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ÖZET  

Tezkirelerin, Osmanlı’daki bazı meslek gruplarında yer almış ve 

devletin önemli kademelerinde görev yapmış kişilerin tanıtılması ve 

kronolojiye dayalı tarih anlayışının araştırmalara dâhil edilmesi 

bakımından önemi yadsınamaz. Tezkireler, genellikle farklı meslek 
gruplarındaki şairleri ya da hattatları bir araya getiren eserlerdir. Fakat 

bunun yanında belli bir zümre ya da meslek grubunu içine alan 

tezkireler de vardır. Çalışmamızın konusu da bu tür istisna 

tezkirelerden olan Enderunlu Mehmet Âkif’in Mir’ât-i Şi’r’idir.  

XVIII. yüzyılda kaleme alınan Mir’ât-i Şi’r adlı eser yukarıda da 

belirtildiği üzere belli bir zümreye ait şairlere yer vererek içerik 
bakımından klasik tezkirelerden ayrılmaktadır. Enderunlu şairlerin 

biyografileri ile şiirlerinin yer aldığı bu tezkire ağır bir dile sahiptir ve 

içerisinde uzun, lüzumsuz tamlamalar mevcuttur. Bu eserin lüzumsuz 

ifadeleri azaltılarak kısaltılmış bir nüshası Milli Kütüphane’de mevcut 

olup çalışmamızın özünü de bu nüsha oluşturmaktadır. Kısaltılmış bu 
nüshanın başında eserin sadece mukaddime ve hâtime kısımlarının 

tamamının alındığı ve lüzumsuz görülen yerlerde bazı eksiltmeler 

yapıldığı söylenmiştir. Bu çalışmada öncelikle Enderunlu Mehmet Âkif 

hakkında bilgi verilip tezkirenin kaç bölüm olduğu ve bu bölümlerde 

hangi şairlere yer verildiğine değinilmiştir. Sonrasında da Mir’ât-i Şi’r’in 

nüshalarından bahsedilerek bu nüshaların nerede bulunduğuna dair 
kısaca bilgi verilip araştırmacılar tarafından kolayca incelenebileceğini 

düşündüğümüz kısaltılmış nüshanın traskripsiyonlu hali sunulmuştur. 

Çalışma bu eserin değerlendirilmesini içeren sonuç bölümüyle 

bitmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mir’ât-i Şi’r, Enderunlu Mehmed Akif, tezkire, 
Enderunlu şairler.    

 

A SHORTENED COPY OF MİR’AT-I Şİ’R WRITTEN BY 
ENDERUNLU MEHMET AKİF 

 

ABSTRACT 

Tezkires are important with regards to the people, who had been 

in some professional groups and worked in the important levels of 

Ottoman government. And Tezkires are also significant about inclusion 
of cronological history. They are works which gather poets or 

calligraphers who are from different professional group. Besides, there 
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are also Tezkires including definite class or professional group. The 
subject of our work is an exceptional tezkire: Enderunlu Mehmet Akif’s 

Mir’at-i Şi’r.  

Mir’at-i Şi’r written in XVIII century is differ from standart 

Tezkires. Because it includes a definite group of writers. Language of 

this Tezkire in which biographies and poems of Enderun’s writers 

placed is hard and there are also long and unnecessary noun phrases. 
A shortened copy of this work, by being reduced its unnecessary 

expressions, is in National Library of Turkey and also this copy has 

formed the main part of our study. In the beginning of this shortened 

copy, it is said that whole introduction and epilogue of original work are 

only taken and some parts are reduced if necessary. In this study, 
primarily it had been given information about Enderunlu Mehmet Akif, 

Mir’at-i Şi’r’s chapters and poets in this work. After that, it is mentioned 

about Mir’at-i Şi’r’s copies and giving information about where this 

copies are. And shortened copy with transcription of this work, which 

we thought it is examined easily by researchers, was presented. Our 

work is finished with a conclusion part which includes an evaluation.  

Key Words: Mir’at-i Şi’r, Enderunlu Mehmet Akif, The Tezkire, 

Enderun’s writers. 

 

Sözcük anlamı “yad etmeye vesile olan kağıt, pusula, varaka” olan ve “zikr” kökünden 

türetilen “tezkire”, edebiyatta “bazı meslek sahibi kimseler için yazılan biyografi” anlamıyla yer 

almaktadır.
1
 Tezkirelerde bahsi geçen kiĢinin hayat hikâyesi, nereli olduğu, hangi dönemde 

yaĢadığı, hangi eğitim ve görev süreçlerinden geçtiği, baĢından geçen önemli olaylar, önemli 

eserleri ve ölüm tarihi gibi öne çıkan noktalar belirtilerek varsa Ģiirlerinden örnekler verilir.
2
  

Tezkirelerin, Osmanlı’da bazı meslek gruplarında yer almıĢ ve devletin önemli 

kademelerinde görev yapmıĢ kiĢilerin tanıtılmasında ve kronolojiye dayalı tarih anlayıĢının 

araĢtırmalarda yer almasında katkısı yadsınamaz. Tezkireler genellikle farklı meslek gruplarındaki 

Ģairleri ya da hattatları bir araya getirerek “tezkiretü’Ģ-Ģu’ara” ya da “tezkiretü’l-hattatin” adıyla bir 

türün alt dalını meydana getirmiĢlerdir. Fakat farklı meslek gruplarındaki Ģairleri bir araya getiren 

bu tür Ģuara tezkireleri çoğunluğu oluĢtursa bile belli bir zümre ya da meslek grubunu içine alan 

tezkireler de yazılmıĢtır. Bunlardan biri de Enderun’da eğitim görmüĢ Ģairlerin biyografilerinin yer 

aldığı Enderunlu Mehmet Âkif’in Mir’ât-i ġi’r adlı tezkiresidir.  

XVIII. yüzyılda kaleme alınan bu eserin tespit edebildiğimiz 5 nüshası bulunmaktadır. 

Bunlardan biri Son Asır Türk ġairleri’nde Mahmut Kemal Ġnal’ın belirttiği üzere kendi kiĢisel 

kütüphanesinde yer almakta olup bu nüsha hakkında bilgi bulunmamaktadır. Diğer nüshalar ise 

yazmalar kataloğunda verilen bilgilere göre Ģöyle tanıtılabilir: 

1. Millet Kütüphanesi nüshası: Ali Emirî Kitaplığı’nda 773 arĢiv numarasına kayıtlıdır. 

15 satır olarak 119 varaktan oluĢmaktadır. Yazı türü rikadır ve Venedik kağıda yazılmıĢtır.  

                                                 
1 ġemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, 13. Baskı Ġstanbul: Çağrı Yayınları, 2004, s. 391; Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-

Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 24. Baskı, Aydın Kitabevi, Ankara, 2007, s. 1107.   
2Ayrıntılı bilgi için bknz. Harun Tolasa, “Tezkire”, Türk Ansiklopedisi, Cilt XXXI, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., 

Ankara, 1982, s. 161-163; Abdülkadir Karahan, “Tezkire”, İslâm Ansiklopedisi İslam Alemi Tarih, Coğrafya, 

Etnoğrafya ve Bibliyografya Lugati, 12/1. Cilt, Anadolu Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi, EskiĢehir, 1997, s. 226.    
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2. Topkapı Sarayı Nüshası: Türkçe Yazmaları’nda bulunan bu nüshanın arĢiv numarası 

E.H. 1522’dir. Müstensihi Osman Vasif olup 59 varaktan oluĢmaktadır. Satır sayısı 15, yazı türü 

nesihtir.  

3. Ġstanbul Üniversitesi Nüshası: T.2538 numaraya kayıtlıdır. 15 satır halinde nesih yazı 

türüyle yazılmıĢ olup 69 varaktır.  

4. Milli Kütüphane Nüshası: 06 Hk 1237 arĢiv numarasına kayıtlı bu nüshanın müstensihi 

ReĢad’dır. Ġstinsah Tarihi H. 1317(M. 1898)’dir. Eserin geneli 18 satırdan oluĢmaktadır. Fakat bazı 

sayfalarda satır sayısının 15’e kadar düĢtüğü görülmektedir. Rikayla yazılmıĢ olan eser 31 

yapraktır. Bu nüsha diğer nüshalar arasında en kısa ve en sade nüshadır.  

Hakkında etraflıca bilgi bulunmayan Enderunlu Mehmet Âkif,
3
 çavuĢbaĢılık, Mekke-i 

Mükerreme vezirliği, Mısır ve Bosna kaptan-ı deryalığı yapan Koca Bekir PaĢa’nın torunudur. 

Fakat Koca Bekir PaĢa’nın Âkif’in büyük dedesi olup asıl dedesinin hassa miri Muhammed Bey 

olduğu belirtilmiĢtir. Ġlk eğitimini dedesinden alan Âkif, 1193 yılında Kilar-ı Hassa’ya girmiĢ ve 

Mir’ât-i ġi’r’i yazarken de bu görevi sürdürmüĢtür. Eserin ön sözünde belirtildiği üzere yazılıĢ 

tarihi H.1211’dir ve zaten Mir’ât-i ġi’r tamlaması da ebced hesabıyla bu tarihi vermektedir. 

Enderunlu Âkif yine ön sözde, Ģairlik yeteneği olmadığı için farklı bir tezkire yazarak adının 

yadigâr kalmasını amaçladığını ve bu nedenle bu tezkireyi kaleme aldığını Ģu Ģekilde 

anlatmaktadır: “Enderūn-ı feyż-meşĥūn-ı hümāyūnda kilār-ı ĥaśśa ġulāmānı silkine 1193 tārįħinde 
münselik ve ol gülistān-ı behcet-nişānda …….-mertebe şiǾr ü inşāya ne deňlü verziş olundu ise 
dest-māye-i Ǿirfānından tehį-dest ü bį-māye ķaldıġım ŧabǾıma fütūr u kesel-āverį-i dil-i pür-ķuśūr 
olmış iken bārį şikeste vü beste vü āzürde vü dil-ħaste muǾāśır olduġum sihr-azmāyān Enderūnı bir 
teźkire tertįbiyle tanžįme ibtidār ve bu vesįle ile bir eŝer-i nādide ŧarizim yād-gār ķalur niyyetiyle 
taĥrįr ü terķįme ictisār ķılındı.”4  

    Enderunlu Mehmet Âkif eserin ön sözünde Ģairliğiyle ilgili tevazu göstererek yeteneği 

olmadığını söylese de verdiği Ģiir örnekleri bunun aksini kanıtlar niteliktedir. Mir’ât-i ġi’r, 

Enderunlu Mehmet Âkif’le birlikte Enderun’da yetiĢmiĢ 23 Ģairin biyografilerinin aktarıldığı bir 

Ģairler tezkiresidir. Bir zümreye ait Ģair biyografilerinin yer alması Mir’ât-i ġi’r’i diğer Ģuara 

tezkirelerinden ayırarak özgün kılar. Âkif, Enderun’da birlikte eğitim aldığı ve çağdaĢı olan Ģairlere 

tezkiresinde yer verdiğini aĢağıdaki ifadelerle aktarmıĢtır: “Mirǿatü’ş-şiǾr” tesmiyesiyle şöhret-
nümā ķılınup ü mücerred enderūn-ı hümāyūnda perveriş-yāfte olup muǾāśır olduġım şuǾarā vü 
büleġā vü nükte-sencān-ı fuśaĥāyı ĥarem-i hümāyūnda “ħāne-i ĥāśśa” vü “ħazįne-i hümāyūn” u 
“kilār”  ü “seferli” ħulāśa ķanġı oŧada neşv ü nemā buldı ise ol tertįb ile küstā-ħāne taħrįr ü terķįme 
bi-Ǿavni’llāhi’l-melikü’l-Ǿallām Ǿaŧf-ı kemiyet-i kilk-i şikeste ķılınmışdur.”5

 

Mir’ât-i ġi’r’de XVII. yüzyıl sonrasında Enderun’da bulunan bölümler dâhilinde Ģairlerin 

biyografileri ve Ģiirlerinden örnekler verilmiĢtir. Tezkire 6 bölümden oluĢmuĢ olup bunlar sırasıyla 

mukaddime, Hane-i Hassa, Hazine-i Hümayun, Kiler-i Hassa ve Hane-i Seferli Ģairleri ve 

hatimedir. Eserde yer alan Hane-i Hassa Ģairleri Ârif, Yâver, Nazîf, NâĢid ve Râik; Hazine-i 

Hümayun Ģairleri ġâkir, Ġbâdî, Nedîm, Ferîd, Nısfet, Fâzıl, Es’ad ve ReĢîd; Kilar-ı Hassa Ģairleri 

Hâmid, Fennî, Vâsıf, Feyzî, Ârif-i Diger, Râ’if ve Hâmid-i Diger; Hane-i Seferli Ģairleri Râsih ve 

Kâmil’dir.  

                                                 
3 ÇalıĢmada Enderunlu Mehmet Akif’in hayatı hakkındaki bilgiler Mir’at-i ġi’r’de kendisi hakkındaki bölümden ve 

aĢağıdaki 2 eserden derlenmiĢtir.  

Ġbnülemin Mahmud Kemal Ġnal, Son Asır Türk Şairleri, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, I. Cilt, 1969.  

Mehmet Kılcı, Enderunlu Mehmet Akif Mir’at-i Şi’r, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Adana, 2001.    
4 Enderunlu Mehmet Akif, Mir’at-i Şi’r, Milli Kütüphane Nüshası, s. 2b.  
5 Enderunlu Mehmet Akif, a.g.n., s. 5a. 
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Eserin dili ağır ve ağdalıdır. Mir’ât-i ġi’r’de Ģairlere dair herhangi bir bilgi verileceği 

zaman uzun tamlamalı ve lüzumsuz ifadelere yer verilmiĢtir. Örneğin Yaver’in anlatıldığı kısımda 

dönem padiĢahı Sultan Mustafa’ya yönelik uzun bir tanımlama yapılmıĢtır. “Şehr-yār-ı maġfūr, 
ĥüsrev-i felātūn-şuǾūr, vālid-i mācid-i keŝįrü’l-meĥāmid şehen-şāh-ı Sikender-žuhūr, cilbāb-ı 
behişt Sulŧān Muśŧafā ĥān-ı sütūde-sirişt ĥażretlerinüň”6 Bu uzun tanımlar eseri özünden 

uzaklaştırıp konuyu anlaşılmaz kılmaktadır.  

ÇalıĢmamızın esasını Mir’ât-i ġi’r’in kısaltılarak yazılmıĢ nüshası oluĢturmaktadır. Bu 

nüsha Milli Kütüphane’de olup müstensihi ReĢad’dır. ReĢad nüshanın ön sözünde, istinsah ederken 

eserin mukaddime ve hatimesini tamamıyla aldığını, bunların dıĢındaki bölümlerde lüzumsuz 

gördüğü bazı ifadeleri kısalttığını belirtmiĢtir.
7
 Nüsha diğer nüshalara oranla daha kolay ve anlaĢılır 

bir dille yazılmıĢtır. Müstensih hatası olarak hazine-i hümayun Ģairleri belirtilmemiĢtir. Fakat diğer 

nüshalarla karĢılaĢtırıldığında bu Ģairlerin hangileri olduğu tespit edilebilmiĢtir. Yukarıda Yaver 

bahsinde dönem padiĢahı anlatılırken çok uzun bir tanımlama yapıldığını belirmiĢtik. Bu tanımlama 

kısaltılmıĢ Mir’ât-i ġi’r’de “Şehr-yār-ı maġfūr, vālid-i mācid-i şehen-şāh-ı Sikender-žuhūr, 
merĥūm u maġfūrun leh Sulŧān Muśŧafā Ħān ĥażretlerine” şeklinde yer almakta ve diğer nüshaya 
göre çok kısa olmasa bile tezkireyi anlaşılır kılıp araştırmacının işini kolaylaştırmaktadır. Diğer bir 

örnek olarak da Ġstanbul Üniversitesi nüshasında, ġakir’in yaĢadığı Ģehir Ġstanbul “…maķarr-ı 
ĥilāfet-gāh-ı salŧanat-ı seniyye-i şehr-i dil-ārā-yı ķosŧanŧiniyye-i maĥmiyye…”8

 biçiminde uzun 

uzun tasvir edilirken Milli Kütüphane nüshasında kısaca “…şehr-i dil-ārā-yı ķosŧanŧiniyye…”9
 dir.  

Eserin nüshaları arasındaki bu ve bunun gibi farklar göz önünde bulundurularak kısaltılmıĢ metnin 

daha kolay anlaĢılır ve kullanılır olduğunu düĢünmekteyiz. Bu nedenle bu çalıĢmada dilinin ağırlığı 

ve gereksiz ifadelerin fazlalığı sebebiyle okunup anlaĢılması zor olan Mir’ât-i ġi’r’in kısaltılmıĢ 

nüshasının yayınlanmasıyla araĢtırmacılar tarafından daha kolay incelenmesi hedeflenmiĢtir. 

Mir’ât-i ġi’r’in söz konusu kısaltılmıĢ nüshasının transkripsiyonlu metni aĢağıdadır.
10

    

[1a] Mirǿāt-i ŞiǾr(1) 

Eŝer-i Mįr ǾĀkif Enderūnį(2) 

    Śāĥib-i eŝerüň bulunduġı asırda Enderūn-ı Hümāyūn’da mevcūd(3) veyā oradan 

muħarrec şuǾarānuň terceme-i hāl ve eşǾār-ı münteĥabasını(3) ĥāvį Teźkįre-i ŞuǾarā’dur. Ancak 

merĥūm-ı mūmā ileyh(4) ibrāz-ı hüner ġarażıyla –Ĥasan Çelebi ve Sālim Teźkįreleriniň(5) ŧarz-ı 

inşālarına mānend- bir üslūb-ı ifāde iħtiyār ile(6) bunuň įcābından olarak maksad ħāricinde bir 

taķım(7) ibārāt-ı zāǿide ve taǾbîrât-ı rekįke-i bį-fāǿide ve istiārāt(8) ve kināyāt-ı bāride ile imlā-yı 

sütūn eylediginden faķat
11

(9) muķaddimesiyle ħātimesinden maǾādāsını yaǾni terceme-i ĥāle aslen 

taǾalluķı olmayup ĥaşviyyāt kabilinden olan cihetlerini ĥįn-i istinsāħda mümkün(10) olduġı ķadar 

iħtiśār eyledüm. (11)  

Reşād     17 Teşrįn-i Sānį 1318 Pazar 

[1b]Bismillāhi’r-raĥmani’r-raĥįm.(1) Sipās-ı bį-ķıyās ol nāžım-ı dįvān-ı hestį müǿessis-i 

beyt-i kühen-ŧāķ-ı(2) firāz u pestį cenābınuň der-gāhına įsāl olunur ki nevǾ-i benį Ādem’i(3) şeref-i 

nuŧķ ile mümtāz u mānend-i mıśraǾ-ı berceste miyān-ı suŧūr-ı Ǿacāyib(4)-mesŧūr maĥlūķātdan ser-

bülend ü ser-efrāz eyledi. (5) li-münşiǿihi (6)  

 Suħan metn-i metįn-i şerĥ-i aĥvāl-i dū-gįtįdür (7)  

                                                 
6 Enderunlu Mehmet Akif, İstanbul Üniversitesi Nüshası, s. 12a.  
7 Milli Kütüphane Nüshası, s. 1a.  
8 İstanbul Üniversitesi Nüshası, s. 28a.  
9 Milli Kütüphane Nüshası, s. 15b.  
10 Metindeki Arapça-Farsça ibareler aynen olduğu gibi bırakılmıĢ okunamayan yerlere ise “…..” koyulmuĢtur.  
11 Bu kelime metinde yer almakla birlikte cümleyi anlam yönünden bozmaktadır.  
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 Zebān terkįb-i bend-i mecmaǾ-ı eczā-yı ̔ ālemdür (8)  

 

 Lisān-ı nāŧıķa nažm-ı belāġat-senc-i rūĥ-efzā (9)  

 Şeref-sāz-ı vücūd-ı nüsħa-i kübrā-yı ādemdür (10)  

ve dürr-i menŝūr-ı śalāvāt u şeb-çerāġ-ı Ǿālem-fürūz-ı taĥiyyāt ol ser-levĥa-i (11) dįbāce-i risālet ve 

şāh-beyt-i ķaśįde-i nübüvvet ŧūtį-i şeker-şiken-i (12) belāġat śalla’llahü Ǿaleyhi ve sellem 

ĥażretlerinüň āsitān-ı felek-dest-gāhına (13) niŝār iderüz ki menbāǾ-ı ser-şār-ı vaĥy-i ilāhį vü 

yenbūǾ-ı māǿü’l-ĥayāt-ı inŧāķ-ı (14) zü’l-celāl olan lisān-ı bedįǾü’l-beyān ve zebān-ı muǾciz-

lisānlarından tereşşuĥ iden(15) [2a] āb-ı zülāl-i eĥādiŝ-i şerįfesiyle ilā āĥirü’l-eyyām eczā-yı 

müşevveş (1) terkįb-i ālem nižām-peźįr-i intižām olmuşdur. (2)  

BaǾdeźā żamįr-i ħāver nažįr-i erbāb-ı Ǿirfāna pūşįde degüldür ki (3) şiǾr ü inşā vü maǾārif 
ü edebiyyāt-ı belāġat-pįrā bir ma̔ rifet-i Ǿālem-bahā (4) olup kesb ile taĥśįli mümteniǾü’l-ĥuśūl 

maĥż-ı mevhibe-i Ǿināyet-i (5) Cenāb-ı Bārį olmaġın tecellį-i zü’l-celāli her kim ki zebān-ı siĥr-

beyāna terennüm-sāz (6) ķafes-i tenden bülbül-i şeker-efşān nāŧıķasın ħoş-āvāz eyler ise (7) ol źāt 

saǾādet-i āyāt ŧūŧį-i şeker-ħāy-ı belāġat ve tezerv-i (8) şįrįn-beyān-ı feśāĥat olur Ve illā beyt (9)  

Vallahi bu Ǿaşķ ehline taķlįd ile olmaz  

Ey bü’l-hevesān itmeyin ižhār-ı muĥabbet (9)   

medlūlince verziş-i bįhūde ile şāǾir ve inşâ-yı ebyātda māhir olamayup (10) saǾy u gūşişi ser-cümle 

hebā olur. (11) Bu muķaddimeden murād-ı fuǿād-ı sitem-muǾtād ve merām-ı nihād-żamįr-i ħarāb-

ābād-ı (12) muĥarrir-i ĥaķįr (13)  

Derd ile śavmaǾa-i beyt-i cihānı ŧāǿif (14) 

Hedef-i tįr-i sitem yaǾni Muĥammed ǾĀķif (15)  

oldur ki eyyām-ı ŧufūliyyet ü āvān-ı şebāb-ı pür-şitābımda terfįķ-i ilāhį birle (16) dest-bān-ı Ǿilm ü 

Ǿirfān mekteb-i dāniş-feşān-ı nādire-dān olan (17) [2b] Enderūn-ı feyż-meşĥūn-ı hümāyūnda Kilār-ı 

Ĥaśśa ġulāmānı silkine (1) 1193 tārįħinde münselik ve ol gülistān-ı behcet-nişānda (2) …….-

mertebe şiǾr ü inşāya ne deňlü verziş olundu ise dest-māye-i Ǿirfānından (3) tehį-dest ü bį-māye 

ķaldıġım ŧabǾıma fütūr u kesel-āverį-i dil-i (4) pür-ķuśūr olmış iken bārį şikeste vü beste vü āzürde 

vü dil-ħaste (5) muǾāśır olduġum sihr-azmāyān Enderūnı bir teźkire tertįbiyle (6) tanžįme ibtidār ve 

bu vesįle ile bir eŝer-i nādide ŧarizim yād-gār ķalur (7) niyyetiyle taĥrįr ü terķįme ictisār ķılındı. Bir 

daħi tāziyāne-i şevķüm (8) ve bāǿiŝ-i teşvįķ-i dil-i pür-derdüm Ħüsrev-i nažm-āverān-ı cihān (9) 

ħıdįv-i düşmen-şiken-i İskender-Ǿunvān, pādişāh-ı bülend-iķbāl-ı gerdūn-(10)cāh, şehr-yār-ı 

Huşenk-vaķār-ı encüm-sipāh, revnaķ-efzā-yı (11) iklįl-i belāġat mesned-ārā-yı dįhįm-i ħilāfet,  tāc-

dār-ı Ferįdūn-fer, (12) cihān-bān-ı bülend-aħter-i fermān-dih-i aķŧār-ı İrān ü Hicāz ü Rūm, (13) 

şehen-şāh-ı Sikender-hücūm, Dārā-yı Süleymān-serįr, ħudāvend-i Āśaf-ı(14) vezįr, ĥükümrān-ı 

aķŧār-ı dehr, nāžım-ı kişver-i nažm u neŝr, (15) fermān-fermā-yı zemįn ü zamān, sulŧān-ı selātįn-i 

cihān, velį-niǾmet-i (16) Ǿālem śāĥibü’l-seyf ve’l-ķalem limünşiǿihį (17) 

 (MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ MefāǾįlün) 

Şehen-şāh-ı hünerver şehr-yār-ı maǾdelet-perver (18)  

[3a]  Olur fāǿiķ-i kelām-ı dürr-i niŝārı nükte-sencāne (1)  

 

 Dem-ā-dem baĥr-i güher-zāy-ı ŧabǾında temevvücde (2)  
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 Ħurūş-ı mevc-i mevc-i nükte-i nažm-ı belįġāne (3)  

 

 Müsellem ħāme-i gevher-feşān-ı seyf-i śārimle (4)  

 Hezārān vech ile rücĥānı žāhir tāc-dārāne (5)  

 

 Eger aśdāf-ı ŧabǾ-ı dür-niŝārı reşĥa-pāş olsa (6)  

 İder įrāŝ-ı ġıbta ebr-i lülü-bār-ı nįsāne (7)  

  

Şehen-şāh-ı felek-evreng gerdūn-rütbe kim źātı (8)  

 Medār-ı iftiħār olur mülūk-i āl-i Oŝmāna (9)  

 

 Ħüdāvend-i hümāyūn-baħt-ı kerrūbį-şiyem kim (10)  

 Ħüdā źātın neķāz eyledi baħt-ı cihāniyāna (11)  

 

 Cihān-bān-ı Felāŧūn-reǿy ü İskender-dirāyet kim (12)  

 Olur sedd-i sedįd reǿy-i rezįni ehl-i Ǿudvāna (13)  

  

Ħarāb-ābād güni nev-be-nev taǾmįr idüp luŧfı (14)  

 Medār-ı emn ü rāĥat olur Ǿadli ehl-i įmāna (15)  

 

 Müşābih cünbiş-i efvāc-ı mevc-i śaff-ı enbūhı (16)  

 Piyāde leşker-i deryā-ħurūşuň mevc-i ǾUmmāna (17)  

 

İder ħākister elbet düşmen-i bed-hˇāhı reşkinden (18)  

[3b]  Müretteb leşker-i āteş-feşān-ı ceyş-i ŧop-ĥāne (1)  

 

 ǾAdüvv-i bed-sigāli đarbe-i evvelde şemşįri (2)  

 İder śad-pāre ger cürǿet idüp gelseydi meydāna (3)  

 

 Hücūm-ı saŧveti berķ-iltihāb-ı zūr-ı şemşįri (4)  

 Olur āteş-figen-i ħırmen-geh śabr-ı Nerįmāna (5)  

  

Düşer teb-lerze  bįm-i ķahr-ı tįġ-i cān-şikāfından (6)  

 Zemįn-i Hind ü Çin ü kişver-i faġfūr u ħāķāna (7)   
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İder berkende bįħından nihāli baġy u ŧuġyānı (8)  

 Vezān eylerse bād-ı ķahrı naħlistān-ı ŧuġyāna (9)  

 

 Neħustįn pāy-ı ‘azminde olur pā-māli düşmanlar (10)  

 Eger Şeb-dįz-i āteş-i iltihāba sürse Cevlāna (11)  

 

 Eyā ħāķān-ı gerdūn-cāh u fermān-rān-ı heft iķlįm (12)  

 Kerem ķıl bir nigāh it türrehāt-ı nā-be-sāmāna (13)  

 

 Perįşān nažm-ı bį-māǾnā meǿāl-i zāde-i ŧabǾım (14)  

 Degül şāyeste gerçi iǾtibār-ı ehl-i Ǿirfāna (15)  

 

 

 Edā-yı şāhid-i mażmūn-ı rengįni unutdurdı (16)  

 Eźā-yı cevr-i dehrį ‛Ākif-i āşüfte sāmāna (17)  

 

 Kerįm ü kām-rān bir pādişāh-ı taħt-perversüň (18)  

[4a] Nažar ķılma ķuśūr-ı nažm-ı kem-ķadr ü perįşāna (1)  

 

Şehen-şāhā žılāl-i sāye-i źāt-ı hümāyūnuň(2)  

 Cihān ŧurduķca virsün zįb ü fer taħt-ı cihān-bāna (3)  

Sulŧān-ı aǾžam, ħāķān-ı muǾažžam, mālik-i riķāb-ı ümem, mevlā-yı mülūkü’l-(4)Ǿarab 

ve’l-Ǿacem, mihr-i sipihr-i salŧanat-ı şehr-yārį dürr-i bahr-ı maǾdelet (5) ü kerem-kārį, mālikü’l-

memālik-i cihān-bānį, sālikü’l-mesālik-i (6) fermān-rānį, Ħaķān-ı Cemşįd-sipāh, ħüsrev-i ħūrşįd-

külāh, (7)  rāfiǾ-i rāyāt ser-verį, cāmiǾ-i āyāt mehteri, ĥākim-i aķŧār-ı (8) heft iķlįm, şehen-şāh-ı 

Bayķara-nedįm,  ħāķānü’l-berreyn ve’l-baĥreyn, (9) ħādimü’l-ĥaremeynü’ş-şerifeyn, es-sulŧān 

ibni’s-sulŧānü’s-sulŧān (10)  

Şehr-yār-ı heft kişver sāye-i rabb-i raĥįm (11) 

Zįb-i evreng-i ħilāfet ĥażret-i sulŧān Selįm (12)  

َ طُل عمري َ يسر  بقهب سهيم راشذ ديذي َ اقُا بطشً( 13)انهٍم ايذ صهطاوىا انكريم َ ابذي عهي سريري َ َفقً

وا في حقً بحرمة وبيك َ اصحابًئتقبم دعا( 14) سهالنً  bir şehen-şāh-ı (15) felek-evreng ve bir şehr-yār-ı 

felāŧūn-ferhenkdür ki ħāme-i güher-(16)niŝār u şemşįr-i āteş-bār ile mülūk-ı Ǿālemden mümtāz ve 

cevdet-i ŧabǾ-ı (17) lātįf ve nežāfet-i źihn-i nažįf ile taħt-nişįnān cihāndan ser-firāz (18)  

[4b]     Meŝnevį(1)  
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O ħāķān-ı cihān-bān-ı ser-efrāz  

 MaǾārifle yegāňe şāh-ı mümtāz (2)  

 

 Ki oldur zįb-i taħt-ı kām-rānį 

 Odur hem ħüsrev-i mülk-i meǾānį (3)  

 

 Medār-ı faħr-ı şāhān-ı selefdür  

 Āb u ecdādına ħayru’l-ħalefdür (4)  

 

 Zamānında süħan bulur revācı  

 Hüner erbābı çekmez iĥtiyācı (5)  

 

 Gürūh-ı şāǾirāndur şād u ħurrem  

Ki oldı her biri ĥaddince mükrem (6)  

Ve bir pādişāh-ı Ǿālį-reǿy-i mülk-ārā-yı maǾnā-perver ve sulŧān-ı (7) muħallid-i dād-

güsterdür kim zamān-ı maǾdelet-nişān-ı salŧanatları uśūl-i(8) erbaǾa-i devāǿir-i dühūr-ı salŧanatuň 

ezmine-i bahāristānı ve źāt-ı ferişte-(9)śıfātı mecrā-yı Ǿurūķa heykel-i bedįǾü’ş-şekl dįhįm-i ħilāfete 

(10) ĥayāt-ı cāvidānį, …………serįr cihān-bānį (11) müttekā-pįrā-yı evreng-i kişveristānį olalıdan 

bu an-ı sa‛d-iķtırāna (12) gelinceye ķadar Ǿatebe-i felek-mertebe-i hümāyūnı yine şuǾarā vü fuśaĥā 

vü şiǾr-(13)āzmāyān-ı belāġat-fermā taķdįm-i ķaśįde-i nażįre-i ġarrā Ǿarż-ı(14) teǿlįfāt pesendįde 

edā eyledikce enžār-ı kimyā-āŝār-ı hümāyūnlarıyla (15) manžūr ve ķāǿili zātında nā-müsteĥaķ ise 

ve āŝār-ı perįşānı şāpāş (16) ü taĥsįne evfaķ degil ise daħi “Her Ǿayb ki sulŧān (17) pesended hüner-

est” meǿālince iltifāt-ı dāniş-nüvāz-ı mülūkāneleriyle (18) [5a] źirve-i kemāle iǾtilā vü medāric-i 

süllem-i mübāhāta irtiķā eyledikleri (1) vesįle-i esįlesi tāziyāne-i şevķe semend-i ĥarūn-ı ŧabǾım 

olup (2) tertįb ü tensįķa ibtidā vü “Mirǿatü’ş-şiǾr”
12

 tesmiyesiyle şöhret-nümā (3) ķılınup ve 

mücerred Enderūn-ı Hümāyūn’da perveriş-yāfte olup (4) muǾāśır olduġım şuǾarā vü büleġā vü 

nükte-sencān- fuśaĥāyı ĥarem-i hümāyūnda (5) “Ħāne-i Ĥāśśa” vü “Ħazįne-i Hümāyūn” u “Kilār” 

(6) ü “Seferli” ħulāśa ķanġı oŧada neşv ü nemā buldı (7) ise ol tertįb ile küstā-ħāne taħrįr ü terķįme 

bi-Ǿavni’llāhi’l-(8) melikü’l-Ǿallām Ǿaŧf-ı kemiyet-i kilk-i şikeste ķılınmışdur. (9)  

Ümįddür ki nažar-ı mū-şikāf-ı daķįķa-bįnleri teǾalluķ iden (10) erbāb-ı kemāl neķāyıś u 

küsūrumı setr ü Ǿafv ile muĥarrir-i ķalįlü’l-bižāǾayı(11) mesrūrü’l-bāl buyurmaları eǾazz-ı meǿārib-

i ĥaķįrānemdür. (12)  

Ekŝer ķudemā-yı büleġā-yı siĥr-āzmāyuň sevālif-i ezminede ĥāǿiz-i (13) ķaśabü’s-sebaķ-ı 

miżmār-ı şiǾr ü inşā vü yeke tāz-ı feżā-yı imlā merĥūm (14) Sālim-i nādįde-edā vü Ĥasan Çelebi vü 

teźākir-i sāǿirenüň dįbācelerinde (15) düstūrü’l-Ǿamel ķāǾide-i külliye üzere žıll-ı žalįl-i bį-Ǿadįl 

(16) hümāyūnlarında mustažil olduķları mülūk-ı sütūde ĥażerātınuň kelām-ı (17) dürrü’n-nižām ve 

eşǾār-ı bedįǾü’l-insicāmlarıyla tezyįn-i ibtidār eyledükleri (18) [5b] nümāyān olup ĥālā evreng-

nişįn-i serįr-i cihān-bānį vü (1) dįhįm-efrūz-ı taħt-gāh-ı ǾOŝmānį şevketlü kerāmetlü efendimüz 

ĥażretleri (2) müretteb ü müdevven dįvān-ı belāġat Ǿünvānları olan şehen-şāhān-ı (3) ažįmü’ş-

şāndan bir pādişāh-ı muǾciz-zebān ve şehr-yār-ı bedįǾü’l-beyān (4) olup nüvişte-i sımŧ-ı imlā 

                                                 
12 Metinde Mir’at-i ġi’r tamlamasının altında bu ifadenin ebced değeri olan 1211 yazılmıĢtır.  
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ķılınan çend ġazel-i bį-bedel-i ābdār (5) ol ĥüsrev-i gerdūn-iķtidār ve şehen-şāh-ı Sikender-

vaķāruň, eşǾār-ı (6) bülend-iştihār ve āŝār-ı ħāme-i siĥr-āferįn belāġat-ı şiǾārlarındandur. (7)
13

  

[6a]        Der beyān-ı şuǾarā-yı ħāne-i ħāśśā (1) 

ǾÂrif (2) 

Şinâver-i ķulzüm-i pür-cûş-ı maǿārif  “ser-tüfengį-i şehriyārį” (3) Muĥammed ǾÂrif. (4)  

Ulūm-ı āliye ve fünūn-ı cüzǿiyede aśrınuň vaĥįdi Müderris-zāde (5) dimekle şehįr 

Anķaravį Muśŧafa Efendi nām źâtuň menbaǾu’l-ĥayāt (6) śulbünden 1171 senesinde “İznikmid” 

[İzmid] (7) ķaśabasında feyežān ve āb-ı zülāl-i enhār-i Ǿulūm olan vücūd-ı kemālāt-ı (8) mevcūdı ol 

yenbūǿ-ı ĥayāt-baħşādan feverān idüp pįçįde-i (9) ķımāt-ı mehd-i ……. iken āb u hevāsı rūĥ-ı ŝānį 

olan āsitāne-i (10) devlet-i āşiyāna vürūd eyledikleri āvānda peder-i behişt-makarrı ser-nihāde-i 

(11) bālįn-i İrem olmaġın peyām-ı ārām-sūz-ı irtiĥāli ķarǾ-ı śımāħ-ı cennet-mekān-ı (12) firdevs-

āşiyān merĥūm u maġfūrun leh Sulŧān Muśŧafā Ħān (13) itdükde merĥūm-ı müşārün ileyh ile 

mānend-i şemǾ-i bezm-i germiyyet sābıķa-i (14) muǾārefesine bināen neyyir-i tāze-fürūġ-ı şebābın 

tünd-bād-ı sefāletden (15) viķāye maślaĥatı içün 1180 senesi ħilālinde fānūs-ı Enderūn (16) [6b] ve 

Seferli’ye çerāġ buyurulup refte refte tekmįl-i ŧarįķ ile 204 (1) senesi eŝnāsında “ser-cāme-şūylıķ” 

rütbe vü żābtiyyesini (2) iĥrāz ve yine sene-i mezbūrede mesned-ārā-yı şevket ve dįhįm-pįrā-yı (3) 

salŧanat, şehen-şāh-ı kādr-dān, velį-niǾmet-i ālem şevketlü (4) mehābetlü ħilāfet-penāh efendimüz 

ĥażretlerinüň Ǿināyet ü iĥsāňlarıyla (5) ol maĥalden ħāne-i ħāśśa naķl ü taĥvįl ve 209 senesi (6) 

ħāne-i ĥāśda mühre-i saǾādet-i bühre-i āmāli hedef-i iķbāle (7) iśabet iderek “Tüfengci başılıķ” 

rütbe-i celįlesiyle ser-efrāz (8) ve’l-yevm-i evvel cāh-ı şeref-efzāda mümtāz-ı aķrān u maĥsūd-ı 

siĥr-āzmāyāndur.(9)  

ŞāǾir-i mezbūr ĥaķ bu ki bį-reyb ü riyā ser-ħayl-i gürūh-ı büleġā (10) vü fāris-i Şeb-dįz-i 

sebük-cevlān-ı maǾnā vü beyt “ŧūŧį-i āşiyān-ı (11) maǾnādur // Źü’l-cenāheyn şiǾr ü inşādur.” 
fıķrasınca (12) selāset ü Ǿuzūbet-i şiǾr-i belāġat-peymāsı ġıbŧa-baħşā-yı fuśeĥā-yı (13) Rūm bir 

şāǾir-i siĥr-āferįn-i bedįǾü’l-beyān ve bir münşiǿ-i Bercįs-dāniş (14) ü ǾUŧārid-nişāndur ve fünūn-ı 

şettāda māhir ve elsine-i ŝelāŝede (15) ŧarĥ-ı ķaśāǿid ü ġazeliyyāt u tevrįħāta ķādir olup sene (16) 

(sitte vü miǿeteyn ü elf)de devlet-i Ǿaliyye-i ebedįyyü’l-istimrār u şehr-yār-ı(17) [7a] ħilāfet-penāh-

ı gerdūn-iķtidār ile çāriçe-i Rus beyninde vuķūǾ-yāfte (1) olan śulĥ u śalāĥ-ı ħayr-encāma Fārisį 

inşād eyledigi tārįħ (2) ve Balıķ-ħāne ķaśrına vü dürretü’t-tāc-ı Ǿiffet, Zelįħa-Ǿismet (3) RābiǾa-i 

Ǿadeviyye-i Meryem-nihād veliyyetü’l-niǾam vālide sulŧān Ǿaliyyetü’ş-şān (4) efendimiz 

ĥażretlerinüň müceddiden binā buyurduķları bend-i kebįre inşād (5) eyledikleri tārįħleri ser-levĥa-i 

tevrįħāt olmaġla teberrüken keşįde-i (6) sımŧ-ı imlā ķılındı: (7)  

Tārįħ Berā-yı Śulĥ (8)  

 شذ روك صهح مىقح برَسيً(9)

Ŧārįħ-i Bend-i Āb (10)  

Bu vālā sed ŧutup bend itdi ĥaķķa āb-ı ĥayvānı (11)  

Deryā-yı güher-bār-ı maǾārif olan ŧabǾ-ı pür-letāfetlerinden śadef-çe-i (12) Ǿirfāna çekįde 

birķaç ġazel-i āb-dār zįb-i śaĥįfe-i āŝār ķılındı. (13) Bilürler şāǾirüň bir mıśraǾ-ı bercesteden ķadrin 

(14)  

 

                                                 
13 Bu paragrafa Raşid Efendi şu dipnotu vermiştir. Nüsħa-i aśliyede bu ġazeller yazılmamış olduġından bi’ŧ-ŧabiǾ burası 

da açıķ bıraġılmış ve naśıl şeyler olduġı bilinememiş ise de “İlhāmį” taħallüś buyuran Sulŧān Selįm-i ŝāliŝ ĥażretlerinüň 

“Tārįħ-i ǾAŧā”da münderic eşǾārı derece-i ķuvvet-i ŧabįǾatlarını gösterür. Reşād  
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Ġazel (15) 

(MefāǾilün/ FeǾilātün/ MefāǾilün/ FeǾilün) 

O külef-dār-ı hezār-āşinā ki aňladamam (16)  

Televvün Ǿādeti bir bį-vefā ki aňladamam (17)  

 

O yāl ü bāl o tenāsüb o ĥüsn ü ān o ħırām (18)  

Amān amān o perį dil-rübā ki anladamam (19)  

 

Śavāb-ı fikr ile dil-ħaste cürm-i nā-kerdem (20)  

Sözüň śaġı saňa oldur ħaŧā ki aňladamam (21)  

 

[7b]  Ne naķb-ı Ǿacz-i derūn kārger ne kāviş-i āh (1)  

 Raķįb-i kāfirį sengįn-binā ki aňladamam (2)  

 

 Çe sūd olsa dil jāle-pāş eşk-i niyāz  (3)  

 Şüküfte olmaz o derd-i bahā ki aňladamam (4)  

  

Lisān-nedān degül gerçi işvede māhir (5)  

 Velįk hāl-i dili bir belā ki aňladamam (6)  

 

 Zebān ķāśır-ı tefhįm meşāǾir Ǿāciz-i derk (7)  

 Göňülde Ǿaşķ şu ŧarz Ǿārifā aňladamam (8)  

   Ve lehü  

(MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün) 

Zülfin o meh ki ŧaraf-ı ruħ-ı mihr-tāba ķor (10)  

Sevdā siyāh-baħt dili pįç ü tāba ķor (11)  

 

Baķ muśĥaf-ı cemāle ider kec-nigeh raķįb (12)  

Engüşt-i ĥarf-i kihteri kāf-ı kitāba ķor (13)  

 

Olduķca çįn-i ħaŧŧ reh-i ebrūdan āşikār (14)  

Pāyin firār içün şeh-i ĥüsni rikāba ķor (15)   
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Olsa Ǿaraķ-feşān-ı şerm rūy-ı nāziki (16)  

Āb-ı ħacāleti ser-i Ǿıŧr u gülāba ķor (17)  

 

ǾĀrif zemįn ü heycâya düşvār-ı peyrevi  

 İtǾāb-ı tabǾ-ı şāǾir ider ıżŧırāba ķor (18)  

 

[8a]              Yāver (1) 

İsm-i sāmįleri  Ĥasan’dur. Şehr-yār-ı maġfūr, vālid-i mācid-i (1) şehen-şāh-ı Sikender-

žuhūr, merĥūm u maġfūrun leh Sulŧān Muśŧafā (2) Ħān ĥażretlerinüň salŧanatlarında eyyām-ı Kilār-

ı Ħāś kedħüdāsı iken (3) Ħazįne-i Hümāyūn kedħüdālıġıyla kesb-i imtiyāz ve baǾde silāĥ-dārlıķ (4) 

mesned-i celįline iĥrāz iden ǾAbdu’r-raĥman Aġa merĥūmuň śulbünden (5) 1179 tārįħinde şehper-

güşā-yı ķafes-i kühen-saķf-ı ciĥan ve (6) 84 tārįħinde peder-i Ǿālįleri irtihālinden śoňra Enderūn-ı 

Hümāyūnda (7) Ħāne-i Kilār’a çerāġ olup vāśıl-ı sin-i temyįz oluncaya ķadar (8) śarśar-

ı………sitem-i gerdūn meşǾal-i nev-fürūz-ı zinde-gānın (9) vaķt u vaķt įķād u püf gāh u bį-gāh 

şikence-i ŧaķat-şiken-i (10) çarħ ile üf diyerek her ne ĥāl ise refte refte tekmįl-i mirķāt-ı (11) 

merātib ile muķteżā-yı sāǿiķe ķadar zümre-i iŝnā Ǿaşer, yaǾni fırķa-i (12) bıçaķlıyāna dāħil ve bu 

vesįle ile medāric-i evvelin-i pāye-i iķbāle (13) vāśıl olmaġın sene 1204’de şehen-şāh-ı bende-

perver şevketlü (14) kerāmetlü efendimüz ĥażretlerinüň Ǿināyet-i Ǿālem-şümūl-i mülūkāneleriyle 

(15) Ħāne-i Ĥāśśa naķl olunmışdur. Ġārāǿib-i nādiredendür ki (16) Ǿidād-ı pür-istiǾdād-ı erbaǾįne 

dāħil oluncaya ķadar vedįǾa-i nihād-ı (17) [8b] cibillįsi olan kelām-ı sencįde tekellüm buyurduķları 

ķaŧǾā gūş-zed-i(1) intibāhım olmayup mānend-i gül-i nesrįn zįver-i ŧaraf-ı küleh ü şāyān-ı (2) 

nažar-ı āhū-firįb-i āfet-nigeh pençe-i ħūrşįd-i iltimāǾ-ı iǾtibārda (3) “Pertev” maħlaśıyla eşǾār-ı āb-

dār meşhūd-ı bāśıra-i yaķįnüm olduķca (4) “Āyā, bu Pertev ŧanįň-endāz-ı āfāķ olan meşhūr 

Pertevüň midür” (5) diye ġavŧa-ħˇār-ı lücce-i ĥayret āsumān-ı Ǿirfāndan bir āfitāb-ı (6) nev-ŧulūǾ-ı 

dıraħşān oldıġına yaķįn ĥāśıl olmaġa teşvįş-i derūndan (7) ħalāś olduķ. (8)  

Ħulāśa, ķavāǿid-i şiǾr ü edebiyyātı vü mezāyā vü nikātı mārrü’ź-źikr (9) şāǾir-i māhir, 

üstād-ı muǾciz-gūy-ı sāĥir “Pertev Efendi”nüň ħūrşįd-i (10) żiyā-pāş-ı kesb ü tekmįl ve devāvįn-i 

ĥāfıż u kelįm ü sāǿir lāzımü’t-(11)taǾlįmi ol mihr-i sipihr-i kemālüň neyyir-i fażl-ı Ǿālem-

ārālarından istifāża (12) etdükden başķa kāǿid-i tevfįķ kendüye reh-rev-i şāh-rāh-ı ŧarįķ olup (13) 

ŧarįķ-i saǾādet-i refįķ-i mevleviyyeye müntesib olan ķudemā-yı büleġā (14) vü nükte-sencānān-ı 

şuǾarā ol yektā-nihāl-i gülbün-i vilāyetüň bülbül-i(15) şūrįde vü āşüfte vü efgendesi vü mānend-i 

ney dāġ bir dil ve (16) śahbā-yı hūş-rübā-yı Ǿaşķıyla …….. ve dil-rįşi yaǾni ol āsitān-ı (17) refįǾü’l-

bünyānuň dervįş-i bį-teşvįşi olan źevāt-ı kirām u (18) [9a] şuǾarā-yı pesendįde-kelām žuhūr 

idegelmegin şāǾir-i  mezbūr daħi (1) bu ķāǿide-i külliyeye riǾayet v ŧarįķ-i mezbūra rabŧ-ı peyvend-i 

maĥabbet (2) itmegin eŝer-i rūĥāniyyet ĥażret-i pįr…….. kem-Ǿıyār-ı nažmına iksįr (3) olup rūz-be-

rūz şiǾr-i rengįn ü āŝār-ı dil-nişįni mānend-i zer (4) ħāliśül-Ǿıyār meskūn-ı sikke-i iǾtibār olaraķ 

müddet-i ķalįle žarfında (5) bir nādįde-žuhūr şāǾir-i nām-dār ve ŧarz-ı pesendįdesi kendüye maħśūś 

(6) li-muĥarrihi “Bu da bir başķa edā ŧurfa revişdür böyle” (7) maśdūķınca reviş-i fużūliyāne yaǾni 

vādį-i Ǿāşıķāne cādū-yı (8) ŧabǾına müsellem mākbūl u merġūb-ı Ǿālem olduġı gibi āŝār-ı digerden 

(9) imtiyāz içün irāde-i ħˇāce-i mezbūr ile “Yāver” maħlaś-ı(10) rengįnini taħalluś itmişdür. İnśāf 

bu kim ŧabǾ-ı laŧįf ile mümtāz-ı (11) aķrān u aħlāķ-ı ĥamįde ile muttaśıf bir mįr-i maǾārif-semįr 

olaraķ (12) ne ķādar sitāyişinde ıŧrā olunsa tekāver-i çābük-pāy-ı ķalem-i laġzįde-pāy (13) ħufre-i 

Ǿacz olmaġın eŝer-i ħāme-i Ǿanberįn-cāmeleri olan bir iki ġazel ile iktifā ķılındı. (14)  
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Ġazel (15) 

 (MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün)  

Ne cānlar yaķdıġın ol āfetüň dil-gįr olandan śor (16)  

 Naśıl siĥr itdügin Ǿuşşāķına tesħįr olandan śor (17)  

 

[9b] Ne bilsün zāhid-i nādān anuň naķş-ı dil-ārāsın (1)  

 O şūħuň śūretin bir ķalbine taśvįr olandan śor (2)  

 

 Felātūnlar ķālur Ǿāciz bilinmez Ǿaķl ile ĥālüm (3)  

Benüm rüsvālıġım Ǿaşķ içre pür-tedbįr olandan śor (4)  

 

Degül nān-ħˇār-gān ġam-ħˇār-gānuň ekŝerį bilmez (5)  

Bu Ǿaşķuň māyesin sen Ǿaşķ ile taħmįr olandan śor (6)  

 

Çekilmez bir gümān-ı saħtdur Yāver belā-yı Ǿaşķ (7)  

Felek ħamyāzesin çekmiş anı bir pįr olandan śor (8)  

Ve lehü (9)  

(MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün) 

Žuhūr-ı mūy-i nev-ħįzi ruħuňda nūrdan gördüm (10)  

Şikest ol ħurda ħaŧŧı āynuň billūrdan gördüm (11)  

 

O meh-rūnuň hilāl-i yek-şebe bārįķ-i ebrūsun (12)  

Yaķįn gelmezden evvel kimseye dūrdan gördüm (13)  

 

Meger būs-ı leb-i sāķį śabūĥ-ı śubh-ı Ǿişretmiş (14)  

Bu ŧarz-ı tāzeyi bir müdmin-i maħmūrdan gördüm (15)  

 

Didüm yāre dehān-ı tengiňi gördükde ħaŧŧ-āver (16)  

Bu şekker-pāreyi ĥālā hücūm-ı mūrdan gördüm (17)  

 

Hemān gūyā ki Yāver ķadre irdüm nūra ġarķ olmuş (18)  

Beyāż ol gerdeni kim ol siyeh semmūrdan gördüm (19)  
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[10a]     Nažįf (1)
14

  

Dārü’l-ħilāfetü’l-Ǿaliyye vü meferr-i salŧanat-ı tesniye olan Belde-i Ķosŧanŧiniyye’(2)de 

ħāce-gān-ı Dįvān-ı Hümāyūn’dan ve ricāl-i  devlet-i Ǿaliyyeden (3) İsmāǾil Efendi nām źātuň 

śulbüňden Ǿālem-i şühūda ķād-keşįdedür. (4) Nām-ı nāmįleri Muśŧafā’dur. Resįde-i sinn-i temyįz 

olduķlarında (5) Enderūn-ı Hümāyūnda Ħāne-i Ķilār-ı Ħāśśa çerāġ ve şevketlü (6) efendimüz 

ĥażretlerinüň [Sulŧān Selįm-i Ŝāliŝ] cülūs-ı şevket-meǿnūs-ı (7) hümāyūnlarında “ser-ķahve-i şehr-

yārį” rütbe-i celįlesiyle (8) ħırāmende-i śaĥrā-yı maķśūd ve eĥaśś-ı ħavāś u muķarribįnden maǾdūd 

(9) fütüvvetlü Rüstem Aġa cenāb-ı mürüvvet-niśāblarınuň śāĥib-i tercüme ile (10) nice zamān 

meveddet-i dįrįnesi olmaķ vesįlesiyle ve himmet-i vālā-(11)nehmetleriyle 1209 tārįħinde Ǿidād-ı 

ser-rüşd ü sedād-ı erbaǾįn (12) yaǾni Ħāne-i Ħāśś-ı Hümāyūnda aġavāt zümresine idħāl ile (13) 

kām-yāb olmaġın ilā haźihi’l-ān źāt-ı sütūde-simāt-ı kemālāt-(14) āyātı ol maĥall-i feyż-baħşā vü 

cā-yı meymenet-efzāda eŧvār-ı (15) nįgūhįde vü pesendįde ve ādāb u aħlāķ-ı ĥamįde ve ĥiddet-

zehen (16) fehįm ü nežāfet-i ŧabǾ-ı müstaķįm ü şān-ı bülend ile ve ħuśūśan eşǾār-ı (17)  

[10b] belāġat-şiǾār ile mümtāzü’l-aķrān olup āŝār-ı feśāĥat-(1)niŝārlarından bir Ǿaded 

ġazel-i rengįn ü āb-dār ŝebt-i cerįde-i perįşāna (2) imlā ķılındı.  

Ġazel (3)  

     (FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün) 

Pāy-māl-i esb-i nāzüň olmaġa dil ħāk olur (4)  

 Her śaf-ı müjgān-ı çeşm-i ĥasretim ħāşāk olur (5)  

 

 Kimde sevdā-yı ser-i zülfüň olursa Ǿuķdesi (6)  

 Dāmen-i śabr-ı şikįbā şāne-veş śad-çāk olur (7)  

 

 Künc-i ġamda ħaste-gānuň itse āh-ı sūz-nāk (8)  

 ŞuǾlesi āteş-fürūz-ı ħırmen-i eflāk olur (9)  

 

Ey gül-i nev-reste sensiz çeşm-i firķat-bįnime (10)  

 Kūşe-i kāşāne zindān gülşen āteş-nāk olur (11)  

 

Gel kemān-ebrū Nažįf-i zārıňa cevr eyleme (12)  

 Bį-nevāda tįr-i āhen el-ħazer çalāk olur (13)  

RifǾat (14)
15

 

                                                 
14Der-kenarda(10a) Nazif Efendi hakkında Sicill-i Osmani’den alınan şu bilgiler eklenmiştir: (Nažįf Efendi Kāmilį-zāde) 

ricālden Kāmil İsmāǿil Efendinüň maħdūmıdur. Enderūn-ı Hümāyūn’da tefeyyüż idüb kilār kedħüdāsı oldı. BaǾde’l-iħrāc 

ħˇāce-gāndan olup 222’de eshām-ı muħāsebecisi vekįli, baǾde arpa-emįnį oldı. Devr-i münāśible 235’de Ĥaleb’e ve śoňra 

Mıśır’a meǿmūren gitdi. BaǾde nezl emįnį olup 237 recebinde iķāmete gönderilüb baǾde’l-ıŧlāķ14 246’da ĥaremeyn 

muħāsebecisi olup 47’de meǿmūren Mıśır’a gönderildi. 49 ramażānında Mıśır ķapu kedħüdāsı oldı. 252’de cemāziye’l-

ūlāsında vefāt itmişdür. Maħdūm (Nāǿif Muĥammed Beg) ü (Müfįd Beg)dür. Sicill-i Oŝmānį  
15 Der-kenarda (10b) Rif’at Bey hakkında Sicill-i Osmani’den alınmış şu bilgiler yer almaktadır: Aĥmet RifǾat Beg 

Muśŧafā Paşa-zāde nişāncı Muĥammed Begüň maħdūmıdur. Serāy-ı hümāyūna bi’d-duĥūl çūķa-dār-ı şehr-yārį olup  

śoňra ħˇāce-gānlıķla çıķıb cizye muĥāsebecisi ve 83’de süvārį muķāŧaǾacısı 85 cemāziye’l-evvelinde baş muĥāsebeci o 
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Ħudāvend-i ħuld-āşiyān Sulŧan Aĥmed Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān (15) 

ĥażretlerinüň zamān-ı salŧanatlarında dülbend Aġalıġından büyük (16) mįr-i āħūrlıķ ile be-kām 

olan Fażlı-zāde dimekle şehįr Mįr Muĥammedüň (17) [11a] śulbünden eşheb-süvār-ı śaĥn-ı maǾānį 

olup bir ķūdek-i pür-himmet (1) ü nį-süvār-ı sāĥa-i ŧufūliyyet ve cenāt-ı feyż-āyātında lemeǾān (2) 

iden tebāşįr-i śabāĥü’l-ħayr-ı iķbāl iķtiżāsınca dāǿire-i hümāyūn (3) ve kilār-ı ĥāśśa naķl ile 

meķāżāyi’l-bāl ve evāħir-i salŧanat-ı şehr-yār-ı (4) behişt-āşiyān Sulŧān Maĥmūd Ħān-ı [evvel] 

ĥażretlerinde Ǿidād-ı (5) pür-rüşd ü sedād-ı erbaǾįne duħūl ile derece-i nuħustįne ħaŧve-i (6) iķbāli 

taĥśįl ve ķahveci başılıķ rütbe-i celįlesiyle libās-ı şān (7) u şöhretin tekmįl ü refte refte pā-nihāde-i 

süllem-i merātib olaraķ (8) vālid-i mācid keŝįrü’l-maĥāmid şehen-şāh-ı ķulzüm-himem merĥūm 

Sulŧan Muśŧafā (9) Ħān ĥażretlerinüň zamān-ı saǾd-iķtırānlarında yolıyla çūķa-dār aġalıġından (10)  

1179 senesi “cizye muĥāsebeciligine” çerāġ u be-kām olup (11) el-ĥāletü hāźihį silk-i 

ħˇāce-gān u ricāl-i devlet-i Ǿaliyye-i muǾallā-(12)erkānda āsūde-hāldür. ŞāǾir-i mezbūr gencįne-i 

meżāmįn-i (13) nā-mevfūr, Fārisį-i miżmār-ı belāġat, ŧarz-ı nādįde ve eşǾār-ı (14) pesendįdesi 

ġıbŧa-fermā-yı büleġa-yı nādire-güftārdur. (15)  

Ġazel-i O (16) 

(MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ MefāǾįlün)  

Ķadüň serv-i sehį-veş ey perį ser-keşmidür bilmem (17)  

Ruħuň sad-berg-i gül-āsā şehā dil-keşmidür bilmem (18)  

 

[11b] Yaķub Ǿuşşāķ-ı zāruň ħırmen-i śabrın ider ber-bād (1) 

Meded ol āfetüň Ǿaşķı yanar āteşmidür bilmem (2)  

 

Yine efġān-ı bülbül ŧutdı śaĥn-ı gülşeni şimdi (3)  

 O gül bezm-i çemende ħāre āyā eş midür bilmem (4)  

 

 İder düşįne-i bezm-i raķįbi çeşm-i mest įmā (5)  

 ǾAceb ol bį-vefā illerle śahbā-çeşmidür bilmem (6)  

 

 Ĥarįm-i vuślatından RifǾat-āsā şimdi mehcūrum (7)  

 Raķįb-i bed-liķā ol māhe pehlū-keşmidür bilmem (8)  

Nāşid (9) 

İsm-i sāmileri İbrāhįm olup sābıķa Sulŧān Maĥmūd Ħān merĥūmuň (10) zamān-ı 

salŧanatlarında iĥrāz-ı vezāret-i Ǿulyā ve gāh ķapudan-paşalıķ (11) gāh diger eyālet ile kām-revā 

olan düstūr-ı aśaf-rā vü (12) şāǾir-i müfliķ-ı dāniş-ārā Rātib Aĥmed Paşa ibn śadr-ı aǾžam-ı 

leng(13) ǾOŝmān Paşa şecere-i ŧayyibe-i śulbünüň ŝemere-i ħāśü’l-ħāśından (14) olup pederleri 

                                                                                                                                                    
sene źi’l-ĥiccesinde nişāncı ve baǾde’l-Ǿazl o ħıdmetde tekrār etmişdür. 95’de cizye muĥāsebecisi 97’de Anaŧolı 

muĥāsebecisi olup 99’da tekrār Anaŧolı muĥāsebecisi ve zi’l-ĥiccede yine baş muĥāsebeci 201’de tekrār baş muĥāsebeci 

oldı. 202’de Ordu-yı Hümāyūn ħurūcunda nişāncı vekįli olmuşdur. BaǾde bu ħıdmetleri tekrār idüb nihāyet süvārį 

muķābelecisi olmuş ve baǾde iħtiyār-ı teķāǾüd eylemişdür. 1219 şuǾbātınuň on beşinde irtiĥāl idüb Ĥaydar Paşa’ya defn 

idilmişdür. Sicill-i Oŝmānį  
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cezįre-i Mora’ya sāye-endāz-ı iclāl iken (15) 1162 senesi ħılālinde mehd-ārā-yı şühūd olup (16) 

[12a] ĥücr-i dāye-i kemāl ü āġūş-ı murđıǾa-i rabbātü’l-ĥicālde terbiye (1) olunaraķ derece-i sinleri 

rütbe-i temyįzinüň vebd ü teşħįś-i sevād (2) u sefįde vāśıl ve vālidleri bu sipenc-serādan dār-ı 

yaġmaya (3) rāĥil olduķda maǾden-i merĥamet ve elŧāf-ı bį-kerān-ı Firdevs-(4)āşiyān Sulŧān 

Muśŧafā Ĥān ĥażretlerine 1179 senesi (5) eŝnāsında mįr-i müşārün-ileyhün vedįǾa-i pįşānįsi olan 

bāriķa-i envār-ı (6) dirāyet ve istiǾdād-ı dıraħşānı vü şuǾle-i cevvāle-i ķābiliyyet-i ħudā-dād-ı (7) bį-

ıķrānı pertev-endār-ı żamįr-i münįr-i ilhām-semįr-i hümāyūnları olup ol (8) şemǾ-i żiyā-feşān-ı 

necābeti fānūs-ı Enderūn-ı Hümāyūn’a çerāġ (9) ve oŧa-ı kilār-ı ħāśśa ħademesi zümresine idħāl 

buyurdılar. (10) Mįr-i mumā-ileyh ile daħi Ǿaķl-ı selįm ü zihn-i müstaķįmin taĥśįl-i Ǿilm (11) ü 

Ǿirfāna ĥaśr idüp iħtilāŧ-ı raǾāǾü’n-nāsdan (12) muǾriż u rū-gerdān ve lisān-ı ĥāl ile bu mażmūnı: 

(13)  

 Ĥarįm-i ħāś-ı sįnemde nedįm-i meh-veşüm dildür (14)  

 Benüm śıddįķ-dāşım Ǿaşķdur pehlū-keşim dildür (15)  

Gūyān olaraķ verziş-künān  her gūne fenn-i bedįǾü’ş-şān (16) iken pādişāh-ı müşārün 

ileyh ĥażretleri 1184 senesi ħılālinde (17) “mābeyinci” taǾbįr olunan ķurbiyyet ü nedįmiyyet ü 

muśāĥibiyyet (18) [12b] ………ilĥāķ ve ŧāķiye-i devletini peyveste-i sipührine ŧāķ eyleyüb (1) 

yevmen-fe-yevmen źelāķat ü ādāb-ı śoĥbet ve śadāķāt ü istiķāmetini (2) muǾāyene buyurduķca 

sāye-i hümā-……… iltifātların farķ-ı istiĥķāķa (3) neşr ü isbāl ve füzūnį-i Ǿulüvv derecesin irādet-i 

mā-fi’l-bih (4) eyleyüb 86 tārįħinde ħademe-i ħāne-i ħāśśa silkine idħāl (5) ile ikrām eylemişler idi. 

(6)  

1187 tārįħinde maġfiret-nişān Sulŧān ǾAbdü’l-ĥamįd Ħān-ı (7) [evvel] ĥażretleri cālis-i 

evreng-i silsile-i ǾOŝmāniyān olduķda (8) kemākān dūş-ı istihālini perend-i zerrįn-sāz-ı ħilǾat-i 

mābeyincilik (9) ile teşrįf-sāz eyleyüb bebġā-yı ŧabǾ-ı hümāyūnları kaǾbü’l-ġazzāl-i (10) śoĥbet-i 

şirįnleri ile ĥulüvvü’l-meźāķ iken nā-sāz-kārį-i mācerā-yı (11) sālife vü ĥuķūķa müstetire-i dįrįne-i 

sābıķadan nāşi baǾżı (12) aśĥāb-ı śanįǾanuň ress ü ilķāsına mebnį tārįħ-i mezbūrda (13) ħāne-i 

ħāśdan maǾa żamįme-i silāĥşöri ķapucı başılıķ rütbesiyle (14) izǾāc ve maĥmiye-i İstānbūl’da 

iķāmet-sāz olaraķ iħrāc olundıġı (15) ……. gāh sedd-i bülġa-i Ǿayş idecek źātu’n-nümüvv-ı 

ħıdemāt-ı (16) devlet-i Ǿaliyye temşiyetine tesyār ile talŧįf gāh-ı erbāb-ı kįnüň siǾāyetine (17) mebnį 

maĥrūse-i Yeňişehir mįrįsi muĥavvel-i Ǿuhde-i mįrįsi ķılınmaġla (18) [13a] tanžįmi bahānesiyle 

maĥall-i mezbūra iclā-gūne tekdįr ü taǾźįb olunup (1) baǾd berhe mine’z-zamān İstanbul’a Ǿavdetle 

ħāne-dānda muķįm (2) oldıġı eŝnāda ki 1203 senesinde ĥālā ħüsrev-gerdūn-ı (3) menzilet Sulŧān 

Selįm Ħān ibni Sulŧān Muśŧafā Ħān efendimüz (4) ĥażretleri dįhįm-efrūz-ı cihān-bānį olduķlarında 

maħdūm-ı mebrūrı (5) vālid-i ħuld-mekānları terbiye vü nažar-gerdesi vü dįrįne-i bendesi (6) 

oldıġını lede’l-mülāĥaža bezm-i …. üns-i tāc-dārįlerine āmed ü şüdd (7) ü tereddüde ruħśat-yāblıķ 

şerefine vāśıl eyleyüb źāt-ı pādişāh-ı (8) gerdūn-iķtidār bi’ŧ-ŧabǾ maǾārife meyl ü raġbetleri inşād-ı 

nažm (9) u eşǾāra kemāl-i ķudretleri olmaġla muśāĥabet ü müşāǾare iderek (10) inbisāŧ-ı resān 

Ǿarįke-i celįlü’l-menķabe-i dāver-i devrān sāǾį-i(11) rıżā-yı meyāmin iķtiżā-yı ħıdiv-i cihān-bān ve 

Emįne Sulŧān (12) binti ǾAbdu’l-ĥamįd Ĥān merĥūmuň kedhüdālıġı rütbesini rıżā-yı iĥrāz ile (13) 

mezįdü’ş-şān olup Ǿayş-ı raġad ile imrār-ı melevān hengāmında (14) vücūd-ı nāzik-terlerinde baǾžı 

Ǿillet-i müzmine žuhūriyle edviye-i ……..(15) dahį vü …….neffāŝ-ı mütenāhį kāfį vü mütelāfį 

olamayup (16) 1206 senesi rebįǾü’l-evvelinüň dördünci yevm-i ………(17) rūĥ-ı saǾādetleri bu 

maşrıķ-ı zevāl-serā-yı nā-pāy-dārdan Ǿāžim-i ĥuld-ı berįn (18) [13b] ve naǾş-ı maġfiret-naķşları 

Üsküdar’da iĥyā-gerde-i cenāb-ı (1) Muśŧafā Ħān Ayazma CāmiǾ-i şerįfi ĥažįresinde  tażcįǾ ü 

tedfįn olunmuşdur. (2)  

Ol mįr livā-yı süħan bir źāt-ı ħuceste-simāt idi ki cām-ı ŧabǾı (3)  ser-şārim-i Ǿirfān, ŧāir-i 

selįķası üc maǾārifde hümā ile (4) bir ser ve ŧabįǾat-i pāki Ǿulüvv-i rütbede sipihre berāber ān-ı 

yesįrde(5) hezār-tāze ħayāle mübādir ve ednā vaķtde bihediyyeten ü irticālen (6) bir ķaśįde-i nażįre 
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inşādına ķādir, neşr ü inşāsınuň Nābį vü Nergisį (7) bį-ħōd dįde-dūz-ı diķķati vü ħaŧŧ-ı taǾlįķinüň 

Ǿımād-ı dil-dāde (8) şįve-i nezāketi ve śoĥbetinüň kelįm-i nādire-perdāz āşüfte-i selāseti, (9) edįb ü 

erįb ü necįb ü ĥasįb, meclis-ārā ħōş-śoĥbet, (10) nāŧıķa-perdāz, sebük-rūĥ, bį-tekellüf-i muvāneset, 

maĥbūb-ı ķulūb (11) erbāb-ı žarāfet, dervįş-i nihād idi. (12)  

BaǾde vefātuhu ĥażret-i şehr-yār-ı enāmuň mārü’ź-źikr Beg efżāya (13) füzūnį meyl ü 

raġbetleri olmaġla ibķā-yı eŝer-i maǾrifet-delįl (14) ü ibķā-yı źikr-i cemįl olmaķ içün irāde vü 

fermān-ı hümāyūnlarıyla (15) mįr-i merhūmuň terbiye-gerdesi vü ferzend-i maǾnevįsi meŝābesinde 

(16) ħāne-i ĥāśśadan dįvān-ı Ǿālį ĥˇāceligiyle muħarrec ve’l-yevm (17) [14a] şehr-emānetiyle 

miyān-ı ricāl devlet-i Ǿaliyyede fażl u kemāl ile engüşt-nümā (1) Cāvįd Aĥmed Beg Evrāķ-ı 

Perįşān’da henüz teybįż olunmamış ķaśāǿid (2) ü tevārįħ ü ġazeliyyātını behem-āverde-i tertįb 

eyledikleri çend ķıŧǾa (3) ġazel-ı āb-dār-ı nüvişte-i sımŧ-ı imlā ķılındıġı gibi ser-tüfeng-i şehr-yārį 

(4) Muĥammed ǾĀrif cenāblarınuň merĥūm mebrūruň tercüme-i ĥāline dāǿir yazup (5) dįvān 

žahrinde münderic bulunan eŝer-i ħāmeleri biǾaynihi teberrüken (6) taĥrįr olundı. Ġazel (7)     

Bir zamān ben maĥrem-i her rāzuň oldum bilmedüň (8)  

 Bir zamān pā-māl-i esb-i nāzuň oldum bilmedüň (9)  

 

 Bir zamān vaǾd-i viśāl  itdüň teġāfül eyledüň (10)  

 Bir zamān şāyeste-i incāzuň oldum bilmedüň (11)  

 

 Bir dem oldı sen de cevr-i yār ile ķan aġladuň (12)  

 Ben o demlerde senüň dem-sāzuň oldum bilmedüň (13)  

  

Sen de žannım ben gibi bį-hūşsuň ey Ǿandelįb (14)  

Bir zamān gülşende hem āvāzuň oldum bimedüň (15)  

 

ǾAķlım alduň dün gice meclisde her bir naġmede (16)  

Muŧribā pek mübtelā-yı sāzuň oldum bilmedüň (17)  

  

Naķd-ı cān śarfın taǾahhüd eyledüm yoluňda ben (18)  

 Cümle-i Ǿuşşāķdan mümtāzuň oldum bilmedüň (19)  

 

Kellemi gūy eyledüm çev-gān-ı dest-i nāzuňa (19)  

 Nāşid-āsā sevdigüm ser-bāzuň oldum bilmedüň (20)  

[14b]     Rāǿiķ (1)
16

   

İsmi ǾAlį’dür. Bozoķlu Muśŧafā mįrüň perverde-i (1) niǾam ü nemek-çeşįdesi vü bende-i 

direm-ħarįdesidir. İbtidā-yı (2)  neşv ü nemāsı Enderūn-ı feyż-meşĥūn u ħāne-i ĥazįne-i hümāyūn 

                                                 
16 Der-kenarda (14b)  Ra’ik Efendi hakkında Sicill-i Osmani’den alınmış şu bilgiler yer almaktadır: Rāǿiķ Efendi 

Enderūn-ı Hümāyūndan maħrec olup evāsıŧ-ı Sulŧān Maĥmūd ħānıda vefāt eyledi. Sicill-i Oŝmānį  
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olup (3) kātibān-ı genc-i şāyegān-ı şehr-yārį silkine münselik ve ħāne-i ħāśśa (4) çerāġ ve Sulŧān 

Muśŧafā Ħān-ı ħuld-āşiyān ĥażretlerine mābeyincilik (5) ü nedįmlik ü ħazįne-i hümāyūn 

kedħüdālıġıyla eħaśś-ı muķarrebįnden  maǾdūd (6) olmuşken limünşiǿihį(7)  

 Sürçer elbet tevsen-i āteş-ħırām-ı Ǿişvesi
17

 (8)  

 Rāyıż-ı Şebdįz-i cāhuň ǾĀkifā mişvārı bu (9)     

tekāpūlarıyla tekāver-i sebük-cevlān-ı iclāli ŧayy-ı mesāfāt-ı iķbālden rev-gerdān (10) olmaġın 

zümre-i ħˇāce-gān-ı Ǿālį vü baş muĥāsebecilik rütbesiyle çerāġ (11) ve yine fevāyiĥ-i menāśib-i 

Ǿāliyeden vaķt u vaķt tarŧįb-i dimāġ iderek (12) ordu-yı hümāyūn meştāsında manśıb-ı celįl defter-

dārį-i şıķķ-ı evvel ile (13) tekrār yekdān iķbāli cilve-perdāz-ı sāĥa-i iclāl olaraķ kedħüdā-yı (14) 

ķāǿim-maķām-ı rikāb-ı müsteŧāb ve gāh ŧafrā-nüvis-i rütbe-i celįleleriyle tekmįl-i (15) [15a] şöhret 

ü şān ve gāh bārūd-ħāne-i Ǿāmire nežāretiyle tābende-ferr ü(1) Ǿunvān olaraķ cünĥa-i cüzǿį ile 

nežāret-i meźkūreden Ǿazl ile (2) kūşe-nişįn-i künc-i ħamūl iken renciş-i nāgeh-žuhūr Ǿilel-i rişte-i 

zinde-gānįsine (3) įrāŝ-ı fütūr u kesl birle cürǾa-i telħ-i meźāķ ecl-i mevǾūd ile Ǿāžim-i sūy-ı cinān 

olmuşdur. (4)  

ŞāǾir-i mezbūr kān-ı maǾārif ü efnān-ı meżāmįn-i nā-mevfūr olaraķ (5) Sulŧān ǾAbdü’l-

ĥamįd Ħān-ı [evvel]  ĥażretleri cālis-i evreng-i (6) ǾOŝmānį olduķlarında bābü’s-saǾāde-i 

hümāyūnuň taǾmįr ü termįminde inşād-(7)kerde-i ķalem-i bedāyiǾ-raķamları olan tārįħ-i bį-hemtā 

inśāf budur ki (8) bir nažm-ı belāġat-senc-i źelāķat-nümā ve her vādįde aķrān u etrābına rücĥānı (9) 

hüveydādur.  

(MaķtaǾ-ı tārįħ-i mezbūr) (10)  

 Tārįħ-i cevher māyesi Ǿarş olsa lāyıķ pāyesi (11)  

 Levĥ-i şükūh pįrāyesi bāb-ı kitāb-ı salŧanat (12)   

   (1188)  

Ve lehü ġazel (13)  

 Çeküb bu ķāfile-i firķati bahār bahār (14)  

 Hevā-yı vaśl ile ġurbetdeyiz diyār diyār (15)   

 

 Miŝāl lāle-i derūnumda dāġ-ı ĥasret var (16)   

 Ŧaķılsam açılamam gül gibi hezār hezār (17)  

 

 Gül-i iźārına hem-bū bulunmaz Ǿālemde (18)  

 Riyāż-ı dehrde keşf eylesek diyār diyār (19)  

 

[15b]  Ĥayāt çeşmesinüň ķaŧre-i kemįnesine (1)  

 Aķıtdı dįdelerimden felek pıňār pıňār (2)  

 

                                                 
17 İstanbul Üniversitesi nüshasına göre değerlendirilerek anlama uygun olarak o tercih edilmiştir. Milli Kütüphane 

nüshasında bu kelime “serveti” şeklinde geçmektedir.  
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 Śadāsı śayĥa-i zāġ oldı bülbülüň sensiz (3)  

 Seĥerde nālelerin diňledüm hezār hezār (4)  

  

Ölürse Rāǿiķ eger maǾrıż-ı muĥābbetde (5)  

 Bu nažmı tuĥfe-i bezm idelüm kibār kibār (6)  

Şākir (7) 

Şehr-i dil-ārā-yı Ķosŧanŧiniyye’de “Eski Oŧalar” ķurbunda ǾÜryānį Dede medfeni (8) olan 

ĥānede sākin, ķāpu çuķa-dār-ı śadr-ı ǾĀlį Aĥmed Aġa nām źātuň śulbünden (9) ķadem-nih-i bezm-i 

şuhūd olmuşdur. Merĥūm Sulŧān Aĥmed Ħān ĥażretlerinüň (10) zamān-ı salŧanatlarında silāĥ-

dārları bulunan ħancerli İbrāhįm Aġaya ķarābetleri olmak (11) źerįǾasiyle 88 tārįħinde Enderūn-ı 

hümāyūn u ħazįne-i feyż-meşĥūna çerāġ birle (12) be-kām ve giderek rikāb-ı müsteŧāb-ı cihān-

dārįde ħırām iderek Ǿaśrınuň śāĥib-(13)kemāli Şevķį Aĥmed Efendi ü Ħˇāce Yūsuf Efendi’den 

baǾżı nüsaħ ile nesħ-i cehl (14) eyleyüb māye-i ŧıynet-i aśliyyesi olan kelām-ı sencįde taĥśįl-i fünūn 

ile serĥadd-i kemāle resįde (15) źāt-ı muǾcize-gū-yı bį-hemtāsı śadef-i lüǿlüǿ-bār-ı fażl u dāniş (16) 

olduķları eşǾār-ı siĥr-i āŝārlarından be-dįdār u Molla Cāmį ĥażretlerinüň bahāristānına (17) 

Türkįyyü’l-Ǿibāre şerħleri olduġı gibi müretteb ü müdevven dįvān-ı eşǾārı vardur. (18) [16a] İşbu 

eşǾār-ı āb-dārı nigāşte-i silk-i süŧūr ķılındı (1)  

    Ġazel (2)  

  (FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün)  

Ĥālimi bilmez o meh-veş bilse de mübhem bilür (3) 

Çeşm-i ħūn-āşāmımı bilmez de āyā nem bilür (4)   

 

Der-kenāra Ǿarż-ı ĥāl-ı derdi ĥācet ne ķılam (5)  

Ķayd u bend-ı zülf-i pür-pįc olduġın Ǿālem bilür (6)  

 

Ġavta-ħˇār-ı lücce-i bāĥr-ı maǾānįdür göňül (7)   

Seyr-i śaĥrā-yı cünūnı ķaŧre-i şebnem bilür (8)  

 

Bāde-i serşār-ı Ǿaşķı aňlamaz her bį-meźāķ (9)  

Hem-dem-i bezm-i elest-i sāķiyān-ı Cem bilür (10)  

 

 Ehl-i tecrįdi mücerred ĥırķa-pūşān śanma kim (11)  

Zįr-i zer-dūz-ı ķabāda dil nice Edhem bilür (12)    

 

Sāġar-ı bezm-i ezelden cürǾasın nūş eyliyen (13)  

Āşinā vü yādı bezm-i vaĥdete maĥrem bilür (14)  
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Yārelerden sįnede seylān iden ħūn-ı ġamı (15)  

Bir ben ü bir yāradan Ĥaķķ bir daħi merhem bilür (16)  

 

Dāġ-ı ħūn-ālūd-ı dil Şākir nice taǾrįf olur (17)  

Tįġ-i sertįz-i nigāh-ı yār ile hem-dem bilür. (18)   

Ve lehü (19) 

  (MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/FeǾūlün)  

Ĥayret-zedeyim Ǿaşķ ile hem-dem neme lāzım  

 Cām-ı mey-i feyżüm ki benüm Cem neme lāzım (20)  

 

[16b]  Gül-zār-ı emelde nice biň seyle dü-çārum  

 Subĥ-ı kerem ü minnete şebnem neme lāzım (1)  

 

 Tįġ-i sitem-i hicr ile śad-pāre iken dil  

 Dāġ-ı emel-i sįneye merhem neme lāzım (2)  

 

 Elde ķalem-i mūnis ü ġam-ħˇār ŧururken  

 Esrār-ı dil-i zārıma maĥrem neme lāzım (3)  

 

Ey dįde-i ħūnāye-i Şākir ne bu girye (4)  

 Teǿŝįr-i nigār eylemeyen nem neme lāzım (5)  

Ǿİbādį (6) 

Diyār-ı Ķonya’da ŧarįķ-i Mevleviyyeden Aĥmed Efendi nām mürşid-i śāĥib-irşāduň (7) 

“semāǾ-ħāne”-i śulbünden tennūre-bend-i meydān-ı vücūd olup bir zeriǾa ile (2) der-saǾādete vürūd 

ve meşǾal-i emānįsi ibtidā-yı serāy-ı dil-ārā-yı Ġalaŧa (3) çerāġlıġına cilve-baħş ü rū-nümūd 

olmaġın eyyām-ı cüvānį vü ezmine-i şebāb-ı (4) serįǾü’ş-şitābın taĥśįl-i fünūn u maǾārife maśrūf ve 

semend-i Ǿirfāna (5) vādį-i Ǿulūm-ı Ǿaķliyye vü naķliyyeye maǾŧūf iderek müddet-i vefįre serāy-ı 

(6) mezbūrda ārām ve nihāyet ħazįne-i hümāyūna çerāġ buyurularaķ ilā (7)  hāźihi’l-ān ol vādįlerde 

pūyān bir şāǾir-i nādire-güftār ve münşį-i (8) māhir-Ǿuzviyyet-i şuǾarādur ki berāy-ı iŝbāt-ı eşǾār-ı 

āb-dārlarından bir iki (9) ġazel tasŧįr ķılındı.     

Ġazel (10) 

(FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün) 

[17a] Ħāl-i ruħsāruň gören üftādeler ĥayrān olur (1)  

 Ķalbimizde mihr-i Ǿaşķuň āteş-i sūzān olur (2)  
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Ol ŧabįb-i çāre-sāzım yāremi çoķ tāzeler (3)   

Dem-be-dem bu şerĥalarla ķorķarum bürķān olur (4)  

 

 Mürġ-i dil bir dāma düşdi çāresiz ķāldum meded (5)  

 Ķuşca cānum gel azād it ten yanar büryān olur (6)  

 

Ķulzüm-Ǿaşķ içre cānā bir keşā-keşdür gider (7)  

 Var mı Ĥāfıž sen gibi hiç böyle ser-gerdān olur (8)  

ŞāǾir-i mezbūruň zebān-ı fārisįde daħi eşǾārı olup baǾżı (9) āŝārında (Ǿİbādį), baǾżı 

eşǾārında (Ĥāfıž) (10) taħallüś itmektedür. (11)  

Nedįm (12)
18

 

İstanbullu’dur. İsm-i sāmįleri Maĥmūd olup dergāh-ı Ǿālį (13) ķapucı-başılarından Genc 

Ħalįl Aġa merĥūmuň ŝemere-i nihāl-i śulbįsi (14) bir tāze naħl-i gülbin-i Ǿirfāndur. Henüz ŧıfl-ı 

endek-sāl iken (15) pederi irtiĥālinde ħazįne-i hümāyūn ħüddāmı silkine münselik ve müddet-i (16) 

[17b] şābbın taĥśįl-i dest-māye-i Ǿirfāna śarf ile az vaķtde bir şāǾir-i (1) sütūde-ŧarz-ı nādįde-zebān, 

inşād-ı ġazeliyyāt u şarķıda (2) ŝānįsi nādir bir mįr-i maǾārif-semįr olup zāde-i tabǾ-ı laŧįfleri (3) 

olaraķ ŝebt-i cerįde-i imlā ķılınan eşǾār-ı dil-peźįrleri iŝbāt-ı (4) şāhid-i müddeǾāya bürhān u 

delįldür.(5)  

   Ġazel (6)  

 (FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün)  

VaǾd-ı vaśla śanma kim bu ĥālet-i inkārdur (7)  

  Lafž-ı lā lā Ǿāşıķa bir gizlice iķrārdur (8)  

 

 Şebnem-i eşk-i faķįrān yerde ķalmaz ey göňül (9)  

 Rįsmān-ı cezbe-i  ħūrşįd himmet-vārdur (10)  

 

 Śādıķāne kizbine aldanma śubĥ-ı devletüň (11)  

 Nitdügin bilmez o çarħ-ı sifle pek idbārdur (12)  

 

 Hįç taķvādan eŝer ķalsun mı bizde zāhidā (13)  

 Meclis-i Ǿaşķuň ġıdāsı hep mey-i serm-şārdur (14)     

 

  

                                                 
18 Der-kenarda (17a) Nedim hakkında Sicill-i Osmanį’den alınmış şu bilgiler yer almaktadır: Eginlizāde genc Ħalįl 

Aġanuň ĥafįdi Turuncį Muśŧafā Aġanuň maħdūmıdur. Enderūn-ı hümāyūndan ………olup 1223’de duĥān gümrükçüsi 

oldı. Śoňra ķaśāb-başı olmuşdur. 1251’de aġnām müdįrligi Ǿunvānıyla ism-i meǿmūriyeti taĥavvül itmişdür. 1253 zi’l-

ķaǾdesinde fevt oldı. Eyüb’de medfūndur. Maħdūmı Şevket Beg’dür. Sicill-i Oŝmānį  
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Az mı luŧf eyler Nedįm-i zāre ey dil gizlice (15)  

  Śūretā gerçi o şeh ħūn-ħˇārdur ġaddārdur (16)  

Ve lehü (17) 

(MefāǾilün/MefāǾilün/MefāǾilün/MefāǾilün)  

ŞuǾāǾ-ı şevķ-i vaśl-ı yār pür-şūr oldı gitdikce (18)  

 O şūħuň ĥüsn-i Ǿālem-sūzı meşhūr oldı gitdikce (19)  

 

 Felekde sįnesin mecmūǾa-i ĥakkāke döndürdi (20)  

 O māhuň defter-i dāġında mesŧūr oldı gitdikce (21)  

 

[18a]  Ķırıldı şįşe-veş seng-i ġamıyla ķalb-i üftāde  

 Hemān ķaśr-ı dil-i aġyār maǾmūre oldı gitdikce (1)    

  

 Ne ĥikmet pertev-i lüŧfın dirįġ itmez iken evvel 

 O mihr ü ĥüsn-i Ǿālem-tāb māgrūr oldı gitdikce (2)  

 

 Ħumār-ı keyf-i vuślat çekmezem didi Nedįm ammā (3)  

 Şarāb-ı şįve-i Ǿaşķuňla maĥmūr oldı gitdikce (4)  

İbrāhįm Ferįd (5)
19

 

Ķostantiniyye-i maĥmiyede ħˇāce-gān-ı dįvāndan İsmāǾįl Efendi nām źātuň (6) ħırmen-

geh-i śulbünden dāne-feşān-ı Ǿālem-i şühūd …. …..āverde-i mezraǾa-i būd u ne-būd (7) bāliġ-i 

ĥadd-ı niśāb oldıġı hengāmda ki 1203’de (8) ħudāvendigār-ı zamān ĥażret-i Sulŧān Selįm-i (ŝāliŝ) 

efendimüz ĥażretlerinüň mesned-āra-yı (9) evreng-i ǾOŝmānį olduķları an-ı suǾd-ıķtırānda ħazįne-i 

hümāyūna çerāġ olaraķ (10) taħśįl-i maǾārife teşmįr sāǾid-ihtimām itmegin bi’l-istiĥķāķ kātibān-ı 

kenz-i şehen-şehįye (11) iltiĥāķ ile nāǿil-i merām olmasın bir şāǾir-i nikāt-pįrā vü remz-āşinā-yı 

ħoş-dem, (12) tabǾ-ı pesendįde ile müsellem ü merġūb-ı Ǿālem olup işbu eşǾār-ı feśāĥāt-medār (13) 

şāǾir-i mezbūruň kelimāt-ı belāġat simātındandur. (14)  

Ġazel (15)  

 (FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilün) 

Ġonce-i verd-i terüň eşk ile ħandān buluruz  

 ǾĀşıķ-ı dil-şüdeyi hecr ile giryān buluruz (16)  

 

 

                                                 
19 Der-kenarda İbrahim Ferid’le ilgili Sicill-i Osmaniden alınmış şu bilgiler yer almaktadır: İbrahim Ferid Beg Ħˇāce-

gāndan İsmāǾįl Efendi’nüň maħdūmıdur. 1203’de serāy-ı hümāyūna girüb hazįne-i hümāyūna kātib śoňra Mihrimāh 

Sulŧān evķāfı mütevellįsi oldı. 257 şevvālinüň śurre-i19 hümāyūn emįni iken Şam’da vefāt itmişdür. Sicill-i Oŝmānį  
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[18b] Firķāt-i yāre şitāb itdigimüz śanma tehį (1)  

 Meclis-i vuślatı biz külbe-i aĥzān buluruz (2)  

 

 Dāġ-ı dil-ħūn ile ifnā-yı vücūd it ey dil (3)  

 Ŧālib-i Ǿaşķ olana dest-i kerem-yāb buluruz (4)  

 

 ŦāliǾ-i naĥsımı yād itme bu dem gel kerem it (5)  

 Encüm-i kevkeb-i iķbālimi lerzān buluruz (6)  

 

 İderiz ħāk-i mezelletde ķarār-ı bisyār (7)  

 Cāh-ı devletde müdām Ǿālemi vįrān buluruz (8)  

 

 Ĥāźıķ-ı ŧıbb ile hem-bezm olamazsaķ da Ferįd (9)  

 Yāre-i dāġ-ı şerār-efgene dermān buluruz (10)  

Nıśfet (11) 

ŞāǾir-i mezbūruň nāmı Muśŧafā, vücūd-ı bįhūdı perveriş-yāfte-i ħāk-i (12) pāk 

İstanbul’dur. “Ĥasan Bayraķdār” dimekle şehįr bir ādemüň śulbünden (13) rāyet-efrāz-ı mülĥime-i 

imkān ve velvele-endāz-ı āşub-gede-i cihān olup (14) nā-resįde-i ĥādd-ı niśab bir şāb iken serāy-ı 

ġalaŧaya çerāg olaraķ (15) ve saǾy-ı mertebe-i kesb-i maǾārife gūşiş üzere iken Enderūn u Ħazįne-i 

(16) [19a] Hümāyūn’da ārām-gįr ve Ǿidād-ı kātibān genc-i şehen-şehįden maǾdūd olup (1) eŝer-i 

āŝār-ı nādįde şiǾārından bir Ǿaded ġazel-i rengįn-edā-nüvişte-i nüśħa-i (2) müşevveşü’l-imlā ķılındı. 

(3)  

   Ġazel (4)    

(MefāǾilün/FeǾilātün/ MefāǾilün/FāǾilün)  

Żiyā-res oldı yine ŧabǾa āfitāb-ı feraĥ (5)  

Münevver itdi şeb-i tār derdi tāb-ı feraĥ (6)  

  

Hemįşe sāĥa-i dilden ġumūmuň ardınca (7)  

Geçer nesįm gibi esb-i pür-şitāb-ı feraĥ (8)  

 

Ġamında şādį-i digerle eylemiş ülfet (9)  

İder mi  Ǿāşıķ-ı ġam-ħˇār irtikāb-ı feraħ (10)  

 

Ümįd-i būse-i vaǾdiyle eglenür Ǿāşıķ (11)  

Raķam-zed-i ħaŧuň olmuş ider hisāb-ı feraħ* (12)  
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Zevāl-i Ǿālemi derk eyliyen dil-i āgehler (13)  

Ne dil-şikeste-i ġamdur ne źevķ-yāb-ı feraħ (14)  

 

Yeter bu mevǾiže tehdįd-……. ey vāǾiž (15)  

Kitāb-ĥānede yoķ mı Ǿaceb kitāb-ı feraħ (16)  

 

Unutdırur ġam-ı śad sāleyi derūnundan (17)  

İderse ħāme eger Nıśfet intiħab-ı feraĥ (18)   

(* “ĥisāb-ı feraĥ” ġalaŧdur. Ŧoġrısı “ĥisāb-ı ferāġ”dur)  

[19b]     Fāżıl (1)  

1187 tārįħinde rāyet-efrāz-ı baġį vü fesād ü kişver-i ĥicāz Ǿarż-ı muķaddesi (2) nice 

zamān iderek āħirü’l-emr ĥademe-i ķūh-endāz u śavlet-i düşmen-şiken-i (3) ŧāķat-güdāz devlet-i 

Ǿaliyye ile laġzįde-pāy-ı ĥufre-i bevār olan Ŧāhir (4) ǾÖmer’üň nebįresi merĥūm ķapudān Ĥasan 

Paşa-yı ġāzi maǾiyyetiyle sūy-ı āsitāneye (5) vuśūl ü serāy-ı dil-ārā-yı şehr-yārįye duħūl ve ħažįne-i 

hümāyūn ġulāmānı (6) silkine insilāk ile kām-bįn olup cibillet-i māder-zād ü ŧıynet-i pür-

istiǾdādına (7) merkūz olan gevher-i Ǿirfān lāzımesince serāy-ı hümāyūnda müddet-i mekt ü 

iķāmetinde (8) evķātını kütüb-i fünūn u Ǿulūma maśrūf itmegin rūz-be-rūz eşǾār-ı belāġat-(9)şiǾār u 

rütbe-i ŧabǾ-ı bülend-iķtidārı derece-i teraķķįye irtifā iderek buķǾa-i süħan-verān-ı (10) selef ü 

peder-i kühen-sāl-i meżāmįne veled-i ħayrü’l-ħalef olup evāsıŧ-ı salŧanat-ı Sulŧān (11) ǾAbdü’l-

ĥamįd Ĥan-ı [evvel]de ber-muķteżā-yı şįve-i şütür-gürbe-i gerdūn-ı (12) nā-behencār bir bį-māye-i 

nān-pāre ile çerāġ olup müdde-i vefįre peyġūle-i (13) endūh u ālāmda ġunūde-i ıżŧırāb oldıġı ĥālde 

1203(14)de sulŧān-ı selāŧįn Sulŧān Selįm-i (ŝāliŝ) Ħān efendimiz ĥażretlerine (15) [20a] cülūs-ı 

şevket-meǿnūs-ı hümāyūnlarında nesāyim-i ĥayāt-bāħşā-yı iltifāt-ı(1) mülūkāneleriyle dil-i mürde-

gān-ı erbāb-ı maǾānį ĥayāt-ı cāvidānį bulmalarıyla Fāżıl-ı (2) mezbūr daħi ĥayāt-ı tāze vü ŧarāvet-i 

bį-endāze bulmaġın Ǿatebe-i (3) gerdūn-ı mertebe-i şehen-şāhânelerine taķdįm-i ķaśāǿid ü āŝār 

itdükce inǾām u iltifāt-ı (4) firāvān ile rütbe-i ķadr-i eşǾārı resįde-i küngüre-i āsmān u silk-i 

ħˇācegāna (5) ilĥāķ ile mezįdü’ş-şān olmuşdur. (6)  

Fāżıl-ı mezbūruň müretteb ü müdevven dįvānı ve bu an-ı saǾd-ıķtırānda (7) te’lįf-gerde-i 

kilk-i fusūn-sāzı  (Hūbān u Zenān-nāme) ismiyle velūd-endāz (8) olan āŝār-ı feśāĥat-medārı inśāf 

budur ki ǾAŧāyį vü Ŝābit-i (9) muǾciz-beyān u sāǿir erbāb-ı maǾārif ü kemālüň eŝerlerine rücĥānı 

hüveydādur. (10) [Müǿellif-i kitāb ǾĀkif Beg buraya Fāżıl’uň bir iki ġazeliyle bir müseddesini (11) 

derc eylemiş ise de dįvānı maŧbūǾ oldıġından naķlinden śarf-ı nažar olundı] (12)  

EsǾad (13) 

Dārü’s-salŧanat-i maĥmiye-i Ķosŧanŧiniyede yine perverde-niǾam-ı keŝįrü’n-nevāl-i 

hümāyūndan (14) İbrāhįm Aġa nām źātuň śulbünden dıraħşān ve 1175’de (15) [20b] Enderūn-ı 

Hümāyūn u ħāne-i ħazįne-i feyż-i meşĥūna çerāġ olup ħudāvend-i (1) ħuld-āşiyān ǾAbdü’l-ĥamįd-i 

[evvel] ĥażretleri cālis-i evreng-i (2) ǾOŝmānį olduķlarında silāĥşörlüķ ile be-kām ve giderek rütbe-

i sāmįye (3) ser-bevvābįn-i dergāh-ı Ǿālį iĥrāziyle şebdįz-i reh-vār iķbāli sürǾaten (4) maķśūdda 

ħırām ve el-ān ezmine-i zinde-gānįsi bu siyāk ile (5) güzerān yaǾni gāh der-i Ǿaliyyede ħāne ve 

sāĥil-ħānesinde (6) ārām u gāh ħıdemāt-ı devlet-i Ǿaliyye ile bilād-ı sāǿireye taĥrįk-i rikāb-ı (7) 

iķdām ider bir şāǾir-i nādire-güftār olup işbu ġazel-i ābdār (8) mezbūruň eşǾār-ı melāĥat-

diŝārındandır. (9)  



2554                                                                              Seda UYSAL BOZASLAN

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 7/3, Summer, 2012 

   Ġazel (10)  

 (FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün)  

Āfitāb-ı ĥüsnüňi gördüm muśavver nūrdan (11)  

 Pertevi gözler ķamaşdırmaz mı Ǿömrüm dūrdan (12)  

 

Perde-i şeb içre gūyā nūr-ı aǾžam gösterir (13)  

RefǾ iderse kākülüň ol gerden-i kāfūrdan (14)  

 

Ser-te-ser geşt eyledüm dünyāyı miŝlin görmedim (15)        

     Gördüm ancaķ Ǿaķsini āyįne-i billūrdan (16)  

  

Ħˇāhiş-i būs-ı ruħuň dilden gider mi sevdigim (17)  

 Devr olur mı naķş-ı gül hįç kāse-i faġfūrdan (18)  

  

[21a]  Śormuş oldum laǾl-i mey-gūn-ı lebin ħāśiyyeten (1)    

           Fitneler ķopdı raķįb-i kāfir-i pür-şūrdan (2)   

  

 Bilmez EsǾad leźźet-i ķand-ı kelām-ı yārdan (3)  

Leźźet-i kām almadıķca tā bihişt-i ĥūrdan (4)  

Reşįd (5) 

Nāmı Muĥammeddür. ŞiǾr ü inşā vü ĥüsn-i ĥaŧŧ-ı bį-hemtā ile (6) Ǿaśrında velvele-engįz-i 

şöhret-nümā Egri ķapulı Rāsim Muĥammed Pākize-edānuň (7) ŝemere-i fuǿādı olup 1174 tārįħinde 

pederlerinüň vefātı (8) vuķūǾunda vālid-i mācid-i şehen-şāh-ı bende-nevāz Sulŧān Muśŧafā Ħān (9) 

ĥażretlerine eŝer-i Ǿināyet-i Ǿālem-şümūl- ħıdįvāneleriyle ħāne-i ĥazįne-i hümāyūna (10) çerāġ ve 

bir müddet ol maĥall-i feyż-intimāda güzārende-i evān ü genc-i (11) şāygān-ı şehr-yārįde kitābet-i 

ŝānįlik ħıdmet-i celįlesiyle kesb-i ser-māye-i (12) şöhret ü şān itmişken merĥūm Firdevs-nişįn 

Sulŧān ǾAbdu’l-ĥamįd (13) Ħān cālis-i evreng-i ǾOŝmānį olduķları tārįħde đarb-ħāne-i Ǿāmire (14) 

kitābeti vü śāĥib-i Ǿayārlıķ ħıdemātıyla sebįke-i nā-meskūk emānįsi (15) [21b] meskūk ve dįvān-ı 

Ǿālį ħˇāceliġi iĥrāz ile źirve-i medāric-i kübrā-yı (1) salŧanat-ı seniyyeye Ǿurūc u sülūk itmişken 

ħıdmet-i keŝįrü’l-ġavāǿil-i (2) śāĥib-i Ǿayārlıķdan tekūl u istinkāf birle baǾżı ħıdemāt-ı (3) dįvāniye 

vü kitābet-i đarb-ħāne-i Ǿāmire ile güzārende-i evān bir şāǾir-i (4) nādįde-zebān-ı ĥulvü’l-lisān olup 

işbu teźkireye taĥrįr ü tasŧįr (5) içün ĥaķįre irsāl buyurduķları çend Ǿaded ġazel-i ābdār-ı rengįn (6) 

ketb-i cerįde-i imlā ķılındı. (7)  

   Ġazel (8)  

 (FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün) 

Fehm iden bu çeşme-sār-ı kevni mānend-i serāb (9)  

 Āb u tāb itmez anuň mįnā-yı ķālbin neşǿe-yāb (10)     
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 Semt-i ālūde-dile sulŧān-ı Ǿaşķ itmez nüzūl (11)  

 Menzil olmaz şāh-ı Ǿālį-şān içün cāy-ı ħarāb (12)    

 

DefǾ-i aġyār eyle ol hem encümen ol mihr ile (13)  

BāǾiŝ-i cemǾiyyet-i zerrāt olur gitse seĥāb (14) 

 

Zįr-i pāy ol āsitān-āsā cihāna bį-vücūd (15) 

Bāb-ı Ǿirfāna eger isterseň etmek intisāb (16)  

 

Bį-bedel bir māhir ü ŧabǾ-ı Ǿafįfā kim Reşįd (17)  

Şįve-i ĥüsn ü cemāl-i nažmına olmaz cevāb (18)  

[22a]   Der Beyān-ı ŞuǾarā-yı Kilār-ı Ħāś (1)  

Ĥāmid (3)
20

 

Mįr Muĥammed Ŧayfūr dimekle meşhūrdur. Silsile-i neseb-i vālā-ĥasebi śadr-ı esbaķ (4) 

ĥekįmbaşı-zāde ǾAlį Paşa merĥūmuň hemşįre-zādesi ricāl-i devlet-i Ǿaliyyeden (5) bevvābįn-i 

dergāh-ı Ǿālį, zübde-i erbāb-ı Ǿirfān, (6) şāǾir-i siĥr-beyān Nūĥ Beg merĥūmuň śulbünden derü’l-

ħilāfe-i Ķosŧanŧiniyye-i maĥmiyede gehvāre-i zįb-i (7) vücūd olmuşdur. (8)  

Umūr-ı ġarįbedendür ki pertev-i neyyir-i vücūdı Zühre nāmiyle mevsūm (9) bir cāriye-i 

zengį-nijāduň meşįme-i žulmet-kede-i raĥminden bürķaǾ-endāz-ı Ǿālem-i vücūd (10) u tutuķ-bāz-ı 

peyker-i kāfur-fām-ı feżā-yı şühūd oldıġı ĥaķ bu kim ĥayret-fermā-yı (11) erbāb-ı Ǿuķūl olmuşdur. 

Tafśįl-i icmāli budur ki peder-i Ǿālį-güherleri (12) meǿmūriyetle Ǿāzim-i diyār-ı Dimişķ olup çend 

müddet belde-i mezbūrede (13) bi’l-iķŧiżā mekt ü iķāmeti eŝnāda kibār-ı meşāyiħ-i ŧuruķ-ı 

Ǿaliyyeden Şeyħ Murād-zāde (14) dimekle şehįr bir fāżıl-ı śāĥib-irşāduň berāy-ı hediye virdigi bir 

cāriye-i (15) zengiyyü’l-aślı diyār-ı mezbūrda teserrį  birle ĥāmile vü der-i saǾādete vuśūlinde (16) 

[22b] zįver-i āġūş-ı ķābile olup ekŝeriyā bu miŝillü vālidesi ǾArab (1) olanlar Ĥabeşį-peyker 

tevellüd ider iken şāǾir-i mezbūruň ħāriķu’l-Ǿāde (2) olaraķ aślā vücūdunda eŝer-i sevād nā-peydā 

vü Ǿalāyim-i zengįlik hüveydā (3) vü rū-nümā olmamış maĥž-ı ķudret-i ilāhiyye vü ĥikmet-i bį-

nihāye-i Śamedāniyye oldıġı (4) daķįķa-şināsān-ı erbāb-ı tedķįķa Ǿāyāndur. (5)  

Bāliġ-i sinn-i bulūġ olmaķsızın 1190 senesinde peder-i büzürg-vārı (6) Ǿāžim-i dār-ı beķā 

olmaġın Enderūn-ı Hümāyūn’da Kilār-ı Ħāśśa çerāġ (7) ve ol dergāh-ı feyż-i meşĥūnda taĥśįl-i 

maǾārif ü kemālāta beźl-i hemyānçe-i (8) iķtidār ile engüşt-nümā vü ħaŧŧ-nüvįslikde śāĥib-i yed-i 

ŧūla, (9) kitābet ü inşā vü şiǾr-i Ǿuźūbet-efzāsı ĥadd-i nihāyete resįde (10) olup bu ĥaķįrüň …….-

mertebe tāĥśįlim ol źāt-ı maǾārif-simātuň (11) eŝer-i terbiye-i irşādı vü ķavāǾid-i külliye-i 

edebiyātda üstādı olup (12) źerre miŝāl pertev-i ħūrşįd-i źātından istifāża-i envār-ı āŝār itdigüm (13) 

üstādumdur. (14)  

Fārisį vü Türkį eşǾār-ı dürer-bārı ve taǾbįrāt-ı zengįn ü dil-nişįni (15) pesendįde-i bülegā-

yı nükte-sencān bir Mįr-i feŧānet-semįr olup nigāşte-i (16) śaĥįfe-i imlā ķılınan ġazeller eŝer-i 

ķālem-i muǾciz-raķamlarıdur. (17)  

                                                 
20 Şairle ilgili şu şekilde bir not düşülmüştür. (Cild 3 Sicill-i Aĥvāl śaĥįfe 6)  
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[23a]    Ġazel (1)  

 (FeǾilātün/FeǾilātün / FeǾilātün /FeǾilün)  

Dil-i sevdā-zede gįsūlarına beste midür   

 Yoķ hemān bir başıboş Ǿāşıķa vāreste midür(2)  

 

 Tįr-i tįz-i nigehüň kārına yoķdur ārām  

 Zaħmuň ey ķaşı kemān sįnede peyveste midür (3)  

 

 Āh-ı serd-i dil-i Ǿuşşāķa ŧayanmaz didiler  

 Serv-i nāzum o ķadar tāze vü nevreste midür (4)  

 

 Her zamān yāde gelür ķāmeti bilmem ki Ǿaceb  

 Beyt-i endįşeme bir mıśraǾ-ı berceste midür (5)  

  

SürǾat itmez reh-i eşǾārda ŧabǾ-ı Ĥāmid  

 Yoķsa deǿb-i şuǾarā cünbiş-i āheste midür (6)  

 

 Bunca dem sāġar-ı Cem bezmimizi devr itmez   

 Cām-ı ħāŧır gibi sāķį o da şikeste midür (7)  

   Ve lehü (8)  

 (FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün)  

Devr-i maǾkūs-ı cihān ĥālimi taġyįr itdi   

 O felek-meşrebi benden niye dilgįr itdi (9)  

  

Süzilüb dįde-i şeh-bāz-ı şikār-ı şūħı  

 Bir nigehle nice Ǿanķāları teħcįr itdi (10)  

 

 Düşeli vādį-i sevdāsına zülf-i siyehüň  

 Dil-i mecnūn reviş-i nāle-i şebgįr itdi (11)  

 

 Māye-i feyż-i śafā yoķ  bize meyden ġayrı  

 Ħaste-i hicre bunu muġbeçe tedbįr itdi (12)  
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Seyr idüp zülf-i perįşānını fesden vāǾiž  

 Baĥŝ-i vaślı uzadup śoĥbeti zencįr itdi (13)   

 

 Pįr ü fāżıl-ı siĥir-āver olup ey Ĥāmid (14) 

 Kilk-i cādū nice māǾnāları tesħįr  itdi (15)  

    Fennį (16)
21

  

1184 ĥilālinde vuķūǾ bulan sefer-i hümāyūnda kedħüdā-yı śadr-ı Ǿālį iken (17)  

[23b] iĥrāz-ı rütbe-i Ǿulyā-yı vezāret ve Ruscuķ cāniblerinde rāyet-efrāz-ı (1) celādet iden 

ve baǾde’l-muśālaha nice nice eyālet ü elviyeye sāye-fiken-i (2) Ǿadl u dād olaraķ serĥadd-i Ħotįn 

muĥāfıžı iken irtiĥāl eyleyen (3) Ġāzi Aĥmed İzzet Paşa merĥūmuň śulbünden şehr-i dil-āra-yı 

Ĥaleb’de (4) dıraħşān u zįver-i gehvāre bir kūdek-i meh-pāre iken peder-i behişt-(5)maķarlarıyla 

ekŝer bilād-ı maĥrūsada lemeǾān u pederleri tārik-i kār u bār-ı (6) cihān olduķda birāderleriyle 

berāber ufķ-ı dārü’s-salŧana-i seniyyeden lāmiǾ ü śadr-ı meķādir-şinās (7) Ħalįl Paşa merĥūmuň 

neyyir-i iĥsānı ĥaķķ-ı müşārün-ileyhümāda sātıǾ olup (8) pederleriyle beynlerinde ħılŧa-i dirįne ve 

meveddet-i ķadįmeye mebnį mįrān-ı (9) mumā ileyhümāyı enderūn-ı hümāyūna çerāġ u şāǾir-i 

mezbūrı Kilār-ı ħāśśa (10) çerāġ itmegin …….mertebe kesb ü istifāża-i tābiş-i efānįn ü maǾārif 

(11) ile rūz-be-rūž iltimāǾ iderek eşǾārı şöhret-gįr ve āŝār-ı bį-nažįri (12) nā-şinįde vü nādide 

süħan-sāz u ķaśįđe-perdāz olmuşdur. (13)  

   Ġazel (14)  

 (MüfteǾilün/ MefāǾilün/ MüfteǾilün/ MefāǾilün)  

Ol meh-i bį-vefā Ǿaceb böyle niçün feleklenür (15)  

 Göklere devr-i āhımız ĥasret ile direklenür (16)  

 

 ĶalǾa-i tende rūz u şeb nevbet-i vaślı ol şehüň(17) 

 Sūziş-i ŧob-ı āh ile leşker-i ġamla beklenür (18)  

 

[24a]  Gelse kenār-ı cūya ger meh gibi māhį śaydına   

 Şevķ-i ruħıyla dil hemān olŧasına semeklenür (1)  

 

 Vaķt-i şitāda gitmesün ŧālib-i cūya Ǿişrete   

 Merdüm-i çeşm ü ŧıfl-ı nāzımız niçün bebeklenür (2)  

  

Tābiş-i meyle ruħları gül gibi āl āl olup   

 Bir mezedür ki lebleri bezmimize çileklenür (3)   

                                                 
21 Der-kenarda Fennî Bey hakkında Sicill-i Osmani’den alınmış şu bilgiler bulunmaktadır: ( Fennį Beg) Hezārġrādlı 

Ǿİzzed Aĥmed Paşa’nuň maħdūmıdur. Serāy-ı hümāyūna alınup bi’t-tefeyyüż Sulŧān Muśŧafā Ħān-ı rābiǾe ser-kātibi oldı. 

1223 cemāziye’l-āħiresinde vefāt itmişdür. (Sicill-i Oŝmānį) 
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 Gāhi ferįd-i Ǿaśr olup kendini ider āşikār  

 Gāh nihān-ı  ħāk olup cismini köstebeklenür (4)  

 

 Ten ķafesinde Fennįyā dil ķarın aġrısındadır (5) 

 Yāvru ķanārya gibi bį-çāre hemān tüneklenür (6)  

 

Vāśıf (7)
22

 

Zümre-i şehr-āşūb-i şehr-yān u fırķa-i tāze-güyān-ı Sitanbul-ı behcet-nişāndan olup (8) 

nām-ı kirāmįleri ǾOŝmāndur. Destūr SaǾįd ǾAlį Paşa şehįd olduķdan śonra (9) bā-rütbe-i mįr-i 

mįrānį Belgrad dārü’l-cihād muĥāfıžı iken serdārlıķ ile mesned-āra-yı śadāret (10) olan bu 

būstāncıbaşı Ħalįl Paşa’nuň birāderlerinüň kerįme-zādesi olup (11) eyyām-ı ŧufūliyyetinde ġalaŧa 

serāyına ve ħudāvendigār-ı sābıķ ǾAbdü’l-ĥamįd Ĥān Ǿaliyhi’r-raħme (12) ve’l-ġufrān ĥażretlerine 

evāħir-i salŧanatında enderūn-ı hümāyūnda kilār-ı ħāśśa (13) çerāġ ü Ǿaŧāyā-yı şehriyārįden tarŧįb-i 

dimāġ-ı bį-ferāġ birle rūz-be-rūz (14) Ǿuzūbet-i zebān u şįrįn-i şiǾr-i bedįǾü’l-insicāmı ĥalāvet-baħş-

ı meźāķ-ı ehl-i dilān(15) olaraķ bir şāǾir-i māhir-i āteş-zebān olmuşdur. (16)  

Bu ĥaķįr-i pür-taķśįr muĥarrir-i ķalįlü’l-biđāǾa (Muĥāmmed ǾĀkif)-i şikeste-żamįre (17)  

[24b] ibtidā evān-ı heves-kārįde mirvaĥa-cünbān-ı şevķ olaraķ feżā-yı (1)  şiǾr ü inşāya 

sülūküme Ǿillet-i müstaķille oldıġından başķa bu kitābuň (2) keşįde-i silk-i süŧūr ķılınmasına daħi 

şāǾir-i mezbūruň teşvįķ-i dānā-(3)firįbi olmuştur. (4)  

[Vāśıfuň dįvānı maŧbūǾ olmaġla aśl-ı kitāba derc olunan (5) eşǾārınuň naķlinden śarf-ı 

nažar ķılındı.] (6)  

Feyżį (7) 

Zamān-ı Maĥmūd Ħān-ı evvelde ĥekįmbaşılıķ żamįmesiyle (8) śadr-ı Rūmı iĥrāz iden 

Muĥāmmed SaǾįd Efendi-zāde eŧıbbā-yı ħāśśadan (9) sābıķa Şām ķādısı Muĥammed Ǿİzze’d-dįn 

Efendi’nüň maħdūmı (10) olup tekmįl-i sinn-i şebāb ile dāħil-i ĥadd-i niśāb oldıġı 1193 (11) 

tārįħinde enderūn-ı hümāyūnda kilār-ı ħāśśa çerāġ ve el-ān (12) ol maĥall-i feyż-intimāda žuhūr-ı 

ser-nüvişt-i ezelįsine nigerān-ı žarįf-i (13) nükte-ver şāǾir-i maǾārif-perverdür. (14)  

İşbu ķıŧǾa-i bį-taĥrįr ü tasŧįr içün muĥārrir-i ĥaķįre vedįǾā vü sipāriş (15) [25a] 

buyurmuşdur. (1)  

   Nažm (2)  

(MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ MefāǾįlün) 

Benim sen pādişāh-ı kişver-i ĥüsn ü cihānımsuň (3)  

Ĥayāt-efzā-yı cānım şįve-kārım nev-civānımsuň (4)  

 

                                                 
22 Der-kenarda Vasıf ile ilgili Sicill-i Osmani’den alınmış şu bilgiler yer almaktadır: ( 230 rebįǾü’l-āĥirinde pįş-gir aġası, 

baǾde anāĥtār aġası, 232 rebįǾü’l-āħirinde kilār kedhüdāsı, 234 recebinde müteķāǾid22 olup baǾde ħˇācelik virilmişdür. 

1240’da vefāt itdi. Üsküdārda Miskįnlerde medfūndur. Birāderi SaǾdullah Efendidir ki Enderūn-ı Hümāyūn’da müǿeźźin-

başı olmuşdı. Śoňra müteķāǾid olup 1270’de vefāt itdi. (Sicill-i Oŝmānį)  
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Feżā-yı sįnem oldı tįr-i bį-pāyānıňā āmāc (5)  

Pey-ender-pey gelür nevk-i müjeň ķāşı kemānımsuň (6)  

ǾĀrif-i Diger (7) 

Ķudemā-yı ekābir-i salŧanat seniyyeden, dürretü’t-tāc efser-i Ǿismet, cevher-i (8) 

şehenşāh-ı Sikender-şevket şāh Sulŧān-ı Ǿaliyyetü’ş-şān-ı Züleyħā-Ǿiffet (9) ĥażretlerine 

kedħüdālıķlarıyla nice zamān kesb-i şöhret iden Ħalįl Aġa (10) merhūmuň kedħüdāsı Aĥmed 

Efendi’nüň śulbünden 1183 tārįħinde ķadem-nihāde-i(11) śaĥrā-yı şühūd olup bāliġ-i sinn-i temyįz 

olmaķsızın Enderūn-ı Hümāyūn’da (12) kilār-ı ħāś ħademesi silkine münselik ve refte refte 

çūķadārlıķ (13) ħilǾat-i zįbāsıyla mükerrem olup el-yevm ol vādįlerde pūyāndur. (14) İsm-i sāmįleri 

Muĥammed’dür. Eyyām-ı şebābında taĥśįl-i fünūna śarf-ı tāb ü (15) tüvān iderek miyān-ı aķrān ü 

etrābında ĥiddet-i zihn-i fehm ve māye-i ŧabǾ-ı selįm (16) ile müşār-ı bi’l-benān olup āŝār-ı 

melāĥat-diŝārından çend Ǿaded (17) [25b] ġazel-i zengįn-edā nüvişte-i sımŧ-ı imlā ķılındı. (1)  

   Ġazel (2)  

(FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün)  

Dil viren dil-ber-i dānā-dile dil-gįr olmaz  

Sāde efsūn u fesāneyle de tesħįr olmaz (3)  

 

Ne cihān-dįdeleri eyledi ħˇāb-ālūde  

Çeşm-i mestānesi bir vech ile taǾbįr olmaz (4) 

 

Mū-be-mū diķķat idüp bu gice behzād-ı ħayāl  

Çįn-i zülfe didi şebbū gibi taśvįr olmaz (5)  

 

Gül-i ruħsārını mümkįn mi ki vaśf ide zebān  

Būy-ı gül-śūret ile ķāǿil-i taĥrįr olmaz (6)   

 

Yoķdur ǾĀrif o hümā meşrebi śayda tedbįr   

Kimsenüň dām-ı ħayālātına naħcįr olmaz (7)  

   Ve lehü (8)  

(FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün) 

Gül ruħuň būyından olmuş ser-te-ser gül-zār mest (9)  

Ġonca şerminden Ǿaraķ-rįz Ǿandelįb-i zār mest (10)  

 

Dāġ yaķmış lāle gök ķāndįl yatur sünbülleri (11)  

Nergisüň çeşmi süzülmüş serv-i ħōş reftār mest (12)  
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Ġam degil cām-ı lebüň būs eylesem cānā bu şeb (13)  

Tā śabāh-ı ĥaşre dek ķalmışdı çeşmüň vār mest (14)  

 

Ĥalķa bįmār hįç olup itmezdi aślā ser-fürū (15)    

Şemm idüp tiryāķ-ı ħālik oldı zülf-i mār mest(16)  

 

Kimden āyā eylesem keyfiyyet-i Ǿaşķı suǿāl (17)   

“ǾĀrif-i āgāh-ı ser-ħōş vāķıf-ı esrār mest” (18)  

[26a]    Rāǿif (1)  

Śadr-ı esbaķ Dāmād İbrāhįm Paşā-zāde vüzerādan genc Muĥammed Paşa merĥūmuň (2) 

necl-i baħįli silāĥşörān-ı şehryārįden el-ĥāc İbrāhįm Begüň maħdūmıdur. İsmi (3) Aĥmed olup 

daha kūdeg-i nā-resįde iken Ġalaŧa serāyında bir sene miķdārı (4) ārām itmişken dest-yārį-i Ǿavn-

bārı ile Enderūn-ı Hümāyūn’da ħāne-i kilāra (5) çerāġ olmuşdur. ŞāǾir-i müşārün ileyh edįb, lebįb, 

śāĥib-i fikr-i śāǿib, (6) lįnü’l-cānib bir feŧānet-semįr ve şāǾir-i şįrįn-süħan u rengįn-edā olup āvān-ı 

(7) şebābında tetebbuǾ-ı ketb-i devāvįn ü maǾārif-i edebiyye ile iştiġāl iderek ĥāliyā ĥaķķında(8) 

bürķaǾ-endāz ĥacle-gāh žuhūr olacaķ Ǿarūs-āmāy u emānįsine çeşm-güşā-yı intižār (9) üzeredür. 

Eŝer-i ŧābǾ-ı āteş-nāk ü āŝār-ı ķalem-i çālākları olan bir Ǿaded ġazel (10) ve bir müseddes-i bį-bedel 

ŝebt-i cerįde-i imlā ķılındı. (11)     

      Ġazel (12)  

 (MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün/MefāǾįlün)  

Bu şeb endįşe-i ħāl-i ruħuňla bį-ķarār oldum  

 Hevā-yı kākülüňle śubĥa dek encüm-şümār oldum (13)  

 

 Düşüb ümmįd-i vaśluňla tarįķ-i miĥnete ey şūħ  

 Belā-yı nā-girįz-i Ǿaşķ-ı cān-sūza dü-çār oldum (14)  

 

Dirįġ ey bį-vefā Ǿömr-i Ǿazįzim geçdi miĥnetle  

 Hemān derd ü ġamuňla bunca demdür eşk-bār [oldum] (15)  

 

 Gül ey bį-gāne-meşreb bir nigāh-ı çeşm-i raġbet ķıl  

 Muĥāśsıl cān-sitān-ı tįġ-i Ǿaşķa cān-sipār oldum (16)   

 

[26b]  Gelür bir gün beni şāyān-ı nāz eyler ümįdiyle (1) 

 Dil-i Rāǿif gibi ben de esįr-i intižār oldum (2)  
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     Müseddesinden (3)  

 (FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün) 

Dili ümmįd-i viśālüňle tebāh itmeyeyim  

 Bir daħi yeǿs ü ġam-ı hicr ile āh itmeyeyim (4)  

  

 ǾĀlemi dūdį-ı āhımla sipāh itmeyeyim   

 Şerer-i sūz-ı dilim meşǾal-i rāh itmeyeyim (5)  

  

 Tevbeler sen gibi bį-raĥma nigāh itmeyeyim (6)  

 BaǾd’ez-įn dünyede bir böyle günāh itmeyeyim (7)  

Ĥāmid-i Diger (8)
23

 

Nām-ı nāmileri Muĥammed’dür. ǾAśr-ı Sulŧān Maĥmūd-ı [evvel] ħānįde (9) śadr-ı aǾžam 

kedhüdālıġından iki tūġ iĥsān olunan Kāmil ǾAbdu’llāh Efendi’nüň (10) ……… śulbünden 

İstanbūl’da 1151 senesinde Ǿālem-i şühūda vāśıl olmuşdur. (11) Müşārün ileyh pederleri vefātından 

śoňra serseri imrār-ı melevān ü bį-ser ü sāmān (12) pūyān olurken menbaǾ-ı mürüvvet ü iĥsān 

cennet-mekān Sulŧān Muśŧafā Ħān (13) ĥażretleri Ǿāŧıfeten 1172 tārįħi ħilālinde Enderūn-ı 

Hümāyūnda (14) Kilār-ı ĥāśśa çerāġ ve idħāl eyleyüb mumā ileyh daħi zebūr-ı cemāl-i insānį olan 

(15) [27a] kesb-i edeb ü Ǿirfān u taĥśįl bıđāǾa-i maǾārif ü efnān ile (1) sermāye-dār-ı niśāb-ı 

kemālāt ve şiǾr ü inşāya daħi dest-res ü heves ile (2) bir şāǾir-i nükte-perdāz olduķdan māǾadā 

fenn-i mūsįķįde daħi üstād-ı (3) be-nām olmaġla śadā-yı nevā-yı nālesi ǾIrāķ ile Ĥicāz’da pervāz 

(4) u iħtirāǾ ŧabǾ-ı žarāfet-i pįrāyesi olan beste vü semāǾįleri Nişābūr u ǾAcem (5) ü İśfahāna 

velvele-endāz olup 1192 senesi žuhūr iden vebā-i (6) ažįmde bezm-gāh-ı serāy-ı nā-pāydārdan 

dārü’n-naǾįme rıĥlet eylemişdür. (7) Ĥaķķā ki şiǾr ü inşāsı ferzāne vü ġazelde yegāne, edįb, erįb, 

źekį (8)vü lebįb, nāŧıķa-perdāz, ħōş-śoĥbet, meclis-ārā, źāt-ı nigū-ħaślet(9) idi. (10)  

Merĥūm-ı mezbūr ile rütbe-i uħuvvetde olan ħāne-i ħāśdan maħrec (11) ve ĥālā Şehr-

emįnį Cāvįd Aĥmed Beg müteveffā-yı merķūmda evrākı perįşān (12)u tesvįdden ķalan eşǾār u 

ġazeliyyāt u āŝārını cemǾ ü tebyįż ile (13) bir dįvān tertįb eylemişdür ki andan naķl u keşįde-i sımŧ-

ı imlā ķılınan (14) āŝār-ı bedāyiǾ-i şiǾārlarıdur.    

Ġazel (15)  

(MüfteǾilün/ MüfteǾilün/ FāǾilün) 

[27b]  Būs-ı leb-i laǾlüňe ķandır beni  

 Şol keremi it ki utandır beni (1)  

 

 Ķorķdı gözüm cevr ü cefādan amān  

 İtmemege ġayrı inandır beni (2)  

 

 

                                                 
23 Hamid-i Diger’in Sicill-i Oŝmānį 3/ 105’de yer aldığı belirtilmiştir.  
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 Ħˇāb-ı girān-ı ġam u endūhdan       

   Yekce çal ey sāǾat uyandır beni (3)  

 

 CemǾ ola eŧrāfıma pervānegān  

 Ol ķadar Ǿaşķuň ile yandur beni (4)  

  

Derdini śor Ĥāmid’üň ey māh-rū  

 Bir şeb tā śubĥa boşandır beni (5)  

 

Ve lehü (6)  

(MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ MefāǾįlün) 

 Cemāl-i meh-veşüň seyr eyleyen meftūn olur cānā (7)  

 Düşüb zülf-i siyāhuň ķaydına mecnūn olur cānā (8)  

  

Hevā-yı leylį-i zülfüňle Ǿuşşāk-ı perįşān-ĥāl (9)  

 Miŝāl-i Ķays āħir Ǿāžim-i hāmūn olur cānā (10)  

 

Ķızardıķca gül-i nevħįz-i rūyuň tābiş-i mülden (11)  

 Figān-ı andelįb-i ħāŧırım efzūn olur cānā (12)  

 

 ǾAdüvler kām-yāb olduķca būs-i laǾl-i fāmuňla (13)  

 Miŝāl-i ġonce-i neşküfte bāgrım ħūn olur cānā (14)  

 

 Varup zānū-be-zānū ġayrılarla ülfet itdikce (15)  

 Derūnį Ĥāmid-i bį-çārenüň maĥzūn olur cānā (16)  

[28a]  Der Beyān-ı ŞuǾarā-yı Ħāne-i Seferli (1)  

Rāsiħ (2) 

Mehter-ħāne-i ħāśśa ħüddāmından ser-sūrnā-zen ǾOŝmān nām kimesnenüň śulbünden (3) 

mütevellid olup dāħil-i ĥadd-ı niśāb u tekmįl-i sinn-i şebāb itdigi āvān ki (4) evāħir-i salŧanat-ı 

ǾAbdü’l-ĥamįd Ħān-ı evvel ĥażretleridür. Ĥāne-i Seferli’ye çerāġ (5) birle kesb ü taĥśįl-i fenn-i 

edvār ve Ǿulūm-ı nā-fenne vü efnān-ı edebiyyeye saǾy-ı bį-şümār (6) iderek zamān-ı ķalįl 

mürūrunda serheng-i şehr-yārįlik (7) rütbe vü ħıdmetiyle kesb-i sermāye-i şöhret idüp bu źerįǾa ile 

vāśıl-ı ser-menzil-i(8) merām ve giderek ħāme-i nādire-sāz u kilk-i maǾānį-perdāzlarına yine rusūħ-

ı tām (9) gelüb berāy-ı iŝbāt-ı müddeǾā çend Ǿaded ġazel-i rengįn-edāları nüvişte-i silk-i imlā 

ķılındı. (10)  
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   Ġazel (11)  

(MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ MefāǾįlün)  

 Göňül tennūr-ı hecrinde kebāb olsun da ķalsun mı (12)  

 Sirişk-i çeşm-i pür-ħūnum şarāb olsun da ķalsun mı (13)   

           

 Ħumār-ı ĥasretüň kimler içün ey sāķį-i meh-rū (14)   

 Mey-i lüŧfuňla aǾdā teşne-yāb olsun da ķalsun mı (15)  

 

[28b]  Žalām-i leyl-i ġamdan görmesün mi Ǿāşıķuň bir gün (1)  

 Ruħ-ı meh-tābına zülfüň niķāb olsun da ķalsun mı (2)  

 

  Ser-ā-pā dāġ-ı hecrüňle ħarāb-ābāddur cismüm (3)  

  Dil ü cānum ħarāb-ender-ħarāb olsun da ķalsun mı (4)  

 

 Elüň çek māh-rūyundan amān ey pençe-i ħūrşįd (5)  

 Kelef-veş ŧarf-ı engüştüň seĥāb olsun da ķalsun mı (6)  

 

 Hemān dört gözle gözler çār-sūdan maķdemüň Rāsiħ (7)  

 Ħayālüňle nigāh-endāz-ı bāb olsun da ķalsun mı (8)  

     Ve lehü (9)  

  (MefǾūlü/ MefāǾįlü/MefāǾįlü/FeǾūlün) 

Sensiz güzelim bezm ĥalāvet mi bulur hįç (10)  

 Bir tende ki cān olmaya rāĥat mı bulur hįç (11)  

 

 Şemįme-i zülfüň ruħuna olmasa perde (12)  

 Ħūrşįd-i cihān ŧoġmaġa ruħśat mı bulur hįç (13)  

 

 Zülf-i siyehüň Ǿāşıķ-ı ġam-dįde görünce (14)    

 Sevdā-yı sevād ile selāmet mi bulur hįç (15)  

 

 Đüzd-i nigehüň olmasa rehzen dil-i zāre (16)  

 Vādį-i firāķında nihāyet mi bulur hįç (17)   
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Mehcūr-ı süħan itmese ol çeşm-i ġažāli  

 Rāsiħ ġazelüň böyle nihāyet mi bulur hįç (18)  

 [29a]    Kāmil (1)  

Sābıķu’t-tercüme Mįr Fāżıl’uň birāderi olup büyük pederleri Ŧāhir ǾÖmer (2) nihān-ı 

maŧmūre-i ħāk oldıġı melĥamede sāǿir dāverleriyle donanma-yı hümāyūn (3) ile Ǿatebe-i şehen-

şāhiye vürūd ile Enderūn-ı Hümāyūn’da Seferli’ye çerāġ (4) buyurulup ol zāviye-i feyż-intimāda 

rūz u şeb kesb-i istifāżaya (5) verziş itmekde iken meşǾal-i zinde-gānįsi püf-kerde-i tünd-bād-ı ecel 

olmaġın (6) ġunūde-i mehd-i ħāmūşān olmuşdur. (7)   

ŞāǾir-i mezbūruň cevdet-i ŧabǾ u nežāfet-i zihn-i selįmi eger çend müddet (8) ħırāmān-ı 

sāĥa-i ĥayāt olmuş olsaydı cümle-i nādire-gūyān-ı Ǿaśrdan (9) olacaġı bedihį ve emr-i muķarrer 

oldıġı baǾż evrāķ-ı perįşān (10) ve dār-ı elsine-i erbāb-ı dāniş ü Ǿirfāndan gūş-zed u mestūrum olan 

(11) āŝārından žāhir ü hüveydādur. İrtiĥālinden śoňra eşǾār (12) u āŝārı tertįb ü cemǾ olmayup żāyiǾ 

ü telef olmuşdur. (13)  

Ĥaķķ-ı küştį-gįrānda Ǿalā ŧarįķü’l-mülāŧefe bir Ǿaded manžūmelerine dest-resi(14) 

olmaġın taĥrįr ü tasŧįr olundı. (15)  

(FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilün)  

[29b] Āferįnler yine ķoz bekcisine  

 Seyr idenler didiler cümle belį (1)  

  

Pehlivān böyle gerekdür ĥaķķā  

 Şimdi meydānuň odur bį-bedeli (2)  

 

 Ŧutışan kimdir anuňla Ǿacabā  

 Birinüň var ise gelmiş eceli (3)  

 

 Berķ-i ħāŧıf gibi tābuň göricek  

 Āteş-i đarb ile yandı Fereli (4)  

 

 Aldı ķoz bekcisi meydānı yine  

 Ayaġı yer mi baśar hįç Tekeli (5)  

  

Kāmilüň oldı ħōş-āyende yine (6)  

 Pehlivānāna bu zįbā ġazeli (7)  

Ħātime vü Beyān-ı İcmāl-i Tercüme-i Ĥāl-i Faķįr (8) 

Çünki ĥamd-ı Allāhu teǾālā Edhem-i siyeh-zānū-yı dil-keş ħırām-ı ħāme vü şebdįz-i (9) 

sebük-cevelān kilk-i siyeh-cāme tekāpū-yı feżā-yı beyżā-yı śaĥįfe-i ķırŧāsda (10) yaǾni risāle-i 

müşkįn-i külāle-i müsteŧāb u mecelle-i celįle-i Mirǿātü’l-ǾAşķ-ı (11) Ǿanberįn-niķābda 
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………….ārām u nām-ı nāmį vü ism-i sāmį-i hümāyūnla (12) śaĥįfe-i dįbācesi miskį-inħitām ü 

zamān-ı pür-emān-ı şehen-şāh-ı İskender-ġulām, (13) Sulŧān-ı Selāŧįn-i Ǿālem, ħāķān-ı ħavāķįn-i 

ǾArab u ǾAcem, ĥādimü’l-ĥarāmeynü’ş-şerįfeyn (14) [30a] Es-sulŧān ibnü’s-sulŧān Selįm Ħān’a İbn 
Muśŧafā Ħān  (1 )ًاحسه هللا ن  

االزمانا ني اوقراض انذٌُر َ  ٬با انخير في كم ساعة  َآن  (2) efendimiz ĥażretlerinde aĥsen-i vech 

ile tamām ve Ǿarż-ı südde-i Ǿulyā-yı meǾālį (3) iĥtivā-yı gerdūn-ı iǾtilā-yı hümāyūnlarına bir źerįǾa 

cüst ü cū ve bir vesįle-i (4) esįle tedārikine tekāpū üzere iken el-yevm eħaśś-ı ħavāśś-ı 

muķarribįnden (5) evvelįn-i terkįb-i mecmūǾa-i ķavābil ü dįbāce-i risāle-i kevāmil Ǿārif-i leŧāǿif-i 

(6) maǾārif, kerįmü’l-ħulķ u sütūde-eŧvār, Ǿulüvv-i fażl u kemāl ile ser-bülend (7) ve sümüvv-i 

dāniş ü edeble ercümend ĥālā kātibü’s-sırr-ı şehen-şāhį Ǿināyetlü fütüvvetlü (8) Aĥmed Efendi 

ĥażretlerine liĥāže-i enžār-ı ķadr-perver ve eŝer-i Ǿuŧūfet-i mekārim-(9)güster-i dāniş-nüvāzįleriyle 

tertįb ü tensįķ ü taķdįm südde-i sįne-i sipehe (10) āsitān-ı refįķ ķılındı. Cenāb-ı tensįķ-sāz-ı terākįb-

i kāǿināt celle celālühu (11) mücellid-i bedįǾü’l-eczā-yı cihān maĥfūž-ı maĥfaža-i meşiyyet-i ezelį 

vü mevżūǾ-ı kütüb-ħāne-i (12) lem-yezelį olduķca nām-ı nāmį vü ism-i sāmį-i hümāyūnlarıyla 

menābir ü mecāmiǾ-i (13) müzeyyen ve pür-śįt ü śadā eyleye. Āmįn. (14)  

BaǾde-źā yekrān-ı ķālem-i Ǿacz-raķama vādį-i icmāl-i tercüme-i ĥal-i ĥaķįrānemde daħi 

(15) [30b] bir miķdār ruħśat-ı cevelān virilüb ve bu źerįǾa ile nām-ı kem-nām-ı (1) ĥaķįrānem 

dāǿirü’s-sene-i enām vü şāyed edǾiye-i (2) ħayriyye vü raĥmet-i Śamedānįyye celbine şāyan olur 

mülāĥażasıyla bi-ŧarįķü’l-icmāl (3) tercüme-i ĥālim ve baǾżı āŝār-ı ħāme-i perįşān Ǿālem-i nigāşte-i 

śaĥįfe-i (4) beyān ķılınur. Ve bi’llāhi’t-tevfįķ. (5)  

Ħüdāvendigār-ı maǾdelet-niŝār, cedd-i emced-i şehen-şāh-ı gerdūn-iķtidār (6) Sulŧān 

Aĥmed Ħān-ı Ŝāliŝ ĥażretlerine zamān-ı pür-emān-ı salŧanatlarında (7) śadāret-i Dāmād İbrāhįm 

Paşa’da Muĥammed Kedħüdā ile hem-Ǿinān-ı meydān-ı mübāhāt (8) iken 1136 tārįħinde 

çāvuşbaşılıķdan iĥrāz-ı rütbe-i Ǿulyā-yı (9) vezāret ve Mekke-i Mükerreme Şeyħü’l-ĥaremligi vü 

eyālet-i Cidde vü Livā-yı Ĥabeş (10) tevcįhiyle ĥaķķında žuhūr-ı mezįd-i Ǿināyet ve baǾde Mıśr u 

Bosna u deryā (11) ķapudānlıġı vü Mora menāśıbıyla devr-i elviye vü eyālet ve Śafiye Sulŧān (12) 

binti Sulŧān Muśŧafā Ĥān-ı ŝānį tezevvüciyle kesb-i şān u şöhret (13) ve 71 tārįħinde der-i Ǿaliyyede 

müteķāǾid-i ħuld-ı berįne rıĥlet ve Aķsaray’da(14) müceddiden binā vü iĥyā buyurduķları mekteb 

ĥažįresinde ġunūde-i nişįmen-gāh-ı (15) bālā-yı ġurfe-i cennet olan (Ķoca Bekir Paşa) merĥūmuň 

evlād-ı (16) [31a] keŝįrü’l-Ǿidādından ĥālā devlet-i Ǿaliyyede mįr-i Ǿalem-i ħāśśa Muĥammed 

Beg’üň (1) ĥafįdi olup Ǿunfuvān-ı şebāb u evān-ı  ŧufūliyyetde Mįr-i mumā-ileyhüň (2) eŝer-i 

terbiyesiyle perveriş-yafte iken tevfįķ-i ilāhį birle 1193 (3) tārįħinde Enderūn-ı Hümāyūn’da ħāne-i 

kilāra çerāġ bir efrūħte (4) ve mānend-gū-yı sebük-seyr ŧıflān rübūde-i çevgān-ı maĥş-ı rūzgār ve 

gāh (5) muķteżā-yı ĥālet-i pür-ġayret-i şebāb ile tażyįǾ-i leyl ü nehār olunaraķ (6) tārįħ-i mezkūrdan 

bu an-ı saǾd-ıķtırāna gelinceye ķadar ĥal-i ŧurfe-miŝāl-i (7) ĥaķįrānem bu siyākda ķarār ve bundan 

böyle žuhūr-ı elŧāf-ı ġaybiyye-i (8) ilāhiyye vü Ǿināyet-i bį-ġāyet-i Śamedānniyyeye dįde-güşā-yı 

intižār üzere (9) edǾiye-i devām u beķā-yı ferr ü şükūh u ĥaşmet-i şehen-şāh-ı hümā ile rabŧü’l-lisān 

(10) idigüm Ǿarż u beyān ħitāmında zāde-i ŧabǾ-ı rekįküm olan baǾżı türrehāt (11) u hezeyān-ı 

ĥaķįrānem daħi keşįde-i sımŧ-ı imlā vü ħātime ķılınur. (12) Ümįddür ki nažar-ı daķįķā-bįn-i mū-

şikāf-ı Ǿālįleri taǾalluķ iden erbāb-ı kemāl (13) ķuśūr u küsūr u taǾbįrāt-ı hezeyān u türrehātum 

Ǿafviyle bu ĥaķįri (14) mesrūr buyuralar. (15)  

[31b]    Ġazel (1)  

 (MefǾūlü/FāǾilātü/MefāǾįlü/FāǾilün)  

ǾAnber-şemįm-i zülfi ne dem āşikār olur 

 Fikrim ħayāl-i ħāme düşer tār-mār olur (2)  
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 Iŧfā ider mi sūz-ı dil-i āteşįnimi 

 Gerçi sirişk-i çeşm-i terüm cūy-bār olur (3)  

  

 Alma fiġān u āh-ı dil-i eşk-i çeşmümi  

 Bād-ı şikeste cām-ı dile inkisār olur (4)  

 

Rāĥat-ı piyāde terk iledür māsivāyı da  

 Eşheb-süvār-ı maŧlab olan bį-ķarār olur (5)  

 

 ǾĀkif meşāmm-ı cāna gelür būy-ı nükheti 

 ǾAnber-şemįm-i zülfi ne dem āşikār olur (6)  

   Diger (7)  

 (MefǾūlü/FāǾilātü/MefāǾįlü/FāǾilün) 

Derd-i firāķ u ĥasreti mehcūr olan bilür  

 Ķadr-i śafā-yı śıĥĥati rencūr olan bilür (8)  

 

 Efsūn-ı çeşm ü ġamze-i ħūn-rįz nāzını  

 Cādu-nigāh-ı fitneye mesĥūr olan bilür (9)  

 

 Renc ü ħumār-ı bāde-i hicrān nidügin  

 Cām-ı firāķ-ı yār ile maħmūr olan bilür (10)  

 

 Zaħm-ı ħadeng-i ġadr-ı Ǿadüv cāna geçdügin  

 Tįġ-i zebān-ı ŧaǾn ile maġdūr olan [bilür] (11)  

 

 Saħn-ı belā-yı kebkeb-i vārūnı ǾĀkifā  

 Necm-i saǾįd-i ŧāliǾi mestūr olan bilür (12)  

Diger (13) 

 (MefǾūlü/FāǾilātü/MefāǾįlü/FāǾilün) 

Olduķ kemend-i Ǿaşķa esįr ister istemez  

 Ġamla vücūdum oldı ħamįr ister istemez (14)  
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 Burc-ı saǾįde śanma ķalur ĥüsn-i sermedi     

 Eyler zevāl-i mihr-i münįr ister istemez (15)  

 

 Ey yeke-tāz-ı śaĥn-ı ġurūr itdi mi eŝer  

 Āh-ı ħadeng ü nāle-i tįr ister istemez (16)  

 

 DefǾ-i ķażā-yı mübreme bir çāre yoķ göňül  

 Olduķ zebūn-ı emr-i Ķadįr ister istemez (17)  

 

[32a]  Olduķ fütāde ĥufre-i çāh-ı muĥabbete (1) 

  Ey ǾĀkif-i şikeste-żamįr ister istemez  (2)  

    M (3) 

Anfen tercüme-i ĥāli mürūr iden şāǾir-i nādide-beyān Vāśıf-ı muǾciz-zebānuň (4) ism-i 

kitābı müfįd olaraķ teberrüken inşād buyurduķları tārįħ-i tām-ı ħātime-i (5) mecelle-i celįle-i 

bedįǾü’l-insicām ķılındı. (6)  

   Tārįħ (7)  

(MefǾūlü/ MefāǾįlü /MefāǾįlü/FeǾūlün) 

Bu teźkire-i silk-i dürer-bār-ı nevādir  

Taķdįm-i şehen-şāh-ı cihān olsa sezādur (8)  

  

Her vech ile şāyeste-i taĥsįn olur elbet  

Zįrā bu nev-āyįn tuĥaf başķa edādur (9)  

 

Her mıśraǾ-ı bercestesi bir naħl-i leŧāfet  

Her beyti birer maŧlaǾ-ı ħūrşįd-żiyādur (10) 

 

Her śaĥfesi bir gülşen-i dįvān-ı belāġat  

Her bir varaķı reng-i diger-cilve-nümādur (11)  

 

Eylerse eger ŧabǾ-ı dürer-bārına taĥsįn  

Śanma sözini Vāśıf-ı zāruň ki riyādur (12)  

 

Bu ķulına heb müttefiķ aśĥāb-ı daķāyıķ  

Kesb ile degüldür bu saňa dād-ı ħudādur (13)  
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ǾĀkif bulalı bu eŝerüň śūret-i itmām (14) 

Tārįħine (Mirǿāt-i ŞiǾr) dinse sezādur (15)  

    (1211)   İntihā (16)  

 

Sonuç 

Mir’at-i ġi’r gibi süslü ve ağır bir dille yazılmıĢ bir tezkirenin muhtasar metnini 

yayınladığımız bu çalıĢmayla sözkonusu tezkiredeki Ģairler hakkında yapılacak çalıĢmalarda, 

araĢtırmacılara kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. Zira bazen tek kelimelik bir sıfatla 

geçiĢtirilebilecek olan bir özelliğin dört beĢ satırlık süslü cümlelerle ifade edildiği Mir’at-i ġi’r’de, 

Ģairlerle ilgili asıl önemli olan hususların gözden kaçabilme ihtimali düĢünüldüğünde, bu muhtasar 

nüshanın önemi daha da anlaĢılır hale gelmektedir. ÇalıĢmamızda da birkaç kere vurguladığımız 

gibi bu uzun sıfatların atılmasıyla yazılan yeni metnin sadece Ģairlerle alakalı önemli yerler 

vurgulanarak daha kullanıĢlı hale getirildiği de muhakkakdır. Mir’at-i ġi’r’de bulunan Ģairlerden 

büyük çoğunluğunun henüz herhangi bir çalıĢmaya konu edilmemiĢ olması muhtasar Ģeklini 

yayınladığımız Mir’ât-i ġi’r’i daha da önemli kılmaktadır. 
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