
Oldı nâ-peydâ göñül cândan belürmez bir «aber 
Ne √ayâtumdan nişân var ne vücûdumdan e&er 
Aπlarum ba«t-ı siyâhumdan giceler tâ se√er 
Dirligüm dirlik degüldür bir …ara gündür geçer 
 
Nice ârâm nice ýâ…ât nice §abr u …arâr       
Cân u dil gitmiş dürür elden degül kim i«tiyâr 
»add u «aýýuñ √asretinden ey §anem leyl ü nehâr 
Oluban nâlân u giryân eylerüm feryâd-ı zâr 
Dirligüm dirlik degüldür bir …ara gündür geçer 
 
 
 
 



                    

 

 

Müşterµ olalı bir mâha olup …addüm hilâl 
Gözlerüm bµdâr olup tâ §ub√a dek encüm-mi&âl 
Derdmend üftâdeyüm âşüfte vü şûrµde-√âl 
Mübtelâ-yı bµ-kesüm «or u ≥a¡µf ü bµ-mecâl 
Dirligüm dirlik degüldür bir …ara gündür geçer 
 
±erre deñlü ol meh-i nâ-mihribân itmez vefâ 
Hemdemüm olsa ¡aceb mi mi√net ü derd ü belâ 
Nice ¡ıyş u nice ¡işret yâ nice ≠ev… ü §afâ 
Böyle dirlikden ma¡â≠a’llâh ölüm yegdür baña 
Dirligüm dirlik degüldür bir …ara gündür geçer 
 
Dönmez oldı üstüme gitdi yir-ile mihr ü mâh 
Nâ-muvâfı… rûzigârumdan dirµπâ âh u vâh 
Gel refµ…üm ol ecel göster ¡adem mülkine râh 
‰âli¡üm na«s felek nâ-mihribân ba«tum siyâh 
Dirligüm dirlik degüldür bir …ara gündür geçer 
 
Âteş-i hicrândan sµnemde yir yir dâπlar 
Mürde cismüm üstine §ankim üşüpdür zâπlar 
Başuma sevdâ-yı zülfüñle …oyup ýopraπlar 
◊iddet-i la¡lüñle oldı …an yaşum ırmaπlar 
Dirligüm dirlik degüldür bir …ara gündür geçer 
 
Zâr-ı cismüm tµr-i πamdan rµze rµze çâk çâk 
Sµne sûzân u ciger biryân u göñlüm derd-nâk 
Mi√net ü derdile hey @âlim helâk oldum helâk 
................  dirdüm yolında Hicriyâ olınca «âk 
Dirligüm dirlik degüldür bir …ara gündür geçer 
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