


BURUCÝYE YAYINLARI

Ahmed Hamdi Divaný

Alim Yýldýz

ISBN: 

978-605-5564-05-6

DÝZGÝ/KAPAK

ASÝTAN

bilgi@asitan.com

+90 346 225 03 41

SÝVAS

BASKI

Esform Ofset Ltd. Þti .

+90 346 226 24 21

SÝVAS

DAÐITIM

BURUCÝYE YAYINLARI

Sultanþehir Kültür Sanat Derneði

Belediye Sitesi / SÝVAS



İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM
AHMED HAMDİ HAYATI VE ESERLERİ      3

II. BÖLÜM
AHMED HAMDİ DİVANI'NDA İŞLENEN BAZI KONULAR      33

III. BÖLÜM
AHMED HAMDİ DİVANI (METİN)       55

A. HAYATI         3
Ailesi        4
Çocukları       5

B. ESERLERİ       6
Menkıbe-i Abdülvehhâb     6
Târîh-i Âl-i Osmân       6
Divan         7

C. DİVANI         7
Tertip Şekli      8
Nazım Şekilleri ve Türleri          8
Vezin         16
Dil ve İfade Özellikleri      17
Edebî Şahsiyeti, Şair ve Şiirle İlgili Görüşleri     20

A. DİN          33
B. TASAVVUF       37
C. ŞAHISLAR KADROSU        42

Peygamberler         42
Mutasavvıflar         44
Tarihî Şahsiyetler        46
Efsanevî Şahsiyetler       49
Masal Kahramanları       51

KASÎDELER        55
Na't-ı Seyyidü'l-Kevneyn ṣalla'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem   56
Na't-ı Ḥ ûl-i Ekrem ṣalla'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem      57
Na't-ı Ḥ Ḥabîb-i Ekrem ṣalla'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem     57
Ḳaṣ 58

ażret-i Ras
ażret-i 

îde-i Ramażâniyye      



Ḳaṣîde-i der-sitâyiş-i Ḥ ṭân-ı Aḥmed Ḫân 'aleyhi'r-raḥme 
ve'l-ġufrân      62
Ḳaṣîde-i Nevrûziyye der-sitâyiş-i Ḥ ṭân Aḥmed Ḫân 
'aleyhi'r-rı 65
Ḳaṣîde der-sitâyiş-i ṣadr-ı a'ẓam İbrâhîm Paşa raḥmetu'llâhi 'aleyh    68
Ḳaṣîde-i Nevrûziyye der-midḥat-i ṣadr-ı 'adlî İbrâhîm Paşa 
raḥmetu'llâhi 'aleyh       71
Ḳaṣîde der-sitâyiş-i ser-bosṭâniyân-ı ḫâṣ Meḥemmed Âġâ-yı Sivâsî 
raḥimetullâhi 'aleyh       73
Ḳaṣîde-i Nevrûziyye der-sitâyiş-i ketḫudâ-yı ṣadr-ı 'âlî 
raḥmetullâhi 'aleyh       77
Ḳaṣîde-i Nevrûziyye der-sitâyiş-i 'Abdî Paşa raḥmetullâhi 'aleyh      79
Ḳaṣîde-i Ḳudûmiyye der-sitâyiş-i Receb Paşa raḥmetullâhi 'aleyh     82
Ḳaṣîde-i Şitâiyye der-sitâyiş-i muḥafıẓ-ı Tiflîs Receb Paşa 
raḥmetullâhi 'aleyh         84
Ḳaṣîde-i Temmûziyye der-sitâyiş-i Muṣṭafa Paşa raḥmetullâhi 'aleyh    90
Ḳaṣîde-i berây-ı ṭuġrâ-yı Aḫî Meḥemmed Paşa-yı Sîvâsî 
raḥmetullâhi 'aleyh         93
Ḳaṣîde-i Nevrûziyye der-sitâyiş-i vâli-yi Sivâs Aḫî Meḥemmed Paşa 
raḥmetullâh        94
Ḳaṣîde-i Şitâiyye der-midḥat-i vâlî-i Sivâs Aḫî Meḥemmed Paşa 
raḥmetullâhi 'aleyh         98
Ḳaṣîde-i Nevrûziyye berâ-yı vâlî-i Sivâs Aḫî Meḥemmed Paşa 
raḥmetullâhi 'aleyh         100
Ḳaṣîde-i ḳanbûriyye         103

GAZELLER         117
Harf-i Elif         117
Faṣlü'l-Bâ        121
Faṣlu't-Tâ        123
Faṣlu'd-Dâl        125
Faṣlu'r-Râ        128
Ġazel-i Nâbî Taḫmîs-i Ḥamdi-i Sivâsî Raḥmetu'llâhi 'Aleyhimâ       145
Faṣlu'z-Zâ'        158
Faṣlu's-Sîn        171
Faslu'ş-Şîn        172
Faṣlu'ṭ-Ṭâ        174
Faṣlü'l-Ḳâf        175
Faṣlü'l-Kâf        177
Faṣlü'l-Lâm        182
Faṣlü'l-Mîm        186
Faṣlü'n-Nûn        196

ażret-i Sul

ażret-i Sul
żvân         



Faṣlü'l-Vâv        203
Faṣlu'l-Hâ        204
Faṣlü'l-Yâ        220

KITALAR ve MÜFREDLER        233
Ḳıṭ'a-ı Münâcât      233
Ḳıṭ'a-ı Na't-ı Şerîf     233
Ḳıṭ'a-ı Na't-ı Şerîf     233
Ḳıṭ'a-ı Na't-ı Şerîf     234
Ḳıṭ'a          234
Ḳıṭ'a          234
Ḳıṭ'a          234
Ḳıṭ'a          235
Ḳıṭ'a-ı Berây-ı İltiḥâ-yı Aḥmed-i Za'îm       235
Ḳıṭ'a          235
Ḳıṭ'a          235
Ḳıṭ'a          236
Ḳıṭ'a          236
Müfred         236
Müfred         236
Müfred         236

TARİHLER         237
Târîḫ-i berâ-yı İmâret-i Aḫî Meḥemmed Paşa-yı Sîvâsî 
raḥmetu'llâhi 'aleyh         237
Târîḫ-i berâ-yı İmâret-i Aḥmed Paşa-yı Sîvâsî Ser-bostâniyânzâde    238
Târîḫ-i ḳudûmiyye-i vâli-i Sîvâs Dârendevî Ḥüseyn Paşa 
raḥmetü'llâhi 'aleyh         241
Târîḫ berâ-yı ḥ ḫâne der-Sîvâs    243
Târîḫ berây-ı iltiḥâ-yı za'îm-i Sîvâs        244
Târîḫ berây-ı iḥrâḳ-ı çârsû-yı Sîvâs        245

BİBLİYOGRAFYA        246

ażret-i Mevlevî



Alim YILDIZ

Yayımlanmış Kitapları

1968 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta, yüksek öğrenimini M.Ü. 
İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı fakültede Türk-İslam Edebiyatı alanında yüksek lisans 
yaptı. İstanbul, Aydın ve İzmir'de öğretmenlik görevinde bulundu. 1998 yılında Cumhuriyet 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. 
Doktora çalışmasını Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamladı (2002). 2004'te Yardımcı 
Doçent, 2006'da Doçent oldu. Halen Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak 
çalışmaktadır.

Değişik gazete ve dergilerde şiir ve yazıları yayımlandı. Muştu ve Buruciye Edebiyat 
dergilerinde yayın yönetmenliği, Sultanşehir dergisinde sanat danışmanlığı görevini 
üstlendi. Şiirlerinden bir kısmı bestelendi. “Şair ve Yazar M. Akif İnan Şiir Yarışması”nda 
birincilik ödülü aldı. 

Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olan yazarın Af Dilekçesi adlı bir şiir kaseti ile ilmi 
toplantılarda sunduğu çok sayıda tebliğ ve çeşitli dergilerde yayımlanan ilmî makaleleri 
vardır.

1. Af Dilekçesi, Feyiz Yayınları, İstanbul 1991.
2. Sevda Nöbetleri, Rağbet Yayınları, İstanbul 2000.
3. Yeniden Söylenen, Buruciye Yayınları, Sivas 2008.
4. Kırk Hadis, Buruciye Yayınları, Sivas 2006.
5. Şiirin Gölgesinde, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2011.
6. Şuara Meclisi, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2011.
7. Şeyh Halid Divanı, Es-Form Ofset, Sivas 2004.
8. Üç Bülbülden Güllerin Efendisine, Nasihat Yayınları, Ankara 2010.
9. Fenâyî Cennet Efendi Divanı, C.Ü Yayınları, Sivas 2010.
10. Ahmed Suzî Hayatı ve Eserleri, C.Ü Yayınları, Sivas 2011.
11. Sivaslı Şairler Antolojisi, Sivaslılar Vakfı Yayınları İstanbul 2003.
12. İlahiyat Fakültesi Dergileri Makale ve Yazarlar Fihristi (Tahsin Koçyiğit ile), Ankara 2002 

(Ortak kitap).
13. Türk İslam Edebiyatı (H. İbrahim Şener ile), Rağbet Yayınları, İstanbul 2003 (Ortak 

kitap).
14. İrade-i Milliye, Tıpkı Basım ve Yeni Harflerle (Şeref Poyraz vd. ile birlikte), Buruciye 

Yayınları, Sivas 2007 (Ortak kitap).
15. Türk İslam Edebiyatı, Editör: Hasan Aksoy, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 

2010 (Ortak kitap).
16. Yüzyılın Manşetleri 1909-2009 Sivas Basını Eşliğinde Bir Asır, Buruciye Yayınları, Sivas 

2010 (Ortak kitap).
17. Vicdan Gazetesi, Tıpkı Basım ve Yeni Harflerle, Buruciye Yayınları, Sivas 2009 (Editör).
18. Bir Gönül Eri İhramcızade İsmail Hakkı, Buruciye Yayınları, Sivas 2010 (Editör).
19. Çeşitli Yönleriyle Kerbela, Asitan Yayınları, Sivas 2010 (Editör).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. BÖLÜM 
AHMED HAMDİ HAYATI VE ESERLERİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





AHMED HAMDİ HAYATI VE ESERLERİ 
 
A. HAYATI 
XVII-XVIII. yüzyılda yaşamış olan Ahmed Hamdî’nin doğum tari-

hi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Şairle ilgili bilgi veren iki kaynaktan 
birisi Vehbi Cem Aşkun’un Sivas Şairleri (Sivas 1948), diğeri ise İbrahim 
Aslanoğlu’nun Sivas Meşhurları (Sivas 2008) isimli eseridir.  

Bu iki eserde de şairle ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Buradaki 
bilgilere göre Sivas’ta doğan şair Sarıhatipzâdeler diye bilinen köklü bir 
aileden ve Muzaffer Sarısözen’in büyük dedelerindendir. V. Cem Aşkun 
doğum ve ölüm tarihini bilmediğini fakat şairin XVII. yüzyılda yaşamış 
olduğu bilgisini vermekteyken1 İbrahim Arslanoğlu doğum tarihiyle ilgili 
bir tarih vermemektedir.  

Şiirlerinden hareketle doğum ve ölüm tarihine yönelik bazı tah-
minlerde bulunmak mümkündür. Yazmış olduğu “Fihrist-i Âl-i Osmân” 
isimli kasidesi 1632-1730 yılları arasında saltanat süren Osmanlı padişah-
larını konu almaktadır. Kasidede ele alınan son padişah 1730-1754 yılla-
rında tahtta bulunan Sultan I. Mahmud’tur. Bu da şairin bu iki tarih ara-
sında hayatta olduğu sonucunu çıkarmaktadır. Şairin, annesi Ümmü Ka-
dın’ın vefatına düşürdüğü tarih 1732’dir. Buradan da şairin 1732’den 
sonra vefat ettiği neticesi çıkmaktadır.  

Doğumuna ait kesin bir bilgi yoksa da XVII. yüzyılın ortalarında 
doğduğu tahmininde bulunabiliriz.  

Bir sonraki kısımda ailesi hakkında da belirteceğimiz üzere, Ah-
med Hamdî’nin babası, Sivas müftülüğü görevinde bulunan Abdurrah-
man Efendi, annesi ise Ümmü Kadın’dır.  

Eğitimiyle ilgili de bir bilgi bulunmamaktadır. Aile fertlerinin il-
miye sınıfından oldukları düşünüldüğünde, şairin de Sivas’ta bulunan 
medreselerden birinde eğitim gördüğü anlaşılır. Şiirlerinde kullandığı 
kelimeler göz önünde bulundurulduğunda Arapça ve Farsça’yı o dillerle 
şiir yazacak kadar hâkim olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Farsça birkaç şi-
iri de bu hususu teyit etmektedir.  
                                                             
1 Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri, Sivas 1948, s. 168.  
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Ahmed Hamdî’nin ne işle iştigal ettiği ve hangi görevlerde bulun-
duğuyla ilgili bazı bilgleri İbrahim Aslanoğlu tarafından verilmiştir. As-
lanoğlu şairle ilgili “Şair, müderris, müftü ve Ulu Cami’nin mütevellisi 
idi. İstanbul'da öldü, ünlü divan şairi Nabi’nin yattığı mezarlığa gömül-
dü.” ifadelerini kullanmaktadır2. 

Bu bilgilere göre Ahmed Hamdî, ilimle uğraşan, Sivas’taki medres-
lerde veya medreslerden birinde müderrislik görevinde bulunan bir zât-
tır. Arslanoğlu’nun verdiği bilgilerden, şairin Sivas müftülüğü görevi ile 
mezarının İstanbul’da olduğu hususu şüphelidir. Bu iki husus üzerinde 
biraz duralım. 

Ziyabey Kütüphanesi’nde Numan Efendi kütüphanesi’nden nak-
ledilen yazma mecmualar bulunmaktadır. Bu mecmualarda bizzat aile 
üyelerinin kendi el yazılarıyla tuttukları notlar bulunmaktadır. Bu not-
larda şahıslardan bahsedilirken ilgili kişinin müftülük vasfı özellikle ya-
zılmıştır. Örneğin Abdurrahman Efendi, Numan Efendi ve Abdullah 
Efendi için sürekli olarak “Sivas Müftüsü” ifadesi kullanılmaktadır. Söz 
konusu mecmualarda Ahmed Hamdî ile ilgili bu ifade hiç kullanılmamış-
tır.  

Ahmed Hamdî’nin mezarının İstanbul’da olduğu hususunda, aile-
den Uğur Sarısözen tarafından gerek belediye kayıtlarında gerekse şair 
Nabî’nin mezarı civarında bizzat yapılan araştırmalarda Ahmed Hamdî 
ismine kayıtlı bir mezar bulunamamıştır. Divanında yer alan kasidele-
rinden de şairin İstanbul’da bulunduğuna dair bir netice çıkmamakta ak-
sine şairin Sivas’ta bulunduğuna dair işaretler bulunmaktadır. Çünkü 
kaside yazdığı kişilerin tamamına yakını Sivaslıdır ve Sivas’ta görev ya-
pan valilerdir. Bu nedenle, Ahmed Hamdî’nin Sivas’ta yaşadığı ve Si-
vas’ta vefat ettiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte mezarının nerede ol-
duğuyla ilgili herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır.  

 
1. Ailesi  
 Ahmed Hamdî, Sivas’ta Hatipzadeler veya Sarıhatipzadeler ola-

rak bilinen köklü bir ailedendir. Bu ailenin Sivas’a ne zaman geldiğine 
dair elimizde belgeler yoksa da Ahmed Hamdî’nin oğlu Numan Sabit’in 
hazırladığı bir mecmuadan hareketle3, Sivas Ulu Cami’nin yapıldığı dö-
                                                             
2 Bkz. İbrahim Aslanoğlu, Sivas Meşhurları, Sivas 2006, C. I, s. 427.  
3 Bkz. Numan Efendi Mecmuası, Ziyabey Kütüphanesi, no: 0189. 
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nemden (h. 583/ m. 1187) itibaren Sivas’ta bulundukları ve caminin mü-
tevelliliği ile imamlığını yaptıkları ifade edilmektedir.  

İlimle uğraşan ve birçok şair yetiştirmiş olan aileden idari görev 
alanlar da vardır. Aile şairlerinin tamamı tarih düşürmekte mahirdirler. 
Seyyid oldukları ve Nakşî tarikatına bağlı bulundukları bilinmektedir. 
Cumhuriyet sonrasında Sarısözen soyadını alan aile, XVIII. yüzyıldan 
itibaren şehirde ağırlığı olan bir ailedir. Ailenin Xx. yüzyıldaki en meşhur 
üyesi ise Muzaffer Sarısözen’dir. 

Ailenin büyükleriyle ilgili ilk rastladığımız bilgi, Osman Paşa ma-
hallesinde bulunan kilisenin h. 1000 (m. 1591-92) tarihinde camiye dönüş-
türülmesi sağlayan Şeyh Mehmed Muhyiddin’in, Sarıhatipzade ailesin-
den olduğudur. Bu zat, Şemseddin Sivasî (ö. 1597) ile aynı dönemde ya-
şamıştır.  

Bu zattan sonra aileden ulaşabildiğimiz ikinci isim Şeyh Seyyid 
Sanî Efendi’dir. XVII. yüzyılda yaşadığını düşündüğümüz Sanî Efendi, 
Ahmed Hamdî’nin dedesidir. Ahmed Hamdî’nin babası ise Sivas müftü-
lüğü görevinde bulunan Abdurrahman Efendi’dir. Abdurrahman Efen-
di’nin 1045 (m. 1635) tarihinde yazdığı “metâlib ve beyânât” ile ilgili bir 
yazısı da Numan Efendi mecmuasında bulunmaktadır4. Vefat tarihini 
tespit edemediğimiz Abdurrahman Efendi’nin hanımı, 1732’de vefat 
eden Ümmî Kadın’dır. 

Abdurrahman Efendi’nin Ahmed Hamdî ve Abdullah isimli iki 
oğlu vardır. Hangisinin büyük olduğunu tespit edemediğimiz bu zatlar-
dan Seyyid Abdullah Efendi, Sivas müftülüğü görevinde bulunmuş ve 
dinî eserler telif etmiştir. Bu eserlerden “Tatlîk ve Ta‘lîka Dair Tahkîk” ile 
“El-Emânetü ve’l-Vedîa” isimli iki risalesi elimizdedir. Bu zat aynı za-
manda Ahmed Hamdî’nin oğlu Numan Efendi’nin de hocalığını yapmış-
tır. Abdullah Efendi 1731 tarihinde vefat etmiştir.  

 

2. Çocukları  

Ahmed Hamdî’nin Numan ve Faik isminde iki oğlu vardır. Sarıha-
tipzade ailesinin en meşhur isimlerinden biri Numan Efendi’dir. Aynı 
zamanda şair olan Numan Efendi’nin şiirlerinde kullandığı mahlas Sa-

                                                             
4 Bkz. Numan Efendi Mecmuası, s. 45. 
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bit’tir. İmam-ı Azam’ın isminin Numan Sabit olmasından dolayı Sabit 
mahlasını kullanmıştır. Müstakil bir divanını bulamadığımız Numan 
Efendi’nin Abdülvehhab Gazi Mersiyesi, müstakil bir miraciyesi ile bazı 
gazel ve kasideleri elimizdedir. Sivas müftüsü olarak görev yapan Nu-
man Efendi’nin çok sayıda risaleleri bulunmaktadır. Tespit ve temin ede-
bildiğimiz, tamamı Arapça olan risalelerinden bazıları şunlardır: Duâü 
Enbiyâ ve Evrâdü’l-Esfiyâ, Risâle-i Hacc-ı Ekber, Hizbu’l-Bahr, Risale-i 
Husn ve Kubh, Risâle fi Hakkı’l-İtikâf, Risâle fi Hakki’ş-Şiir, Risale-i 
Selâm, Risâletü’l-Fürâsiye ve Mes’elü’l-Ferâdisiyye.  

Ahmed Hamdî’nin diğer oğlu Faik hakkında fazla bir bilgi bulun-
mamaktadır. Bu da ailenin birçok ferdi gibi şairdir ve elimizde bazı şiirle-
ri bulunmaktadır.  

 
B. ESERLERİ 

Ahmed Hamdî’nin tespit ettiğimiz iki nüsha yazma Divan ile bu 
divanda yer almayan “Târîh-i Âl-i Osmân” isimli müstakil bir kasidesi ve 
“Menkıbe-i Abdülvehhâb” adını taşıyan bir mesnevisi bulunmaktadır. 
Şairin bunlar dışında bir başka eserinin olup olmadığına dair de herhangi 
bir bilgimiz bulunmamaktadır. Divan üzerinde detaylı olarak duracağı-
mızdan, öncelikle diğer iki eseriyle ilgili bilgi verelim. 

 

1. Menkıbe-i Abdülvehhâb  

Oğlu Numan Efendi tarafından haber verilen bu mesnevi henüz 
bulunamamıştır. Bu eserin konusu olan Abdülvehhab Gazi, Sivas Yukarı 
Tekke mezarlığındaki müstakil türbede medfundur ve halk arasında Hz. 
Peygamber’in sancaktarı olarak bilinmektedir.  

 

2. Târîh-i Âl-i Osmân  

Osmanlı sultanlarının tahta çıkış tarihleri ile dönemlerinde mey-
dana gelen olayları ve söz konusu padişahın ölümü ya da tahttan inişini 
manzum olarak anlatan bir kasidedir.  

Sivas Ziya Bey Kütüphanesi No: 0134’te kayıtlı bulunan bir yazma 
içerisinde (vr. 87b-89a) yer alan bu kaside, aruzun “Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün” kalıbıyla kaleme alınmıştır. Divan’da yer almayan 
bu kasidenin bir başka nüshasına da rastlanılamamıştır5.  

“Sivâsî Meşhûr Ahmed Hamdî Efendi’nin Manzûm Âl-i Osman 
Târîhidir ilâ 1143” başlığını taşıyan ve toplam 67 beyitten oluşan kaside-
nin baş tarafında şair ve tarihçi Hemdemî’nin yazdığı 90 beyitlik bir ka-
side yer almaktadır. Ahmed Hamdî, Hemdemî’nin bıraktığı yerden ala-
rak kendi zamanına kadar olan padişahları konu edinmektedir. Şair, ele 
almış olduğu padişahları, 1632 tarihinden başlayarak 1730 tarihine kadar 
getirmektedir. Ahmed Hamdî, söz konusu kasidesinde altı padişahtan 
bahsetmektedir. Bu padişahlar şunlardır: IV. Mehmed, II. Süleyman, II. 
Ahmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud. Buna göre manzume, 2 
Ocak 1642’de doğan ve 1648-1687 yılları arasında saltanat süren V. Meh-
med’le başlar ve 1730’da tahta geçen Sultan I. Mahmud’la sona erer.  

 
3. Divan 
Ahmed Hamdî’nin bilinen ikinci eseri Divan’dır. Bu eser hakkında 

bir sonraki kısımda detaylı bilgi verilecektir. 
 
C. DİVANI 
Ahmed Hamdî Divanı’nın iki ayrı nüshası bulunmaktadır. Bunlar-

dan biri İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi T.Y 9691 (İ) numara-
da, diğeri ise Konya İzzet Koyunoğlu Kütüphanesi 13163/2’de (K) kayıt-
lıdır6.  

Düzgün bir divan görümündeki ilk nüsha toplam 58 varaktan 
oluşmakta ve kasidelerle başlamaktadır. İlk kasidenin üzerinde kırmızı 
kalemle yazılmış “Divan-ı Ahmed Hamdî Sivâsî Rahmetü’llâhi Aleyh” 
ibaresi yer almaktadır. Divan’ın sonunda ferağ kaydı yoktur. Yine aynı 
kısımda herhangi bir tarih bulunmadığı gibi müstensih ismine de yer ve-
rilmemiştir. Bu durum ilk planda şairin kendi el yazısı olabileceğini dü-
şündürmesine rağmen kasidelerin başında yer alan “… Rahmetü’llâhi 

                                                             
5 Bkz. Ahmed Hamdî, “Târîh-i Âl-i Osmân”, Mecmû’a-ı Şu’arâ, Ziyâbey Kütüphanesi, No: 

134, yk. 87b-89a. 
Divan içerisinde bulunmayan bu kaside, hazırladığımız divan metninde kasidelerin so-
nuna eklenmiştir. 

6 Bu nüshalar “İ” ve “K” harfleriyle gösterilmiştir. 
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Aleyh” ibaresi söz konusu eserin şairin vefatından sonra tertip edildiği 
sonucunu çıkarmaktadır.  

İkinci nüsha bir mecmua içerisinde bulunmaktadır. Toplam otuz 
sekiz varaktan (yk. 37a-75a) oluşan bu nüshada bir isim bulunmadığı gibi 
istinsah tarihi ve müstensih ismine de rastlanmamaktadır. Sadece gazel-
ler bulunan bu divan yanlışlıkla, 1335’te vefat eden Hamdî Bey adına 
kaydedilmiştir. Gazellerin sıralaması ilk nüsha ile aynı paralelde gitmek-
te olmasına rağmen bu nüshada daha fazla gazel yer almaktadır. İlk nüs-
hada 136 gazel bulunurken, bu nüshada 184 gazel bulunmaktadır. Ayrıca 
bu nüshada diğer nüshada bulunmayan bir muhammes na‘t ile bir de 
Farsça gazel vardır.  

 
1. Tertip Şekli 
Ahmed Hamdî Divanı’nın ilk nüshası, klasik bir divandaki tertip 

şekline uymasına rağmen gazeller kısmında bazı harflerden gazellere yer 
verilmemesi yönüyle gayr-i mürettep bir divan olarak karşımıza çıkar. 
Divan’da sırasıyla kasideler, gazeller, kıtalar, müfredler ve tarihler bu-
lunmaktadır. Toplam olarak 233 şiir bulunan Divan, şairi mutasavvıf bir 
aile mensubu olmasına rağmen, dinî ve tasavvufî bir görünüm arzetme-
mektedir. K nüshası ise sadece gazellerden oluşmaktadır. 

 
 2. Nazım Şekilleri ve Türleri 
Ahmed Hamdî, kasîde, gazel, muhammes, kıt’a ve müfred nazım 

şekillerini kullanmıştır. Kasideler içerisinde yer alan ve Kanbûriyye ismi-
ni taşıyan şiiri ise mesnevî nazım şeklindedir. 

 
a. Nazım Şekilleri:  
Divan’ın kasideler bölümünde toplam 20 şiir vardır. Bu şiirlerden 

ilk dördü kaside formu dışında, diğerleri ise kasidedir. İlk dört şiirden il-
ki gazel formunda sekiz beyitten oluşan bir münâcât, ikincisi beş bend-
den oluşan hümâsî formunda bir na‘t, üçüncü şiir gazel formunda beş 
beyitlik bir na‘t, dördüncü şiir ise altı beyitten oluşan gazel tarzında bir 
na‘ttır.  

Toplam 16 kasideden ilki ramazâniyedir. Daha sonraki kasideler 
ise şu şahıslar içindir: Sultan Ahmed (2 adet), Sadrazam İbrahim Paşa (2 
adet), Ser-bostâniyan Sivaslı Mehemmed Ağa, sadr-ı âlî kethudası, Abdi 
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Paşa, Recep Paşa (2 adet), Mustafa Paşa, Sivaslı Ahî Mehemmed Paşa (4 
adet). Son kaside ise Kanbûriye ismini taşımaktadır.  

Bu kasidelerden üç tanesi mehdiye, altı tanesi nevrûziye, üç tanesi 
şitâiyye, bir tanesi temmûziye, bir tanesi kudûmiyye, bir tanesi de Ahî 
Mehemmed Paşa’nın tuğrası içindir.  

Kâsîde-i kanbûriyye ismini taşıyan şiir ise kaside olmayıp, mesnevi 
nazım şekliyle kaleme alınmış bir mesnevidir.  

Kasidelerden sonra gazeller bölümüne geçilir. Divanda her harfle 
ilgili gazeller bulunmamaktadır. Bu yönüyle Ahmed Hamdî Divanı gayr-
i mürettep bir divandır. Gazeller bölümünde toplam 184 gazel bulun-
maktadır. Arap alfabesinden 17 harf tercih edilmiştir. Gazeller harf ve 
sayı itibariyle şöyle bir görünüm arz eder: 

Elif: 7 gazel, Be: 3 gazel, Te: 3 gazel, Dal: 5 gazel, Re: 47 gazel, Ze: 
20 gazel, Sin: 2 gazel, Şin: 3 gazel, Tı: 2 gazel, Kaf: 3 gazel, Kef: 9 gazel, 
Lam: 6 gazel, Mim: 17 gazel, Nun: 10 gazel, Vav: 2 gazel, He: 25 gazel, Ye: 
19. 

Buna göre en çok gazel yazılan harf 47 gazelle Re’dir. Bundan son-
ra 25 gazelle He, 20 gazelle Ze, 19 gazelle Ye, 17 gazelle Mim harfidir.  

Divanda bir de musammat gazel bulunmaktadır. 136 numarada 
yer alan gazel şöyledir: 

Gülzâra gel cânâ açıl görsün gül-i ra‘nâ nesin 
Her lâle ėtsün dâġ-ı dil ḫâl-i ruḫuň pür-dânesin 
 
Çoḳdur emîrâne güzel yoḳdur saňa ammâ bedel 
Mülk-i ḥüsnde bî-cedel bir dilber-i şâhânesin 
 
Sen ḥüsn-ile bulduň kemâl ėtdiň beni şûrîde-ḥâl 
Şimden gėrü ehl-i maḳâl terk ėtdi Ḳays efsânesin 
 
Biň tevbeyi bir câm-ile ėtdiň şikest ibrâm-ile 
Şem‘-i ruḫ-ı gülfâm-ile yaḳdıň göňül vîrânesin 
 
Keşf eyleme esrârıňı terk eyle âh u zârıňı 
Bîzâr ėdersin yâriňi sen Ḥamdiyâ dîvânesin 
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Daha sonra Kıtalar ve Müfredler kısmı yer alır. Bu bölümde top-
lam 16 şiir bulunmaktadır. Bunlardan 13 tanesi kıt‘a, 3 tanesi ise müfred-
dir.  

Son kısımda ise Tarihler yer almaktadır. Bu bölümde 6 tane tarih 
bulunmaktadır. Bu tarihlerden ilk ikisi Sivaslı Ahî Mehemmed Paşa için, 
bir tanesi Sivas valisi Darendeli Hüseyin Paşa içindir. Diğer şiirlerden bi-
risi Sivas Mevlevîhânesi için, birisi Sivaslı Zâim için, sonuncusu ise Sivas 
çarşısında meydana gelen yangın üzerinedir.  

 

b. Nazım Türleri:  

Ahmed Hamdî, geleneğe uyarak Divan’ına münâcât ve na‘tla baş-
lamaktadır. Ahmed Hamdî Divanı’nda münâcât başta olmak üzere, na‘t, 
ramâzâniyye, nevrûziyye, şitâiyye ve temmûziyye nazım türleri bulun-
maktadır.  

 

Münâcât:  

Münacat, kelime olarak “fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi ara-
sında geçen gizli konuşma” anlamları taşımaktadır. Bir kimsenin ellerini 
semaya kaldırarak dilediği şeyi Allah’tan gizlice istemesine münâcât de-
nilmekle birlikte, edebiyâtımızda, bağışlayıcı olan Yüce Allah’tan bir di-
lekte bulunmak için yazılan manzûmelere verilen isimdir.  

Kelime anlamı olan “kulağa fısıldamak ve iki kişi arasındaki gizli 
konuşma” münacatı tam olarak karşılamamaktadır. Kulağa fısıldamak 
normal konuşmalarda hoş karşılanmayan bir iletişim şeklidir. Münacat 
aslında kulun acziyetini ifade halidir. Kişinin yüce Allah karşısında kul-
luğunun farkında olarak, edeple kendi eksiklik ve noksanlığını itiraf edip 
Allah’tan kısık bir sesle yardım istemesidir.  

Eski edebiyatımızın vazgeçilmez şiir türlerinden biri olan münacat, 
hemen her şairin divan ve mesnevisinde ya ilk ya da ikinci şiir olarak ye-
rini alır. Bu yönüyle de mensur eserlerdeki “hamdele”nin şiirdeki karşı-
lığıdır. Bununla birlikte mensur olarak yazılan münacatlar da vardır ki 
bunlara da “Tazarrûnâme” adı verilir. 

Divan edebiyatı şairlerince kaside, gazel, kıta, mesnevi, rubai gibi 
hemen her nazım şekliyle yazılmasına rağmen Halk ve Yeni Türk edebi-
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yatı şairleri tarafından da hece ve serbest vezinle verilen yüzlerce güzel 
örnekleri de vardır 7. Divan’da yer alan tek münâcât şu şiirdir. 

Beni ḳıl şâhid-i ġufrânıň-ile yed-be-yed yâ Rab 

O sâ‘at kim diye ins ü melek yâ Rab meded yâ Rab 

 

Ne derde bula dermândır ki luṭfuňda olur-ise 
‘Uṣâta sîne-fersâ đarb-ı peşşe dest-i red yâ Rab 

 

Ḳanâ‘atla beni âzâde-i ḳayd-ı ‘alâyıḳ ḳıl, 

Ṭama‘la tâbıňı meşġûli-i dâd u sited yâ Rab  

 

Muvaffaḳ ėdip âmâlimde iḫlâṣa ḫalâṣ eyle 
Ẓuhûr ėtdükde a‘mâl-i ḫafiyye nîk ü bed yâ Rab 

 

Hemîşe âşinâ-yı ḳulzüm-i esrâr-ı vaḥdet ḳıl 

Bi-ḥaḳḳ-ı şân-ı naṣṣ-ı ḳul hüve’llâhu aḥad yâ Rab 

 

Baňa bir rütbe iḥsân ėt ki da‘vâ-yı tesâvîden 
Ümîdin ḳat‘ ėdip râḥat ola ehl-i ḥased yâ Rab 

 

Neye müncer ola ḥâli riyâkârânıň ol günde 
Olup ger ẕemlerinde ṣubḥa ḥablün min mesed yâ Rab 

 

Tehî dest-i ‘ameldir ṣıfr-yed ḳoyma ḳıyâmetde 
Nuḳûd-ı raḥmetiň Ḥamdî’ye baḫş ėt bî-‘aded yâ Rab  (K. 1)8 

 

 

 

                                                             
7 Alim Yıldız, Şiirin Gölgesinde, İstanbul 2011, s. 14-15; münâcât ve münâcât örnekleri için 

bkz. Cemal Kurnaz, Münâcât Antolojisi, Ankara 1992. 
8 Şiirlerin sonunda yer alan “G” gazel, “K” kaside, “MH” muhammes, “M” müfred, “KT” 

kıt‘a, “T” ise tarih şiirlerini ifade etmektedir. 
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Na‘t:  
Edebiyatımızda özellikle Hz. Peygamber’i övmek maksadıyla yazı-

lan şiirlere verilen addır. Klâsik divan tertibinde tevhid ve münâcâtlar-
dan sonra yer alır. Kaside ve mesnevi nazım şekliyle yazılabildiği gibi 
gazel ve musammat şeklinde de yazılabilen bir edebi türdür9. Ahmed 
Hamdî Divanı’nda yer alan na‘tların ilk ve son bent/beyitleri şöyledir. 

Ey Rasûlallâh ḥabîb-i ḥażret-i ḥayy u ilâh 
Rûz-ı maḥşer sensin erbâb-ı me‘âṣîye penâh 
Ma‘den-i luṭf u keremsin eyle ben hâke nigâh 
Ėtdi ben küstâḫı ḥayfâ nefsimüz gümrâh âh 
Oldı dil güm-geşte râh-ı vâdi-i cürm-i günâh 
… 
Ḥamdi-i serkeşte-i ṣaḥrâ-yı ‘iṣyân u ḫaṭâ 
Ġarḳa-ı ġirdâb u cürm ü bende-i nefs ü hevâ 
Teşne-leb olduḳda germâ-yı ḳıyâmetde nola 
Olsa sîr-âb-ı zülâl-i luṭfuň ey kân-ı ‘aṭâ 
Çünki maḥrûm olmaz erbâb-ı keremden kâm-ḫâh  (K. 2/1-5) 
 
* 
Ġarîḳ-ı baḥr-i cürm-i bi-ḥisâbım yâ Rasûle’llâh 
Ḥarîḳ-i âteş-i şerm ü ḥicâbım yâ Rasûle’llâh 
… 
Zülâl-i luṭf-ile sîr-âb ḳıl ben teşne nâ-kâmı 
Ḳapıňda Ḥamdi-i pür-sûz u tâbım yâ Rasûle’llâh  (K. 3/1-5) 
 
* 
Ey Rasûl-i Ḥaḳ emîn-i vaḥy-i Rabbü’l-‘âlemîn 
Şân-ı ‘âlî-şânıňıň vaṣṣâfı Ḳur’an-ı mübîn 
… 
Ḥamdi-i bî-çâre maḥşerde cenâbıňdan seniň 
Eyler ümmîd-i şefâ‘at yâ Şefî‘a’l-müẕnibîn  (K. 4/1-6) 

                                                             
9 Na‘tlarla ilgili geniş bilgi ve örnekler için bkz. Emine Yeniterzi, Türk Edebiyatında Na‘tler, 

Ankara 1993.  
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* 
Eyâ faḫr-i cihân ṣâḥib-sa‘âdet 
İmâmü’l-enbiyâ faḫr-i risâlet 
Saňa maḥṣûṣ ḳıldı Rabb-i ‘izzet 
Ża‘îf ümmetine rûz-ı ḳıyâmet 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh şefâ‘at 
 
… 
Bu Ḥamdî bendeňe luṭf u kerem ḳıl 
Nevâl-i şefkatiňle muġtenem ḳıl 
Ḳıyâmet şiddetinden bî-elem ḳıl 
Ḥarîm-i ḳurba irgör muḥterem ḳıl 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh şefâ‘at  
 
Ramazâniyye:  
Divan edebiyatı şâirlerinin Ramazan ayının gelişini tebrik için 

yazdıkları şiirlere ramazaniya adı verilmektedir. Bu şiirlerde Ramazan 
ayının özellikleri ve fazîletleri üzerinde durulurken konu ile ilgili âyet ve 
hadislerin anlamları zikredilir. 

Deyimlerimizden günlük konuşmalarımıza, şiirimizden mûsikîmi-
ze kadar kültürümüzün hemen her alanında Ramazan ayı ve oruçla ilgili 
unsurlarla karşılaşırız. Ramazan münâsebetiyle toplum hayatındaki de-
ğişmeler oldukça renkli ve bir o kadar da çeşitlidir10.  

Ahmed Hamdî Divanı’ndaki 47 beyitlik ramazâniyyenin ilk ve son 
beyti şöyledir. 

İntiẓâr üzre iken maṭla‘a ehl-i îmân 
Pertev-endâz-ı ‘uyûn oldı hilâl-i Ramażân 
 
… 
Rûḥ-ı pâkine ṣalât ola müdâm olduḳca 
Gökde meh gâh hilâl ü gehi bedr-i tâbân  (K. 5/1-47) 
 

                                                             
10 Alim Yıldız, a.g.e, s. 45. 
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Nevrûziyye:  
Eskiden Mart dokuzu denilen, günümüzde 21 Mart’a rastlayan 

güne nevrûz (yeni gün) denilmektedir. Doğu toplumlarında bayram ola-
rak kutlanan bu günü kutlamak için şairlerin kaleme almış oldukları ka-
sidelere nevrûziyye ismi verilir. Kasidelerin teşbib bölümü nevruzdan 
bahseden şiirler ile nevruz günü sunulmak üzere yazılan şiirlere nevru-
ziyye denilmektedir. Bu şiirlerde nevruzu kutlanan kişi övülerek, bahar 
tasvirleri yapılır. 

Ahmed Hamdî’nin altı tane nevruziyyesi bulunmaktadır. Bunlar-
dan ilki Sultan Ahmed için kaleme alınmıştır.  

Gerçi bozmuşdı şitâ revnaḳını bostânıň 
Adı ḳalmışdı hemân sünbül-ile reyḥânıň 
 
… 
Serv-i iḳbâli ‘avâṣıfdan emîn ola müdâm 
Ṣavn [u] ḥıfẓında olup Ḫâlıḳ-ı bî-hemtânıň  (K. 7 /1-29) 
 
İkinci nevruziyye Sadrazam İbrahim Paşa için yazılmıştır. 
Getürdi müjde-i nevrûzı ṣaḥn-ı bâġa nesîm 
‘Aceb mi ġonce güli bu beşâret ėtse besîm 
 
… 
Hemîşe gülşen-i iḳbâli sebz(e) ü ḫurrem ola 
Bahâr-ı devletine esmesin riyâḥ-ı ‘aḳîm  (K. 9/1-23) 
 
22 beyitlik üçüncü nevruziyyenin ilk ve son beyitleri şöyledir. 
Ḥamdü-li’llâh ėrdi eyyâm-ı bahâr-ı dil-güşâ 
Buldı encâmın yine hengâm-ı serdî-i şitâ 
 
… 
Günde bir luṭfın görüp dünyâda ṣadr-ı a‘ẓamıň 
Dem-be-dem şân u şeref peymâsı bulsun i‘tilâ  (K. 11/1-22) 
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Şairin Abdi Paşa için yazılan 33 beyitlik nevruziyye ise şudur. 
Ḥamdü-li’llâh ki yine bâd-ı bahâr oldı vezân 
Ġonce-i kâm-ı dile vėrdi güşâyiş devrân 
 
… 
‘Arż-ı kâlâ degil ancaḳ ġarażım ḫayr du‘â 
Umarım kim ola maḳbûl-ı ḫidîv-i dilşân  (K. 12/1-33) 
 
Ahmed Hamdî’nin son iki nevruziyyesi Sivas valisi Ahî Mehem-

med Paşa için yazılmıştır.  
Ėtdi taḥvîl ḥamel burcına mihr-i tâbân 
Oldı nevrûz-ı dil-efrûz-ile dünyâ ḫandân 
 
… 
Ėde her vaḳtini Ḥaḳ faṣl-ı bahâr-ı ḫurrem 
Ėde her rûzını nevrûz-ı mübârek ‘unvân  (K. 17/1-43) 
 
* 
Bi-ḥamdi’llâh şitâ buldı ḫitâmı 
İrişdi bâġa nevrûzuň peyâmı 
 
… 
Hemîşe devleti pâyende olsun 
Ḳabûl eyle İlâhî bu du‘âmı  (K. 19 /1-23) 
 
Şitâiyye:  
Kıştan bahseden ve nesib bölümünde kış tasvirleri yapılan kaside-

lere şitaiyye adı verilmektedir. 
Ahmed Hamdî’nin 58 beyitten müteşekkil olan bir şitaiyyesi Tiflis 

muhafızı Recep Paşa için, 25 beyitlik bir diğer şitaiyyesi ise Sivas valisi 
Ahî Mehemmed Paşa için kaleme alınmıştır.  

Ėrip eyyâm-ı şitâ oldı hevâ âfet-i cân 
Buňa mümkin mi taḥammül ėde yâ Rab insân 
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… 
Niyyetim bu ki ėdem vaṣfıň-ile sulṭânım 
Nice manzûme eŝer nice müretteb dîvân  (K. 14/1-58) 
 
* 
Ėtdi şebḫûn-ı çemen memleketin cünd-i şitâ 
Ḳıldı tâtâr gibi şehr-i bahârı yaġmâ 
 
… 
Ėde her rûzını nevrûz-ı dil-efrûz Allâh 
Gülşen-i devletine irmeye eyyâm-ı şitâ  (K. 18/1-25) 
 
Temmûziyye:  
Yaz ve sıcaklık konularını ele alan kasidelerdir. Sıcaklığın Temmuz 

ayında başlaması sebebiyle bu isim verilmiştir. Bu kaside türünde, nesib 
bölümünde yaz mevsimi ve sıcaklardan bahsedilerek çeşitli tasvirler ya-
pılır. 

Şair Ahmed Hamdî de Mustafa Paşa’ya sunduğu 33 beyitten olu-
şan kasidenin ilk ve son beyitleri şöyledir. 

Aḥker-i mihre medâr oldı tenûr-ı sereṭân 
İltihâbından olursa n’ola ‘âlem sûzân 
 
… 
Ehl-i Sîvâs’a ḳudûmı ola yâ Rabb sa‘îd 
Bula ‘aṣrında re‘âyâ nice dem emn ü emân  (K. 15/1-33) 
 
3. Vezin 
Divan’da yer alan 232 şiirden tamamı aruz vezniyle kaleme alın-

mıştır. On farklı aruz kalıbının kullanıldığı Divan’da kullanılan vezinler 
ve bu vezinlerle yazılan şiir sayıları şöyledir:  

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün: 63 şiir (6 kaside, 51 gazel, 3 kı-
ta ve 3 tarih). 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün: 58 şiir (9 kaside, 43 gazel, 2 kı-
ta, 2 müfred, 2 tarih). 
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün: 43 şiir (3 kaside, 34 gazel, 
4 kıta, 1 müfred ve 1 tarih). 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün: 15 şiir (1 kaside, 12 gazel ve 
2 kıta). 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün: 6 şiir (1 kaside, 4 gazel ve 1 muham-
mes). 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün: 25 şiir (25 gazel). 
Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün: 14 şiir (13 gazel ve 1 kıta).  
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün: 3 şiir (3 gazel).  
Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün: 1 şiir (1 gazel). 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün: 1 şiir (1 kaside).  
Bu duruma göre Ahmed Hamdî’nin en çok tercih ettiği kalıp 63 şi-

irde kullandığı “Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün” kalıbı, en az kul-
landığı kalıplar ise sadece birer şiirde tercih ettiği “Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün 
Fâ‘ilün” ile “Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün” kalıpları-
dır.  

 
4. Dil ve İfade Özellikleri 
Bir medrese hocası ve din bilgini olan Ahmed Hamdî’nin şiirlerin-

de Arapça ve Farsça kelime kullanımı oldukça fazladır. Şiirlerinde çok 
sık kullandığı Arapça ve Farsça kelimelerle yaptığı uzun ve zincirleme 
terkipler şiirinin anlaşılması hususunda bir kusur olarak görülebilir.  

Ḥabbeẕâ ḫulḳ-ı ḥasen ṭab‘-ı kerîm-i aḥsen 
Ḳalb-i ṣâfîsidir âyîne-i esrâr-ı Ḫudâ  (K 6/18) 
 
Re’yidir dâġ-resân rûḥ-ı Niẓâmü’l-mülke 
Ḥüsn-i tedbîri pesendîde-i ṣâḥib-dîvân 
 
Pür ėtdi na‘ra-ı mestânelerle ṣaḥn-ı gülzârı 
Çemende bülbül-i şûrîde ḫayl-i eşḳıyâdandır  (G 27/4) 
 
Lafzen iktibas ettiği ayetler dışında, bazı Arapça ifadelere de yer 

verir şair. 
Dîde-i terde ḫayâliňdir ke-naḳşin fi’l-ḥacer 
Gerçi cânâ naḳş âb üstünde olmaz ber-ḳarâr  (G 26/2) 
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Küllü şey’in lâ yüŝennâ sırrın iẓhâr eyleyüp 
‘An ḳarîb olur ümîdim buňa elḳab-ı müşîr  (T 2/16) 
 
Divan’da bazı kelimelerin yazılışlarında yanlışlıklar bulunduğu 

gibi bazı harflerde de noktaların kullanılması unutulmuştur. Divan nüs-
hasının tek olması sebebiyle bu yanlışlıkların şairden mi yoksa müsten-
sihten mi kaynaklandığı hususunu anlamayı zorlaştırmaktadır.  

Ahmed Hamdî, şiirlerinde yer yer atasözlerine yer verdiği gibi 
hikmetli sözleri de bolca kullanmaktadır. 

“Meyveli ağacı taşlarlar” atasözü şair tarafından şöyle kullanıl-
maktadır: 

Câhil âsûde hüner-mendânadır Ḥamdî sitem  
Bâġ-ı ‘âlemde dıraḫtıň mîve-dârı ṭaşlanur  (G 37/7) 
 
Hikmetli sözlerden bazıları da şöyledir: 
“Koca Hristiyan Müslüman olmaz” 
 
Ne ḳadar ‘arż-ı ḫulûṣ ėtse raḳîb aldanma 
Bu meŝeldir ḳoca naṣrânî müselmân olmaz  (G 75/6) 
 
“Güneşe bakanın gözü yaşarır” 
Yâri görsem girye-i bî-iḫtiyâr eyler ġulüv 
Âfitâba kim baḳarsa çeşmi lâ-büd yaşlanur  (37/2) 
 
“İhtiyacı olan rüyasında altın ve gümüş bulur” 
Dâim âġûşumdadır ol sîm-ber endîşede  
Ġâlibâ muḥtâc olan rü’yâda sîm ü zer bulur  (G 25/4) 
 
“Baykuşlar viranede bulunur” 
Ḫâṭırından geçemez nâvek-i ġam Ḥamdî’niň 
Bûmlar ḫâric-i vîrânede mihmân olmaz  (G 75/7) 
 
Ahmed Hamdî Divanı’nda yer alan güzel ifadelerden bazıları da 

şöyledir: 
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Ġam cihânı yıḳsa çekmez rind-i ‘âlem-dîde ġam 
Tâ ki oldukca ḫarâbâtıň esâsı üstüvâr  (G 26/3) 
 
Müferriḥdir leb-i dilber dėmişler ḳalb-i maḥrûra 
Güzel naḳl eylemişler sözleri cümle Şifâ’dandır  (G 27/3) 
 
Ehl-i ‘aşḳ oldukca pîr olur maḥabbet cân-güdâz 
Sâl-ḫord olsa derûnundan çenâr âteşlenür  (G 37/5) 
 
Meşḳ-i ‘aşḳa ḳâmetiň şevḳiyle ėtdim ibtidâ 
Mektebe vardıḳda ṭıfl evvel elifden başlanur  (G 37/6) 
 
Ḥasedle nâz ile ‘aşḳ ile cânâ 
Raḳîb âteş sen âteşsen ben âteş  (G 90/5) 
 
Ṣun‘-ı Ḫudâ’ya râci‘ olur zübde-i kelâm 
Tedḳîḳ olunsa sırrı mecâz u ḥaḳîḳatiň  (G 99/5) 
 
Taḳdîr olunca maṭlab olur ṭâlibiň seniň 
Bîhûde-i fikri ḳo bu kâr-ḫânede  (G 142/4) 
 
Sîne pür-tîriň ṭururken ḫançer ursuň yâraşur 
Âşinâ bulsa ḳonar mihmân mihmân üstüne  (G 145/2) 
 
Fi’l-ḥaḳîḳa ma‘rifetdir mâye-i ‘izz ü şeref 
Câh ile bulmaz şeref insân insân üstüne  (G 145/5) 
 
Ḫaṭ olsa şevḳ artar leb-i dildâra ey Ḥamdî 
Olur raġbet füzûn aḫşam olunca câm-ı gülgûna  (G 147/5) 
 
Ol şûḫ görüp giryemi eylerdi teraḥḥüm 
Bir ülfeti olsaydı eger âteşiň âba  (G 148/2) 
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5. Edebî Şahsiyeti, Şair ve Şiirle İlgili Görüşleri  
Şiirlerinde Hamdî mahlasını kullanan Ahmed Hamdî, aile olarak 

Nakşibendiyye tarikatına bağlı bir şair olmasına rağmen Divan içerisinde 
dinî ve tasavvufî anlatım ön planda değildir. Hatta hemen hemen yok 
denilecek kadar azdır. Bu yönüyle Divan şairi yönüyle karşımıza çıkar. 

Ahmed Hamdî’nin hayatı ve şairliği ile ilgili hiçbir şuara tezkiresi 
ve biyoğrafik eserde bir değerlendirme bulunmamaktadır. Şiirlerine bak-
tığımızda oldukça güçlü bir şair olduğu anlaşılmaktadır. Kaside ve gazel-
lerinde kullandığı kelimeler ile Divan’da bulunan bir Farsça gazel, Arap-
ça ve Farsçayı çok iyi derecede bildiği sonucunu çıkarmaktadır. Özellikle 
az kullanılan Farsça kelimelerle yapmış olduğu terkipler şiirini anlamayı 
zorlaştırmaktadır.  

 Şiirlerinde hakîmâne bir söyleyiş hemen dikkati çeker. Bu yönüyle 
Nabî ekolünden bir şair olduğu söylenebilir. Nazîre yazdığı şairlere bak-
tığımızda da özellikle Nabî’ye karşı bir hayranlığının olduğu anlaşılır. 

Ahmed Hamdî’nin hangi şairlerden etkilendiği veya kendisinden 
sonra hangi şairleri etkilediği konusunda da bir bilgi veya kayıt bulun-
mamaktadır. Bununla birlikte şiirlerini incelediğimizde Nabî ve Nahifî ile 
Zekî isminde bir şairden etkilendiği anlaşılmaktadır. 

Şair, Nâbî (ö. 1712)’ye üç nazîre yazdığı gibi Nabî’nin bir gazelini 
de tahmis etmiştir. Nabî’ye nazîreleri şöyledir. 

 Sâḳi-i meh-veş ne dem ‘uşşâḳına sâġar ṣunar 
Ḥûr gûyâ teşnegân-ı maḥşere Kevŝer ṣunar 
 
‘Îd-gâha nâz ile ‘azm eyledikce ol ṣanem 
Her ḳadem ṣad ‘âşıḳ-ı bî-çâresi ḫançer ṣunar 
 
Raḥm ėder ol sâde-rû üftâdeye ammâ ne sûd 
Ol zamân kim destine meşşâṭa-ı berber ṣunar 
 
N’ola ‘arż ėtsem bu şi‘r-i âb-dârı yâre ben 
Gâh olur şâhid gedâlar berg-i sebz-i ter ṣunar  
 
Şi‘rini tanẓîr içün Ḥamdî ne dem ṭutsam ḳalem 
Rûḥ-ı Nâbî destime ta‘ẓîm ile defter ṣunar  (G 28) 
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* 
O mest-i kec-külâhıň kim elinde ḫançer ‘uryândır 
Hirâs-ı âfet-i cânıyla çeşm-i Ḫıżr giryândır 
 
Dirîġ ėtme zülâl-i tîġıňı ben teşneden kim ol 
Dil-i bîmârıma ṣıḥḥat-resân u râḥat-ı cândır 
 
Görüp ḫûn-âbe-i çeşmim güher-pâş-ı naẓar ḳılmaz 
Ne bilsün ṭıfl-ı nev-restim ki ol la‘l-i Bedeḫşân’dır 
 
Görenler ṭarf-ı ruḫsârıňda ḫaṭ-nev dem-be-dem dėrler 
Gülistân-ı ḥüsünde serde müşgîn reyḥândur 
 
Egerçi şi‘riňe Nâbî naẓîre müşkil aġyâra 
Bi-ḥamdi’llâh ki Ḥamdî-i süḫan-pîrâye âsândır  (G 57) 
 
* 
Leb-i dilberden olmaḳ bâde-peymâ ḳande ben ḳande 
Fenâ dünyâda ‘îş ü nûş-ı ṣehbâ ḳande ben ḳande 
 
Tesellî-yâb olurdı gâh olup hem-ṣoḥbet-i Leylâ 
Belâ vü rezîdelikde Ḳays-ı şeydâ ḳande ben ḳande 
 
Ḫayâl etsem olur leb-rîz-i çeşm eşk-i ḥasretle 
O mihr-i ‘âlem-i ḥüsni temâşâ ḳande ben ḳande 
 
Göňül âlüfte dilber bî-vefâ ṭâli‘ ḳavî düşmen 
Ṣafâ-yı ḫâṭır-ı cem‘iyyet âyâ ḳande ben ḳande  
 
Bu şi‘r-i pâk-i Nâbî’ye naẓîre etmede Ḥamdî 
Faṣîḥ-i tâze-gûy-ı nükte-pîrâ ḳande ben ḳande  (G 164) 
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Ahmed Hamdî, Nâbî’nin “yegdir” redifli gazelini de tahmis etmiş-
tir. Bu tahmîs şudur: 

Çeküp maṭlabdan el bî-ḳayd-ı mestûr olmamız yegdir 

Olup âzâde-meşreb rind-i maḫmûr olmamız yegdir 

Esîr-i mâdde-i gül-reng-i engûr olmamız yegdir 
Ėdüp def‘-i keder sâġarla mesrûr olmamız yegdir 
Ḫarâbât içre la‘l-i meyle ma‘mûr olmamız yegdir 

 

Olur mı ġırre dehriň devlet-i şeş-rûzuna âdem 

Felekden eylemez kâm-ı dilin âdem temennâ hem 

Ṭabîb-i rûzigâr eyler ėderse zaḥmıňa merhem 
Sipihriň ḥoḳḳasından ėtmeyüp deryûze-i merhem 
Gül-âsâ ser-te-ser pür-zaḫm-i nâsûr olmamız yegdir  

  

Belî erbâb-ı ‘aşḳa derd-i firḳatdir ḳatı müşkil 

Belâ-yı vaṣlı da pervâneyi seyr eyle andan bil 

Helâk olur hemân şem‘a olunca bir nefes vâṣıl 
Hilâl eyler vücûd-ı ‘âşıḳı ḳurb-ı viṣâl ey dil 
O mihr-i ḥüsnden mânend-i meh dûr olmamız yegdir  

  

Dil-i şûrîdemiz ger bendelerden ‘add olunmazsa 

Ne çekmişdir reh-i ‘aşḳında sulṭânım bilinmezse 

Ḳapıňda olmaya çârûb-keşiň ruḥṣat alınmazsa 
Bize ṣaffu’n-ni‘âl-i meclisiňde yer bulunmazsa 
Varup ser-defter-i hicrâna mesṭûr olmamız yegdir 

 

Bu dehriň şerm-sâr-ı ḫil‘at-ı nevrûzı olmaḳdan 

Beḳâsız ḥurrem-i yek-sâ‘at-i nevrûzı olmaḳdan 

Hemîşe kâm-cûy-ı devlet-i nevrûzı olmaḳdan 
Bahârıň zîr-i bâr-ı ḫil‘at-i nevrûzı olmaḳdan  
Ḥarâret-dîde-i eyyâm-ı bâḥûr olmamız yegdir 
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Çeküp ser-rişte-i efkâr-ı Ḥamdî dürr-i nâ-yâbı 
Çıḳar gencîne-i maḥfûẓ-ı dilden gevher-i nâbı 
Cihâna kevkeb-i şu‘râ-yı şi‘riňle vėrip tâbı 
Fürûġ-ı naẓm-ile memlû ėdüp dünyâyı ey Nâbî 
Miŝâl-i mihr-i ‘âlem-tâb meşhûr olmamız yegdir  (G 45) 
 
Ahmed Hamdî Divanı’nda bu şiirler dışında Nâbî’yi hatırlatan 

mısralar da bulunmaktadır. Nâbî’nin meşhur na‘tında geçen “Mürâât-ı 
edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha” mısraında yer alan “mürâât-ı edeb” 
terkibi Ahmed Hamdî’de şöyle yer alır: 

Ey Ḥamdî mürâ‘ât-ı edeb olmasa mâni‘ 
Sâġar gibi bûs-ı lebe fırṣat nice düşdi  (G 170/5) 
 
Ahmed Hamdî’nin etkilendiğini düşündüğümüz bir diğer şair, 

Nahifî (ö. 1738)’dir. Şair, Divan’ın bir gazelinde Nahifî’den bahseder. Söz 
konusu şiir şöyledir: 

O mihr-i evc-i behâ ġâyet ‘işveli dėrler 
Fürûġ nâz-ı cebîninde müncelî dėrler 
 
Cemâl-i yâre diyenler meşâriḳu’l-envâr 
Ḥadîŝ-i zülf-i ḥısân müselseli dėrler 
 
Cebîni üzre görenler keşîde ebrûsun 
Kitâb-ı ḥüsni o şûḫuň kitâbeli dėrler 
 
Gubâr-ı dergeh-i yâri gözümde kuḥl ėdeli 
Anıň’çün ehl-i ḥased baňa sürmeli dėrler 
 
Birazca metn-i ḳadeḥden telemmüẕ eyleyelim 
O fende pîr-i meye Şeyḫ Ebû ‘Alî dėrler 
 
Naḥîfî şi‘rine oldum teberrüken peyrev 
O pîri Ḥamdi kerâmetlü bir velî dėrler  (G 40) 
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 Kimliğini tam olarak tespit edemediğimiz Zekî mahlaslı şairden 
de etkilenmiştir. Zekî’nin bir gazelini tanzir eden Ahmed Hamdî, bir 
başka gazelinde de isminden sitayişle bahseder: 

Ḳadiň bâġ-ı leṭâfet içre cânâ 
Mu‘allâdır mu‘allâdır mu‘allâ 
 
Göňül âyînesi fikr-i ruḫuňla 
Mücellâdır mücellâdır mücellâ 
 
Ḫayâl-i ḥüsnüň ey dilber gözümde 
Temâşâdır temâşâdır temâşâ 
 
Nice Nîl’e ḳıyâs olur sirişkim 
Bu deryâdır bu deryâdır bu deryâ 
 
Dėdim bir bûse vėr dėdi bu ‘âşıḳ 
Ne şeydâdır ne şeydâdır ne şeydâ 
 
Ṭabîbe söyledim derdim dėdi kim 
Bu sevdâdır bu sevdâdır bu sevdâ 
 
Saňa zerḳ u riyâ ṣûfı Ḫudâ’dan 
Belâyâdır belâyâdır belâyâ 
 
Bize ẕevḳ-ı mey ü maḥbûb ammâ 
‘Aṭâyâdır ‘aṭâyâdır ‘aṭâyâ 
 
Zekî’niň naẓmına Ḥamdî bu tanẓîr 
Ne zîbâdır ne zîbâdır ne zîbâ  (G 7) 
 
* 
Zekî’niň yaḫşıdır ḫoşdur zemîni peyrev ol Ḥamdî 
Anıň fenn-i belâġatda zekâsı yaḫşıdır ḫoşdur  (G 51/7) 
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Ahmed Hamdî’nin bazı gazelleri meşhur Divan şairlerinden Fu-
zulî (ö. 1556) ve Râsih (ö. 1731-32)’i hatırlatmaktadır. Özellikle iki gaze-
linden biri Fuzûlî’nin, diğeri Râsih’in birer gazeline nazîre gibidir. Aşa-
ğıda verdiğimiz iki ayrı gazeli, kendisi nazîre ifadesini kullanmasa da 
Fuzulî’nin “Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayri” mısraıyla başlayan 
gazelini çağrıştırmaktadır.  

Bulmadım yâr ġam-ı derd ile dâdan ġayrı 
Ṣormadı ḫâṭırımı kimse belâdan ġayrı 
 
Sen gerek luṭf u kerem eyle gerek cevr ü sitem 
Nesi var ‘âşıḳıň ey şûḫ vefâdan ġayrı 
 
Ġam-ı hicrânıň-ile kûşe-i miḥnetde benim 
Ḥâlim mi var bilür kimse Ḫudâ’dan ġayrı 
 
Ėtme ol mâh-liḳâdan ṣaḳın ümmîd-i mihr 
Bilmez ol ṭıfl-ı ḫod-âyîn cefâdan ġayrı 
 
Dehre bir devrde geldik ki ‘acebdir Ḥamdî 
Derbeder kimse bulunmaz şu‘arâdan ġayrı  (G 174) 
 
* 
Ne gelür dâire-i fikrime ġamdan ġayrı 
Kim ṣorar ḫâṭır-ı maḥzûnımı hemmden ġayrı 
 
Bergelin zîb-i külâh eyledim bu çemeniň 
Girmedi destimize ḫâr-ı elemden ġayrı 
 
Sâḳi-i mey-gede-i dehr bu meclisde baňa 
Bir ḳadeḥ ṣunmadı telḫ-âbe-i ġamdan ġayrı 
 
Ben de bilmem neye geldim bu ribâṭ-ı felege 
Cây-ı esâbisi yoḳ maḥv-ı ‘ademden ġayrı 
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Olmadı Ḥamdî leb-âlûd-ı nevâl-i kâma 
Aġzımı açmadı engüst-i nedemden ġayrı  (G 182) 
 
Balıkesirli Râsih’in “Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstü-

ne/Urma zahm-ı sîneye peykân peykân üstüne” matla‘lı gazeline nazîre 
olarak düşündüğümüz şiiri de şöyledir11. 

Ṣundı sâḳî bâdeyi fincân fincân üstüne 
Mürde cism-i nâtüvâna geldi cân cân üstüne 
 
Sîne pür-tîriň ṭururken ḫançer ursuň yâraşur 
Âşinâ bulsa ḳonar mihmân mihmân üstüne 
 
Ġam sürûrı mülk-i ḫâṭır-ḫâneden dûr eyledi 
Şimdi ṭuġyân ėtmedi sulṭân sulṭân üstüne 
 
‘Iyd-gâha çıḳsa nâz-ile o şâh ‘uşşâkdan 
Rehgüẕârından düşer ḳurbân ḳurbân üstüne 
 
Fi’l-ḥaḳîḳa ma‘rifetdir mâye-i ‘izz ü şeref 
Câh ile bulmaz şeref insân insân üstüne 
 
Keffe-i mîzânı teng eyler günâhım ḳorḳarım 
Vaż‘ olursa defter-i ‘iṣyân ‘iṣyân üstüne 
 
Şi‘r-i ḫoş-âyendeni tanẓîr içün Ḥamdî bu gün 
Ṭutdı erbâb-ı suḫan dîvân dîvân üstüne  (G 145) 
 
Etkilendiğini düşündüğümüz şairlerlerle ilgili böyle bir değerlen-

dirmeye gidebilmemize rağmen, kendisinden etkilenen şairlerle ilgili 
söyleyebileceğimiz çok şey yoktur.  

                                                             
11 Söz konusu şiirle ilgili bkz. Hüseyin Akkaya, “Râsih Bey'in “Üstine” Redifli Meşhur Ga-

zelinde İkilemelerin Kullanılışı”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/3 
Summer 2007, s. 25-31. 
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Ziyabey Kütüphanesi 134 numarada kayıtlı olan bir mecmuada 
Ahmed Hamdî’nin;  

Dili bir âteş-i ruḫsârenin şevḳiyle yandırdım 

Sipihri nîl-renge dûd-ı âhımdan boyandırdım  (G 128/1) 

beytiyle başlayan gazeline yine Sivaslı bir şair olan Ahmed Suzî (ö. 
1830)’nin 

Nihâl-i gonçeye arz-ı niyâz bendim kuşandırdım  

Recâlar eyledim nakd-i hakîkatle inandırdım 

beytiyle başlayan bir nazîresine yer verilmektedir (vr. 83b-84a). 
Nazîre olarak gösterilen bu gazel Suzî Divanı’nda bulunmamaktadır12.  

Her ne kadar nazîre, ilgili divanda bulunmasa da Sivaslı bir şair 
olan Ahmed Suzî’nin yine kendisinden önce yaşamış Sivaslı bir şair olan 
Ahmed Hamdî’nin şiirlerini okuyarak etkilendiği ve şiirine nazîre yazdı-
ğı ihtimalini ortadan kaldırmaz. 

Ahmed Hamdî’nin şiirle ilgili görüşlerini de şöyle değerlendirebi-
liriz: 

Divan şairleri mazmun avcılarıdır. Daha önceden hiçbir şair tara-
fından söylenmemiş yeni şeyler söylemek şairin bir görevi aynı zamanda 
iyi şairlik vasfıdır. Bununla şaire kıymet vermeme süregelen bir hastalık-
tır. Takdir makamındakilerden iltifat görmeme şairlerin büyük bir derdi-
dir. Şairlere kıymet verilen dönemler elbette olmuştur fakat kendi döne-
minde bu ilginin olmadığından yakınan Ahmed Hamdî;  

Dehre bir devrde geldik ki ‘acebdir Ḥamdî 

Derbeder kimse bulunmaz şu‘arâdan ġayrı  (G 174/5) 

 

deme zorunluluğunu hissetmektedir. Yeni bir şiir yazıp ortaya çıkaran 
şair, söz ustaları tarafından bir aferin beklemektedir. Fakat bu yeni şiir 
karşısında onlar susar, şiirle ilgisi olmayan ve bu sanatta cahil olanlar al-
kışlarlar şairi. Bu da şairin zoruna gider.  

Şâ‘ire müşkil belâ ‘arż eyledikçe şi‘rini 

Nükte-fehmânıň sükûtı câhiliň taḥsînidir  (G 44/1-2) 

                                                             
12 Bkz. Ayşe Ulusoy, Ahmed Suzî Divanı, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2004. 
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Tatlı söz söyleyen şairler toplumda çok fazladır. Ama bunlar şiir 
kabul edilemez. Şiir vadisinde yeni bir söz ancak gerçek şairden çıkar.  

Tâze ma‘nâ ḫâṭır-ı âgâhdan eyler ẓuhûr 

Yoḳsa Ḥamdî şâ‘ir-i şîrîn-edâdan çoḳ ne var  (G 32/7) 

 

Yeni bir söz ise ancak Cebrâil’in telkiniyle ortaya çıkar. Tabirlerin 
güzelliği ise o şiirin renkli süsleridir. 

Tâze ma‘nâ kim dile Rûḥü’l-ḳudüs telḳînidir 

Ḥüsn-i ta‘bîrât anıň pîrâye-i rengînidir  (G 44/1) 

 
Ahmed Hamdî her şair gibi şairliği ve şiiri ile övünür. Onun şiiri 

hep taze anlamlar, yeni söyleyişler ve güzel mazmunlarla doludur. Naım 
ipliğini taze mazmunlar ile süsleyen şairin şiiri yekpare bir inci gibidir. 
Bu açıdan irfan sahipleri tarafından tanzir edilecek bir şairdir o. 

Ḥamdî naẓîre söylesün erbâb-ı ma‘rifet 

Bu nev-zemîn tâze ġazel imtiḥânedir  (G 36/6) 
 

Rişte-i naẓmı ėdip tâze meżâmîn ile zeyn 

Fikr-i ŝâḳıb ile Ḥamdî dürr-i yektâdeleriz  (G 79/5) 

 

Bu şi‘rim Ḥamdiyâ tanẓir ėden yârâna lâyıḳdır 

Ėderse iddi‘â evc-i hüner-mendîde zârişlik  (G 97/5) 
 

Bilmem bu şi‘r-i tâze-zemîne naẓîre-gû 

Ḥamdî fünûn-ı naẓmda üstâd eger benim  (G 118/5) 

 

Âşık, güzel sözlü ve hazır cevap bir şair olan Hamdî, garip lafızlı 
sade bir hayali bile istemez. Şiirinde ortaya çıkan taze mazmunlar yaprak 
ve meyveleri olan yeni bir fidan gibidir. 

Mest olup dėrmiş benimçün Ḥamdiyâ gâhîce yâr 
‘Âşıḳım hem şâ‘ir-i ḥâżır cevâbımdır benim  (G 121/5) 
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Süḫanda ṭâlib-i ḥüsn-i edâyuz ey Ḥamdî 

Ġarîb-i lafẓ-ile sâde ḫayâli istemezüz  (G 72/5) 
 

Ḫâme-i Ḥamdî’den eyler tâze mażmûnlar ẓuhûr 

Bir nihâl-i tâzedir ki berk ü bâr eksik degil  (G 110/6) 

 

Söz ipliğine eşsiz inciler dizen şair, bir mücevher olan şiiri hediye 
olarak bırakmıştır. 

Çıḳardım tâze ter gencîne-i endîşeden Ḥamdî 

Bu manẓûme güher benden hedâyâ-yı kirâm olsun  (G 134/5) 
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AHMED HAMDİ DİVANI’NDA İŞLENEN BAZI KONULAR 
 
Bu bölümde, şiirlerinde yer alan ve özel olarak dikkatimizi çeken 

bazı konulara değineceğiz. Her ne kadar şiirlerinde dinî bir söylem göze 
çarpmasa da din ve tasavvufa ait kavramlar başta olmak üzere bitkiler, 
hayvanlar, meslekler, tarihi ve efsanevi kahramanlar alt başlıkları altında 
ilgili konular üzerinde duracağız. 

 
A. DİN 
Milletlerin hayatında din önemli bir mevki işgal eder. Bir dinin ya-

zılı olarak anlatılması da ancak edebiyatla gerçekleşir. Türklerin İslam’ı 
kabul etmelerinden sonra oluşturdukları Divan edebiyatı, zengin motif, 
mazmun ve unsurlarlarıyla, özellikle mutasavvıf şairler tarafından, bu 
dinin anlatılmasında önemli bir araç vazifesi görmüştür. Din; adet, gele-
nek ve görenek, folklor vb. gibi, bir şekilde hayatın içinde olduğundan 
dolayı, mutasavvıf şairler dışında kalan diğer Divan şairlerinde de, biliçli 
veya bilinç dışı, bir şekilde dinî motiflere rastlanmaktadır13.  

Ahmed Hamdî Divanı’nda dinî birçok terim kullanılmıştır. Fakat 
bu terimler Divan’da dinîn anlatılmasına yönelik bir şekilde yer bulmaz. 
Daha çok, hayatın içinden dine ait bir motif olarak kullanılmıştır. Biz bu-
rada bu terimleri alfabetik sıraya göre vereceğiz. 

Ayet: Divan’da çok fazla ayet kullanımına rastlanmamaktadır. Şair 
sadece iki ayete yer vermektedir. İktibas ettiği ayetler de lafzî iktibas şek-
lindedir. Ahmed Hamdî Divanı’nda yer alan ayetlerden ilki Bakara Sure-
si 69. ayettir ve meali şöyledir: Onlar, “Bizim için Rabbine dua et de, ren-
gi neymiş? açıklasın” dediler. Mûsâ şöyle dedi: “Rabbim diyor ki, o, sap-
sarı; rengi, bakanların içini açan bir sığırdır” dedi.  

Tesürrü’n-nâẓirîn âŝârı vechinde olur peydâ 
Küdûrât-ı ġam-ı iflâsı maḥv eyler zer-i maḥbûb  (G 10/2) 
 

                                                             
13 Edebiyatla din ilişkisi için bkz. Hasan Aktaş, Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf, Konya 2001, s. 

25-28. 
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Ahmed Hamdî’nin iktibas ettiği diğer ayet ise “Yeryüzünde bulu-
nan her canlı yok olacak” anlamındaki Rahman Suresi 26. ayetidir. 

Küllü men sırrın bilüp her ḥâle teslîm olmuşuz 

Şîven-i mâtemle yeksândır sürûd u sûrımız  (G 83/4) 

 
Cehennem:  

İnkarcıların ve günahkârların, âhirette cezalandırılacakları yer olan 
cehennem, Kur’an-ı Kerim’de cahîm, hutame, saîr gibi kelimelerle anılar 
ve yedi tabakası olduğuna inanılır.  

Divan’da dûzah şeklinde geçmektedir.  

Degil mi dûzaḫ erbâb-ı dile ol encümen k’anda 

Belî nesne evet ma‘ḳûlden ġayrı kelâm olmaz  (G 82/6) 

 
İftar:  

Oruçlu bir kimsenin akşam namazı vakti girdiğinde yemesi ve iç-
mesi olan iftar Ahmed Hamdî’nin bir gazeline konu olmuştur.  

Ne ḫoşdur ehl-i îmâna mübârek sâ‘at-i ifṭâr 

Zamân-ı ġâret-ḫân-ı celîl-i raḥmet-i ifṭâr 
 

Muḳarrer on sekiz biň ‘âlem andan sîr-çeşm olmaḳ 

Döşense ṣaḥn-ı raḥmetden simâṭ-ı ni‘met-i ifṭâr 

 

Ġam-ı dünyâ ve mâ-fîhâyı dilden ber-ṭaraf eyler 

Miŝâl-i bezm-i cennetdir ṣafâ-yı ṣoḥbet-i ifṭâr 
 

Dimâġ-ı cürmi pür-bûy-ı ‘abîr-i maġfiret eyler 

Olunca micmer-efrûz-ı tażarru‘ niyyet-i ifṭâr 

 

Olur her gėce yetmiş biň ‘uṣât-ı müslimîn âzâd 

Ġanîmetdir ṣaḳın fevt ėtme Ḥamdî fırṣat-ı ifṭâr  (G 49) 
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İmâm:  
Cami, mescid gibi Müslümanların ibadethanelerinde namaz kıldı-

ran din görevlisi olan imam, Ahmed Hamdî tarafından olumsuz anlamda 
kullanılmıştır. 

Kerr ü ferri gėrü ḳo vaḳt-i du‘âda ey imâm 
Anı maḳbûl ėtdiren mey-keşleriň âmînidir  (G 44/4) 
 
Kâbe:  
Mekke’de bulunan ve Beytullah da denilen yeryüzünde taştan dört 

köşeli olarak inşa edilen ilk mabed olarak kabul edilir. Zaman içerisinde 
yıkılan bu bina Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail tarafından yeniden ya-
pılmıştır. Ahmed Hamdî Kâbe’yi sevgilinin güzellik unsuru olarak şiirine 
konu eder. 

Fesâne-sâzi-i zülf-i dırâzı ‘ömre sürer 
Cemâli Ka‘be-i ehl-i ṣafâ degil de nedir  (G 52/2) 
 
Ḥarem-i Ka‘be mücâvirleridir merḥamet ėt 
Çîn-i zülfüňle olan her dil-i ġam-perverde  (G 156/4) 
 
Medrese, cami, mescid:  
İslam medeniyetinde bir yüksek bir eğitim kurumu olan medrese 

ile namaz kılma yeri olan cami ve mescid şair tarafından çeşitli beyitlerde 
kullanılmaktadır. Bir beyitte şair, zayıflık veya zafiyetten dolayı medrese 
ve mescide gidemediğini fakat sevgili için Hindistan’a kadar gidebilece-
ğini ifade eder.  

Ża‘fdan medrese vü mescide varmam ammâ 
Ėderim Hind’e sefer var ise bir dilber içün  (G 129/2) 
 
Bir beyitte de mescid ile meyhane karşılaştırılarak, meyhaneyi me-

kan tutan aşığın adım atmaya yeteneği kalmadığı için camiye gidemedi-
ğinden bahsilmektedir. 

Çıḳup meyḫâneden çoḳdan giderdim mescide ṣûfî 
Olaydı bir ḳadem reftâra isti‘dâd ayaġımda  (G 143/4) 
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Aşığın mekânı olan ve her gece gittiği meyhaneyi karanlıkta bile 
kolayca bulabileceği bundan dolayı ışığa ihtiyacı olmadığını ifade eden 
şair, ayın dönen fenerini camiye giden şeyhe tutmasını ister.  

Şeyḫ-i câmi‘-reve ṭutsun fener-i çarḫını mâh 
Buluruz biz gėce meyḫâneyi yâ hû sesine  (G 144/4) 

 
Seccade:  

Üzerinde namaz kılınan halı, kilim vb. temiz sergi olan seccade bir 
beyitte kullanılmıştır. 

Ḫalḳ iḳbâl yüzünden bizi pâ-mâl eyler 

Zîr-i gerdûnda hem-ṭâli‘-i seccâdeleriz  (G 79/2) 

 
Vâiz:  

Dinî nasihatlarda bulunan bir kişi olan vaiz, edebiyatımızda şairler 
tarafından sürekli eleştirilen olumsuz bir tiptir. Genellikle şairler vaizi, 
ham yobaz prototipi olarak gördükleri sûfî veya zahitten ayrı tutmazlar14. 
Çünkü zahit gibi vaiz de dînin zahiriyle uğraşmaktadır. Belki bu konuda 
zahitten daha da aşağı konumdadır. Çünkü insanlara iyilikten, güzellik-
ten bahsetmesine rağmen kendisi bu anlattıklarını bir yaşama biçimi ola-
rak sergilememektedir. 

Ahmed Hamdî şiir geleneğimize uygun olarak, vaizi dinîn zahiri-
ne göre hareket eden kaba softa anlamında kullanmaktadır. Bu yönüyle 
vaiz sahte gözyaşı döken, dini iyi bilmediği için elinde Türkçe bir vaaz 
kitabı olan ve sürekli olarak sohbet ve konuşmalarını cehennem ve dola-
yısıyla azapla korkutmaya hasreden bir kişidir.  

Vâ‘iẓ-i ṣan‘at-fürûşa girye lâzım-ı sâḫte 

Sübḥa-i tezvîr yâ Türkî risâle elde bir  (G 29/4) 

 

Ḥaṣr ėtmez idi naḳlini vâ‘iẓ cehenneme 

Vâṣıl olaydı ġavrına deryâ-yı raḥmetiň  (G 99/4) 
 

                                                             
14 Sûfî ve zâhid tipi için bkz. Ahmet Atilla Şentürk, Klâsik Osmanlı Edebiyatı Tiplerinden Sûfî 

yahut Zâhid Hakkında, İstanbul 1996.  
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Yüzin göstermedi hîç vâ‘iẓe nâ-maḥrem olmaḳla 
Bu ‘aṣra duḫter-i rez gibi ehl-i i‘tiṣâm olmaz  (G 82/3) 
 
Vâ‘iẓ ḳomadı câmi‘e meyḫâneyi yıḳdı 
Bu ḫânḳah-ı dehrde bî-cây-ı neşestim  (G 120/3) 
 
Ṣafâ-yı meygedeyi vâ‘iẓ eylemiş inkâr 
Ṭabî‘at ehli bir âdem diňle ki vara göre  (G 150/4) 
 
B. TASAVVUF 
Tasavvuf, “Cibril hadîsi” olarak da bilinen bir hadiste geçen ve 

iman, islam ve ihsanın ne olduğu sorularından üçüncüsünün cevabı olan, 
“...Allah’ı görüyormuşcasına kulluk etmendir. Sen O’nu görmüyorsan da 
O seni görüyor” ifadelerinin karşılığı olarak kabul edilir15. Tasavvuf, dinî 
mistizim olarak da ifade edilir16. Martin Lings’e göre; “Zaman zaman bü-
yük bir med ve cezir dalgası gibi sonsuzluk deryasından bizim sonlu 
dünyamıza akan bir vahiy vardır. Bu med ve cezir dalgalarına dalma, 
onun ebedî ve ezelî kaynağına geri çekilme sanatı, disiplini ve ilmi” ta-
savvuftur17. Tasavvufun ne olduğu ancak “hal edinilerek” bizzat yaşana-
rak anlaşılabilir18. Bizzat bu hali yaşayan mutasavvıflarca da tasavvufun 
birçok tarifi yapılmıştır19.  

Ahmed Hamdî Divanı, mutasavvıf bir şairin divanı içeriğine sahip 
değildir. Bununla birlikte divanda bazı tasvvufî bazı kavramlar da kulla-
nılmıştır. Bu kavramlardan bazıları şunlardır.  

 
Nakşbendiyye:  
Nakış yapmayı ifade eden Farsça iki kelimenin birleşmesiyle 

oluşmuş bir sözcük. Hoca Muhammed Bahâeddin Nakşbend (ö. 1397)’in 

                                                             
15 Geniş bilgi için bkz. Mehmet Demirci, Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler, İstanbul 2001, s. 13-

15. 
16 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatler Tarihi, 2. Baskı, İstanbul 1990, s.11.  
17 Martin Lings, Tasavvuf Nedir, İstanbul 1986, s. 9. 
18 Mehmet Demirci, a.g.e., s.11. 
19 Tasavvufun tarifleri için bkz. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatler, İstanbul 1990, s. 37-

45; Mustafa Kara, a.g.e., s. 31-43; Mehmet Demirci, a.g.e. 11-12; Süleyman Uludağ, İbn 
Haldun Tasavvufun Mahiyeti Şifâu’s-Sâil, İstanbul 1984, s. 35-38. 
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kurduğu, gizli zikir esasına dayalı bir tasavvuf okulu. Günümüz Anado-
lu’sunda Hâlidiyye adıyla varlığını sürdürmektedir20. 

Divan’da iki beyitte adı geçmektedir. 
Bu mecâzî ṣûretin maḥv eyle levḥ-i sîneden 
Naḳşbend-i ṣûret-i bâḳî ol ünsiyyet budur  (G 19/4) 
 
Gözlerin taṣvîr ėdende naḳşbend-i kâf nûn 
Kûşe-i gülzâra Ḥamdî iki âhû baġlamış  (G 89/5) 
 
Ârif:  
Tanıyan, bilen, vâkıf ve âşinâ olan, hâlden anlayan anlamlarına ge-

len bir kelimedir. Tasavvufta, Allah’a dair bilgi başta olmak üzere bütün 
varlık ve olayların mahiyeti hakkında, ahlâkî ve manevî arınma sayesin-
de sezgi gücü ve derûnî tecrübe ile bilgiye sahip olan kimsedir. Allah’ı 
gerçek yönüyle tanıyan irfan sahibi kimsedir. Bilmek yönüyle âlimden 
farklıdır. Çünkü âlim çalışma sonucu elde ettiği ilimle bilirken ârif, keşf 
ve kerâmet yoluyla bilir. Bu yönüyle de âlimin ilmi kesbî, ârifin ilmi 
vehbîdir. Ârif her yerde Hakk’ın binbir tecellisini müşahede edebilen 
kimsedir. Bu nedenle ümmî bir insana da ârif denir ancak âlim denemez. 
Ârifler için, ehl-i yakîn, ehl-i dîn, velî, kutub ve genel olarak “ârif-i 
billâh” tabirleri kullanılır21. 

Bir beyitte kâinatın bütün zerrelerinin ârife hediye olduğunu söy-
leyen Ahmed Hamdî, dikkatle bakıldığında arif in insan cinsinin en mü-
kemmeli olduğunun anlaşılacağını ifade eder.  

Dehân-ı dilbere söz yoḳ dėyüp sükût ėtmek 
Zebân-ı ‘ârife ḥaḳḳ-ı edâ degil de nedir  (G 52/6) 
 
Baṣmaz o bezme ‘ârif ayaġı mey olmasa 
Ṭutmaz o ṣavte gûşını rindân ney olmasa  (G 149/1) 
 
Eczâ-yı kevn ‘ârife Ḥamdî hedâyedir 
Diḳḳatle baḳsaň oldı benî âdem ekmeli  (G 166/5) 

                                                             
20 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ankara 1997, s. 533. 
21 Süleyman Uludağ, “Ârif”, DİA., İstanbul 1991, III, 361-361. Ayrıca bkz. Ethem Cebecioğ-

lu, a.g.e., s. 117. 
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Bezm-Rezm:  
Bezm, içki meclisi, rezm ise savaş meclisi demektir. Ahmed Hamdî 

bir gazelinde ikisini bir arada kullanmıştır. 
Serbâzlıġa râh-ı maḥabbetde budur şarṭ 
Ḥamdî gibi âmâde gerek bezme vü rezme  (G 154/5) 
 
Meyhâne:  
İçki içilen yer anlamına gelen meyhâne, harâbat olarak da kulla-

nılr. Meyhâne bir can kıblesidir ki oraya varan üzüntülerinden kurtulur. 
İçeri bir defa giren artık oradan çok zor çıkar. Orası Cem neşesi dağıtan 
şâhâne bir makamdır22.  

Şaire göre de orada hizmeçi olmak mescitte ikiyüzlülerle aynı safta 
olmaktan daha iyidir. 

Yâr ile mey-gede bâġ-ı İrem olmaz da n’olur 
Rind o meyḫânede hem-ḥâl-i Cem olmaz da n’olur  (G 48/1) 
 
Muḳîm-i ḫiẕmet-i meyḫâne olmaḳ yegdir âgâha 
Riyâkârân ile ṣaff-ı mesâcidde ḳu‘ûdundan  (G 133/4) 
 
Pîr-Şeyh:  
İlki Farsça, diğeri Arapça olan ihtiyar/yaşlı anlamına gelen bu iki 

kelime tasavvufta bir tekke veya zaviyede reislik edip müridleri bulunan 
pîr ve mürşit olarak bilinen tasavvuf okulu lideridir23.  

Ahmed Hamdî’nin şiirlerinde şeyh ve pîr, dinin zahirinde kalan, 
hakikate erememiş bir tip olarak karşımıza çıkar. Ona göre, halvette bu-
lunduğu halde benlik davasında bulunan bir riyakâr, aşkı bilmediği için 
hırka ve seccadeye yapışan birisidir o.  

Şeyḫ-i ḥalvet-beste da‘vâ-yı teferrüd ėtmesün 
Ḳaḥṭ-ı rindân oldı erbâb-ı riyâdan çoḳ ne var  (G 32/5) 
 
Ḫırḳa vü seccâdesin Ḥamdî girü vėrmez mi şeyḫ 
Bâde-i nâb elde sâḳî ġamze-kâr olsun da gör  (G 34/5) 

                                                             
22 İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, Ankara tsz., s. 212.  
23 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s. 579, 673. 
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Sübḥa gerdânlıġıyla ėtdi telef ‘ömrüni şeyḫ 
Ḥâṣılı kerdiş-i peymâneyi herkes bilmez  (G 78/4) 

 

Devr-i lebiňde ḳalmadı şeyḫ ü mürîdân 

Ey mest-i nâz bâde-i gülnâra düşmedik  (G 101/4) 

 

Devr-i leb-i dilberde bu gün şeyḫ ü müderris 
Peymâne ṭutar elde bedel cümle kitâba  (G 148/4) 

 

Biz o rindiz kim ḫarâbât ehlidir ma‘mûrımız 

Ḫırḳa-dâr-ı pîr-i meydir zâhid-i mestûrımız  (G 83/1) 

 

Ne fenn-i müşkilmiş ġam-ı fużûl ‘âlemde 
Bu baḥŝe pîr-i muġândan cevâba muḥtâcız  (G 85/3) 

 

Ḥamdiyâ encümen-i ‘îşe baṣup biz de ḳadem 

Pîr-i meyḫâne-i cem‘iyyete baş eyleyelim  (G 113/5) 

 
Tâlib:  

İsteyen, dileyen, heves eden anlamlarına gelen tâlib, Allah yolunda 
bir mürşide bağlanıp tasavvuf yoluna giren kişidir. Tasavvuf okuluna 
kaydını yaptırma durumundakilere tâlib denilir24. Bir beyitte Hakk’a talib 
olanın O’ndan başka her şeyden uzaklaşması gerektiği söylenerek yükü 
az olan yolcunun yolu uçarcasına kat edeceği ifade edilir.  

Ṭâlib-i Ḥaḳḳ’a sivâ ḳaydı gerekdir maṭrûḥ 

Ṭayy ėder râhı sebükbâr olan erbâb-ı sefer  (G 23/3) 

 
Zâhid:  

Bir şeye rağbet etmemek, küçümseyip terk etmek, yüz çevirmek 
anlamına gelen bir kelimedir. Kendisini dünyadan çekip çeviren ve dinî 

                                                             
24 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s. 685. 
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hayata veren, âhirete yönelen kişiler için kullanılan bir tabirdir25. Zâhid, 
esasen zühd ve takva sahibi olmakla beraber, zamanla işin özüne ineme-
yen, dış kabukta (zâhirde) kalan, kuru ve şeklî ibâdetle uğraşan, dinî ko-
nularda anlayışı kıt kaba sofu dindarlar için kullanılan bir tabir hâline 
gelmiştir26.  

Edebiyatımızda zâhid tipi, âşığın tam zıddı olarak görülür. Dindar 
geçinerek âşığı sürekli tenkit eden, vaaz ve nasihatlarıyla onu bunaltan 
ve halkı aâşık aleyhine kışkırta bir tiptir. Hakîkate ulaşamayıp dinîn 
zâhirine bağlı olmasından dolayı fırsat bulunca nefsine uymaktan kaçın-
maz. Yaptığı ibâdet ve iyilikleri bir karşılık beklediği için yapan zâhid, 
hiçbir beklentisi olmadan seven ve sevdâsı yolunda yârin eziyetlerine se-
ve seve katlanan âşığı akılsız olarak görür27.  

Zâhid, Ahmed Hamdî Divanı’nda da aynı çerçevede yerini bulur. 
Bu yönüyle kendini âşık makamında gören şâir, hakîkati bilmeyen bir 
sûret-perest olan zâhidi beğenmez ve çeşitli yönleriyle eleştiririr.  

Zâhid-i ḫuşguň ḳurı efsânesine teşne nâs 

Kim oḳur diňler bu şi‘r-i âb-dârı neyleriz  (G 77/4) 

 

Zâhid-i ṣûret-peresti ġâlibâ irşâd içün 

Ebruvânıň câmi‘-i ḥüsnüňde miḥrâb eylediň  (G 100/2) 
 

Kim baḳar zühhâd u şeyḫi kim sevip bey‘at ėder 

Gözlerim sâḳîde göňlüm meydedir sâġarda el  (G 109/3) 

 

Mey-furûşuň öp ayaġın k’ėder izhâr-ı kerem 

Zâhidiň sürme yüze ḫırḳa-ı ṣan‘at-pûşuň  (G 131/4) 
 

Döndirüp bir ṣanemiň ḳaşları miḥrâbına rû 

Yudı taḳvâdan elin zâhid ėdip meyl-i vużû  (G 139/1) 

                                                             
25 Ethem Cebecioğlu, a.g.e., s. 775-776. 
26 Bkz. Mehmet Demirci, “Zâhidlik Nedir? Dünya Ahiret Dengesi Nasıl Kurulur”, DEÜ. 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 1987, Sayı: IV, s. 105-126. 
27 Konuyla ilgili bkz. Ahmet Atilla Şentürk, Klâsik Osmanlı Edebiyatı Tiplerinden Sûfî yahut 

Zâhid Hakkında, İstanbul 1996. 
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Zikir:  

Anmak, hatırlamak gibi anlamlara gelen bir kelimedir. Ahmed 
Hamdî bir gazelinde her nefes alış ve verişte Allah’ı zikretmenin gece ve 
gündüz Allah ile sohbet etme olduğunu söyler. 

Âşinâ ol her nefes ey Ḥamdi ẕikru’llâh ile 

Ḥażret-i Mevlâ ile şâm u seḥer ṣoḥbet budur  (G 19/6) 

 
C. ŞAHISLAR KADROSU 

Ahmed Hamdî, peygamberler başta olmak üzere tarihi ve efsanevî 
bir şahıstan bahsetmektedir. Biz bunları beş ayrı alt başlık altında incele-
yeceğiz. 

 
1. Peygamberler 

Ahmed Hamdî Divanı’nda Hz. Muhammed dışında yedi peygam-
berin ismine yer vermektedir. Bunlardan Hızır’ın peygamber olup olma-
dığı tartışmalıdır. Harf sırasına göre bu peygamberler şunlarıdr.  

 

Hızır-İlyas:  

Edebiyatımızda, ölümsüzlük yönleriyle, Hızır ve İlyas peygamber-
ler çoğunlukla birlikte anılırlar. Hızır mürşid-i kâmili, İlyas sâliki temsil 
eder. Hayat suyunu bularak ölümsüzlüğe erişmiş olan Hızır’ın karada, 
İlyas’ın ise denizde yaşadığına ve bu ikisinin de darda kalan insanların 
yardımına koştuklarına inanılır. Yine inanışa göre bu iki peygamber se-
nede bir kez bir araya gelmektedirler ki bu güne hıdrellez denilir. 

Ahmed Hamdî Divanı’nda yer alan Hızır ve İlyas tarihî yönleriyle 
değil goncanın Hızır’ı taklid etmesi ile sevgilinin dudağının aşığa Hızır 
ve İlyas gibi hayat bahşedici oluşu yönüyle kullanılmaktadır. 

Sebzezâr içre yeşil câme yeşil cübbe ile 

Yemm-i aḥżarda olur Ḥıżr’ı muḳallid ġonca  (G 151/3) 

 
Bûs ėdenler leb-i cân-baḫş-ı ḥayât-efzâňı 

‘Ömr-i câvîd bulur Ḥıżr-ile İlyâs gibi  (G 173/4) 
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İdrîs:  

Şit peygamberin torunlarındandır. Suhuf sahibi peygamberlerden 
biri olan Hz. İdris’e otuz sayfa ilahi emir gönderilmiştir. İlk defa yazıyı 
icat eden, rakam yazan ve elbise diken odur. Terzilerin pîri olarak kabul 
edilir. Hz. İsa’nın göğe yükselirken başındaki serpuşa batırdığı iğneyi as-
lında İdris peygambere dünyadan bir armağan olarak götürmek istediği-
ne inanılır28.  

Divan’da terzilerin şahı olarak görülen sevgili, aşığa sürekli olarak 
sitem etmektedir. Bu nedenle terzilerin pîri olan Hz. İdris’e şikâyet edilir.  

 O şeh-i ḫayyâṭdan dâim sitemdir gördigim 
Ḥażret-i İdrîs’e ḳaldı dâdımız feryâdımız  (G 71/2) 
 
Süleymân:  
Süleyman peygamber, uzun ömürlü olması ile insan ve cinlere 

hükmetmesiyle bilinen hükümdar bir peygamberdir29. Ahmed Hamdî, 
Hz. Süleyman’la karınca arasında geçen konuşmaya telmih yoluyla işaret 
ederek, sevgiliyi Hz. Süleyman’a kendisini de karıncaya benzetmiştir. Bir 
beyitte, sevgili, her ne kadar zamanın hükümdarı konumunda olsa da 
aşığın da farklı bir âlemde şanının olduğunu belirterek karıncanın zama-
nın hükümdarına baş eğmeyeceğini ifade etmektedir.  

Gel ḫarâbât içre seyr ėt şevket-i mevfûrımız 
Ser-furû ėtmez Süleymân-ı zamâna mûrımız  (G 84/1) 
 
Mesih:  
Hz. İsa’nın isimlerindendir. İsa peygamber; ölüleri diriltme muci-

zesi, Allah’ın kudretiyle Cebrail’in Meryem’e üflemesi sonucunda baba-
sız doğması ve göğe çekilmesi yönleriyle edebiyatımızda kendisinden 
sıkça bahsedilen bir peygamberdir. 

‘Uşşâḳa olur fikr-i ḫaṭıň ḫâr-ı ta‘alluḳ 
Tecrîd ile hemḥâl-i Mesîḥâ da olmasa  (G 152/5) 
 

                                                             
28 Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Peygamberler, Edirne 2006, s. 40. 
29 Edebiyatımızda Hz. Süleyman’la ilgili bkz. Hüseyin Akkaya, The Propet Solomon in Oto-

man Turkish Literature and the Suleymâniyye of Şemseddin Sivâsî Part I, Harvard University 
1997. 
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Mûsâ:  
Tur’da Allah’ın tecellîsine mazhar olması, sihirbazlar karşısında 

asasının yılana dönüşmesi, elinin, göğsüne sokup çıkarması sonucu 
bembeyaz olması (yed-i beyza), Hızır’la olan arkadaşlığı yönüyle30 şiiri-
mizde çokça işlenen bir peygamberdir. Ahmed Hamdî bir beyitte Hz. 
Musa ile Hızır’ın yapmış olduğu yolculuktaki olaylara telmihte bulun-
maktadır. 

Seyl-i ġamdan buldı dîvâr-ı dil ol deňlü ḫalel 
Oldı Mûsâ ḫışte-keş-i bennâ Ḥıżr ṭutmaz temel (G 109/1) 
 
Yusuf:  
Edebiyatımızda Yusuf peygamber, güzellik ve vuslatın sembolü-

dür. On bir gezegen, ay ve güneşin kendisine secde ettiği rüyasını gör-
mesi, kardeşleri tarafından kıskanılarak bir kuyuya atılması, Mısır’a gö-
türülerek köle pazarında satılması, bir iftira sonucu zindana atılması gibi 
yönleriyle şiirimizde çokça telmihte bulunulan bir peygamberdir. Hz. 
Yusuf kıssası Kur’an-ı Kerim’de “en güzel kıssa (ahsenü’l-kasas)” olarak 
ifade edilmektedir.  

Ahmed Hamdî bir gazelinde Hz. Yusuf’un köle pazarında satılma-
sına telmihte bulunur. Bir başka beyitte de yine Hz. Yusuf anılmadan, 
Mısır, Ken’an, Azîz, güzellik ve köle kelimelerini kullanarak meşhur kıs-
saya atıfta bulunmaktadır. 

Yûsuf erzânî edâ-yı ḫâce ancaḳ bir düşer 
Gerçi bu bâzârda bey‘ u şirâdan çoḳ ne var  (G 32/3) 
 
Meh-i Ken‘ân-veş olur Mıṣr-ı mübâhâta ‘Azîz 
Dėrse Ḥamdî’ye bir kerre ġulâmım ḫayyâṭ  (G 93/7) 
 
2. Mutasavvıflar 
Ahmed Hamdî, iki mutasavvıftan bahsetmektedir. Bunlar, Veysel 

Karanî ve İbrahim Edhem’dir. 
 

                                                             
30 Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Ali Sayı, Firavun, Hâman ve Kârun Karşısında Hz. Musa, 

İstanbul 1993, s. 61-138. 
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Veysel Karani:  
Menkıbevî bir hayat hikâyesi vardır. Asıl adı Üveys el-Karânî’dir. 

İlk dönem hadis ve tarih kaynaklarında hakkında detaylı bir bilgiye rast-
lanmamaktadır. Hayatı ile ilgili bilgiler daha çok tasavvufî eserlerde bu-
lunmaktadır. Yemen’in Karen köyünde doğan Veysel Karânî, Tâbiîn’in 
büyüklerindendir. Yemen’de fakirlik içinde hasta annesiyle birlikte yaşa-
yan bir zattır. Hz. Peygamber döneminde yaşamasına rağmen onunla gö-
rüşememiştir. Hz. Peygamber’i görmek için Mekke’ye gitmiş, Hz. Pey-
gamber’i evinde bulamamış ve bunun üzerine annesinin “O’nu göremez-
sen geri dön” sözünden dolayı, beklemeksizin tekrar köyüne dönmüştür. 
Hz. Ömer döneminde Kûfe’ye gelip yerleşmiştir. Hakkında çok sayıda 
menkıbe anlatılan Veysel Karânî, Hz. Ali döneminde onun askerleri ara-
sında Sıffîn Savaşı’na (657) katılmış ve bu savaşta şehit olmuştur. Meza-
rının nerede olduğuna dair çeşitli rivâyetler bulunmaktadır. Hz. Pey-
gamber, vefat etmeden önce Veysel Karânî’ye verilmek üzere hırkasını 
Hz. Ömer ve Hz. Ali’ye bırakmış ve bu emanet bilahere bu iki halife tara-
fından kendisine verilmiştir31. Nasıl geldiği hakkında çok net bilgiler ol-
masa da Veysel Karânî’ye verilen bu hırka İstanbul Hırka-ı Şerif Ca-
mii’nde bulunmakta ve her yıl özellikle Ramazan ayında binlerce insan 
tarafından ziyaret edilmektedir32. 

Ahmed Hamdî bir gazelinde Hz. Peygamber’in Mirac hadisesine 
telmihte bulunarak Hz. Peygamber gibi sevgiliden başka her şeyi terk 
edip sadece sevgilinin didârına âşık olan kişinin arşta ayakkabılarını 
Veysel Karanî’nin çevireceğini ifade eder.  

Mâ-sivâ terkin ėdip ‘âşıḳ-ı dîdâr olanıň 
Çevirir ‘arşda Veysel Ḳarânî pâpûşun  (G 131/2) 
 
İbrahim Edhem:  
Hicrî III. Asırda yaşadığı bilinen İbrahim Ethem, Afganistan’ın 

Horasan bölgesinin Belh şehrinde doğmuştur. İsmi, İbrahim b. Edhem b. 
Mansur olup künyesi Ebû İshak’tır. Hayatı ile ilgili bilgilerin büyük ço-
ğunluğu menkıbelere dayandırılmaktadır. Tasavvuf tarihinde zühd dö-
neminin önemli bir sûfîsi olarak kabul edilir. Bir şehzade veya Belh hü-
                                                             
31 Bkz. Ahmet Yaşar Ocak, a.g.e., s.71-88. 
32 Veysel Karanî’ye yazılan şiirler için bkz. Hasan Aktaş, Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf, 

Konya 2001, s. 94-96. 
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kümdarı iken tasavvuf yolunu ve dervişliği tercih ederek tahtını terk 
eden meşhur mutasavvıf olarak bilinir. Bir süre Nişapur’da kaldıktan 
sonra Mekke’ye gittiği ve uzun bir süre burada ilim ve ibadetle meşgul 
olduktan sonra Şam’a giderek ömrünün kalan kısmını burada geçirmiş-
tir. Dönemin meşhur alimlerinden Süfyân-ı Sevrî ve Fudayl b. İyaz ile gö-
rüştüğü ve bunların sohbetlerine katıldığı söylenmektedir. Şiirimizde 
tahtını terk etmesi, zenginlik ve ihtişamı elinin tersiyle itmesi, eski elbise-
ler giymesi, Hızır’la görüşmesi, denize attığı iğnesini balıkların getirmesi 
gibi hususlarla ön plana çıkar33. 

Ahmed Hamdî bir beyitte İbrahim Edhem’den zühd yönüyle bah-
seder. 

Ṣâimü’d-dehr-i firâḳı olup İbrâhîm’iň 
Külbe-i ḫânḳah-ı ‘aşḳda Edhem’lendim  (G 115/6) 
 
3. Tarihî Şahsiyetler 
Ahmed Hamdî, kaside yazmış olduğu III. Ahmed, Nevşehirli Da-

mat İbrahim Paşa ve Sivaslı bazı devlet görevlileri ile İbn Sinâ ve Ti-
mur’dan bahsetmektedir. 

 
Ebû Ali:  
Asıl adı Ebû Alî el-Hüseyn b. Abdillâh b. Alî b. Sînâ (980-1037)’dır. 

İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu ve Ortaçağ tıbbının 
önde gelen temsilcisidir. Buhara yakınındaki Efşene köyünde doğdu. 
İslâm dünyasında İbn Sînâ künyesiyle meşhur olup bilim ve felsefe ala-
nındaki eşsiz konumunu ifade etmek amacıyla Ortaçağ âlim ve düşünür-
leri tarafından kendisine verilen "eş-şeyhü'r-reîs" unvanı ile de bilinir. 
Ayrıca "hüccetü'1-hak, şeref ü'l-mülk. ed-düstûr" gibi vasıflarla da anıl-
mıştır. Batı'da genellikle Avicenna olarak bilinmekte ve "filozofların 
prensi" diye nitelenmektedir. İbn Sînâ olağanüstü bir zekâya sahip oldu-
ğu için küçük yaşta dikkatleri üzerinde topladı. Önce Kur'an'ı ezberledi; 
dil, edebiyat, akaid ve fıkıh öğrenimi gördü34.  

                                                             
33 Detaylı bilgi için bkz. Hasan Aktaş, Yeni Türk Şiirinde İbrahim Edhem Okulu ve Misyonu, 

Rize 2008. 
34 Ömer Mahir Alper, “İbn Sînâ”, DİA, İstanbul 1999, C. XX, s. 319-322;, ayrıca bkz. Hasan 

Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Tarihi Şahsiyetler ve Eserleri, Konya 2002, s. 212. 
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Üç beyitte İbn Sînâ’dan bahseden Ahmed Hamdî, İbn Sînâ’nın ta-
biplik ve üstün zekâsı yönüyle ele almaktadır. 

Olmaz devâ-pezîr-i ṭabîb olsa Bû-‘Alî 

Ref‘-i melâl-i dehre şarâb-ı zebîbi gör  (G 33/2) 

 

Birazca metn-i ḳadeḥden telemmüẕ eyleyelim 
O fende pîr-i meye Şeyḫ Ebû ‘Ali dirler  (G 40/5) 

 

‘Âḳıl ṭarîḳ-ı ‘aşḳda ėder Ḳays’ı iḳtidâ  

Olmaz bu fende ṭıfl-ı sebükḫân Ebû ‘Ali  (G 166/4) 

 
Timur:  

1336-1405 tarihleri arasında yaşayan ve kendi adıyla anılan devle-
tin hükümdarıdır. Bir savaş esnasında ayağığının sakatlanması sebebiyle 
Timurleng (Aksak Timur) namıyla anılmaya başlanmıştır. XV. asrın ba-
şında Osmanlı ülkesine girerek Yıldırım Beyazıt’ı yenmiş ve Osmanlı 
devletini dağılma noktasına getirmiştir. Sivas’ı aldığında insanları diri 
diri toprağa gömdürmesi ve Sivas’ı yakıp yıkması yönüyle Ahmed 
Hamdî’nin bir beytinde yer almaktadır.  

Ruḫ-ı ruḫsârıňa Timur ḫaṭṭ ėtdikçe hücûm 

Bend-i raḥsını ḫarâb eyledi Sîvâs gibi  (G 173/2) 

 

Kasîde yazılan kişilerle ilgili bulabildiğimiz bilgiler şöyledir: 
 
Sultan III. Ahmed:  

30 Aralık 1673 günü doğdu. Babası Sultan Dördüncü Mehmed, an-
nesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır. Ağabeyi Sultan II. Mustafa'nın 
vefatı üzerine 22 Ağustos 1703 tarihinde otuz yaşında iken Edirne'de tah-
ta geçti. Osmanlı Devleti açısından önemli bir yere sahip olan Lâle Devri 
boyunca padişahlık yapan Sultan III. Ahmed, hattat ve şâirdi. "Necib" 
mahlasıyla şiirler yazdı. Ayrıca musiki ile de yakından ilgileniyordu. Di-
van şairlerinden Urfalı Nabi’nin hem kendisini hem de şiirlerini çok se-
verdi. 
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Gençliği diğer Osmanlı şehzadelerine göre bir hayli serbest geçti. 
Şehzadelerin öldürülmesi geleneği kalktığından, rahat bir hayat sürdü. 
İstediği her şeyle ilgilendiği için bilgisi de, görgüsü de arttı. Avrupa'daki 
gelişmeleri inceleme fırsatı buldu ve matbaanın Osmanlı Devleti'ne gel-
mesi için çok çaba sarfetti. Yirmi yedi yıl gibi uzun bir süre tahtta kalan 
Sultan Üçüncü Ahmed, çıkan Patrona Halil isyanı sonunda, 1 Ekim 1730 
tarihinde padişahlıktan çekildi. 

 
Sadrazam Damat İbrahim Paşa:  

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa(1660- 1730), Sultan III. Ahmet sal-
tanatında, 9 Nisan 1718 - 1 Ekim 1730 tarihleri arasında sadrazamlık 
yapmış ve ismi Lale Devri ve Nevşehir ile özdeşleşmiş ünlü Osmanlı 
devlet adamıdır. 

 
Ser-bostâniyan Sivaslı Mehemmed Ağa:  

XVIII. yüzyıla damgasını vuran Selmanoğulları ailesinin önemli 
fertlerinden Seyyid Mehmet Ağa haseki iken 1717’de Bostancı ocağına gi-
rerek Bostancıbaşı olmuştur. Damat İbrahim Paşa sayesinde göze girmiş, 
Padişahın damadı olmaya niyetlenmiş ve oğlunu da Damat İbrahim Pa-
şa’ya damat yapmak istemiştir. Bu olaylar üzerine Damat İbrahim ile ara-
sı açıldığından 1 Nisan 1721’de saraydan kovularak beylerbeyliğindeki 
evinde ikamete gönderilmiş ve o şekilde ölmüştür.  

 

Ahi Mehmed Paşa:  

Selmanoğulları alesinin önemli fertlerinden biridir. Seyyid Meh-
met Ağanın kardeşi olup Sivas’ta nalbant iken kardeşi sayesinde 1717 yı-
lında Sivas deftardar kethüdası olarak atanmıştır. Seyyid Muhammed 
Paşa daha sonra 1719’da kardeşinin ikbalinde mîrimîranlıkla Sivas Bey-
lerbeyi olarak atanmıştır. Seyyid Muhammed Paşa halk arasında Ahi 
Muhammed Paşa olarak da geçmektedir. Yine 1133 yılındaki bir hüccette 
Ahi Muhammed Paşa için, Sivas valisi Ahi Mehmet Paşa diye bahsedil-
miştir. Seyyid Muhammed Paşanın halka karşı yapmış olduğu zülüm ve 
baskıların artmasıyla, halk tarafından büyük tepkiler almıştır. Ayrıca bu 
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olaylar Padişah tarafından duyulunca 1721’de idam edilmiştir. Seyyid 
Muhammed Paşa’nın kabri Paşa Cami’nin minaresi yanındadır35.  

 
Recep Paşa:  
Sivaslı ayan ailelerinden Zaralızadelere mensuptur. Zaralızade 

Mehmed Paşa’nın oğludur. 1776-1798 yılları arasında değişik zamanlarda 
Sivas mütesellimliği ve kethudayerlik yapmıştır. Daha sonra Kars muha-
fızlığı verilmiş fakat bu görevde uzun süre kalmamıştır. Agustos 1803’de 
Van eyaleti ve muhafızlığı verilmiştir. 1804’te vefat etmiştir36. 

Kaside yazılanlardan Abdi Paşa ve Mustafa Paşa’nın kim oldukları 
hakkında bir bilgiye ulaşamadık. 

 
4. Efsanevî Şahsiyetler 
İran edebiyatından edebiyatımıza geçen ve şiirimizde çokça işle-

nen şahıslardan Cem, İskender, Rüstem gibi isimler de Ahmed Hamdî ta-
rafından çeşitli yönleriyle şiire konu edilmektedir. 

 
Cem:  
Cemşit olarak da bilinen Cem, İran edebiyatından edebiyatımıza 

geçen bir hükümdardır. Nuh peygamber zamanında yaşadığı rivayet 
edilmektedir. Nevruz gününün Cem’in tahta çıktığı gün olduğundan do-
layı bayram günü olarak kabul edilip kutlandığı söylenmektedir. Şarabı 
bulan kişi olarak bilinmesi yönüyle edebiyatımızda şarap ve ilgili unsur-
larla birlikte anılır. Cem’in Ahmed Hamdî’nin şiirlerinde yer bulması da 
bu yönüyledir.  

Nevâl-i feyż-i ḫum-ı Cem cenâb seyr eyle 
Tehî piyâle gürisne gedâ degil de nedir  (G 52/4) 
 
Dâġ senc ėtse n’ola rûḥ-ı Cem’i ey Ḥamdî 
Ṣaḥn-ı meyḫânede pây-ı ḫuma hem-serligimiz  (G 80/5) 
 

                                                             
35 Aile ilgili bkz. İlhan Ege, Son Dönem Osmanlı Tarihinde Bir A’yan Ailesi: Zaralı-zadeler, 

C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2006, s. 45-48. 
36 İlhan Ege, a.g.e, s. 72 
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İskender:  
Edebiyatımızda isminden bahsedilen iki İskender vardır. Bunlar-

dan ilki, Kur’an’da hayatı hakkında bilgi verilen İskender-i Zülkarneyn37, 
diğeri ise Makedonyalı İskender (m.ö. 356-323)’dir. Çoğu kez hayatları 
birbirine karıştırılmıştır. Büyük İskender’den “âyine-i İskender” sebebiy-
le bahsedilir. Rivâyete göre İskenderiye şehrinde yüksek bir yere konulan 
bu ayna vasıtasıyla oraya gelmekte olan çok uzaktaki gemiler gözlenir-
miş. Gelen düşman gemisi ise bu aynadan yansıtılan güneş ışıklarıyla 
daha uzaktayken yakılabilirmiş. Âyine-i İskender, tasavvufta insân-ı 
kâmilin mâsivâdan arınmış kalbini ifâde eder38. Edebiyatta, âyine-i cihan-
nümâ ve âyine-i kîti-nümâ (cihanı gösteren ayna) şeklinde sıkça kullanı-
lır. 

Ahmed Hamdî de İskender’in cihanı gösteren aynasını kadehe 
benzetme yönüyle şiirine konu etmektedir.  

Esîr-i bâde cihân-ı ṣafâ Sikenderidir 
Ḳadeḥ secencel-i ‘âlem-nümâ degil de nedir  (G 52/5) 
 
Câmdır âyîne-i İskender-i gîtî-nümâ 
Cevher-i tâc-ı Cem elde sâġar-ı billûrımız  (G 83/2) 
 
Rüstem:  
İran kahramanlarından olup milattan önce IV. yüzyılda yaşadığı 

tahmin edilmektedir. Babasının adı Zal’dır. Bu sebeple Zaloğlu Rüstem 
diye anılır. Devleri bile yenen bir kahraman olarak şiirimizde güçlü ve 
yenilmezliğiyle ele alınır. Ahmed Hamdî de bir beyitte aşk arbedesi arsa-
sında kahramanlık yönüyle Rüstem’e dönüştüğünü söyler. 

Geştgîr-i elemi gürz-i sebû ile yıḳup 
‘Arṣa-ı ‘arbede-i ‘aşḳla Rüstem’lendim  (G 115/3) 
 

                                                             
37 Bkz. Kehf, 18/83-99. 
38 Âyine-i İskenderle ilgili bkz. A. Sırrı Levent, Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmu-

lar ve Mefhumlar, İstanbul 1943, s. 160, 177; İskender Pala, a.g.e, s. 62; Ahmet Talat Onay, 
Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Hazırlayan: Cemal Kurnaz, Ankara, s. 58. 
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5. Masal Kahramanları 
Divan şiirinin vazgeçilmezlerinden Leylâ ile Mecnun ve Ferhat ile 

Şirin Ahmed Hamdî Divanı’nda da anılan isimlerdendir. 
  
Kays:  
Leylâ ile Mecnun hikâyesinin erkek kahramanıdır. Asıl adı Kays 

iken aşkından dolayı çöllere düşmesi, hayvanlarla birlikte yaşaması gibi 
sebeplerle insanlar tarafından deli anlamına gelen Mecnun olarak isim-
lendirilmiştir. 

Âşıklık vasfını taşıyan divan şairleri, sevgiliyi Leylâ’ya kendilerini 
Mecnun’a benzeterek, aşkından adı Mecnûn’a çıkan Kays’tan daha fazla 
aşk yetisine sahip olduklarını çeşitli şekillerde ifade ederler.  

Ahmed Hamdî de Kays/Mecnun’dan geleneğe uygun olarak bah-
setmektedir. Kendisini Mecnun’a benzeten şair, cünûn vasfını, çölü ve 
Leylâ ile Mecnun hikayesindeki çeşitli vasıfları şiirine konu eder. 

Ḥüsnle Leylî ḳadar şöhret-meâb olduňsa sen 
‘Âşıḳıň Ḥamdî daḫi Mecnûn ḳadar meşhûrdur  (G 46/5) 
 
Göňül bir nâzenîniň ‘âşıḳ-ı şeydâlarındandır 
Ki ṣad Leylâ-veş anıň Ḳays-ı ġam peymâlarındadır  (G 54/1) 
 
Olmamışken bir nefes hem-ṣoḥbet ol Leylâ-veşe 
‘Aşḳla Mecnûn ḳadar Ḥamdî çekildi adımız  (G 71/5) 
 
Esîriz ‘aşḳa velâkin çü Ḳays-ı teng-nihâd 
Hevâ-neverdi-i deşt ü cibâli istemezüz  (G 72/3) 
 
Sergüẕeşt-i Ḳays u Vâmıḳ’dan ḫaber-cûyâ iseň 
Ḫûblarla baḳ benim aḥvâlime ey dil ve ḳıs  (G 87/3) 
 
Ḳays’a mecnûndur deyü ‘âlem melâmet ėtdigi 
Cevher-i ‘aḳlını żâyi‘ ėtdi sevdi ḳahbe zen  (G 132/4) 
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Beyân ėt ḥâlim ol Leylâ-veşiň sevdâ-yı zülfiyle 
Düşerse râhıň ey bâd-ı ṣabâ vâdi-i Mecnûn’a  (G 147/4) 
 
Ferhad, Şirin:  
Ferhad/Hüsrev ile Şirin hikâyesi de edebiyatımızda sıkça atıfta bu-

lunulan aşk hikayelerindendir. Ferhad’ın Şirin’in aşkından dolayı dağı 
delmesi hadisesi edebiyatımızda birçok şair tarafından çeşitli vesilelerle 
kullanılmıştır. Ahmed Hamdî de aynı çerçevede Ferhad ile Şirin’den 
bahsetmektedir. 

Ḳuvvet-i bâzû ile bî-baḫta el vėrse murâd 
Vaṣl-ı Şîrîn ile Ḫusrev kâm alırdı Kûhken  (G 132/5) 
 

  



III. BÖLÜM 
AHMED HAMDİ DİVANI (METİN) 





KASÎDELER 
 

1 (İ: 1b, K: -) 

Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün 

Beni ḳıl şâhid-i ġufrânıň-ile yed-be-yed yâ Rab 

O sâ‘at kim diye ins ü melek yâ Rab meded yâ Rab 

 

Ne derde bula dermândır ki luṭfuňda olur-ise 

‘Uṣâta sîne-fersâ đarb-ı peşşe dest-i red yâ Rab 

 
Ḳanâ‘atla beni âzâde-i ḳayd-ı ‘alâyıḳ ḳıl, 

Ṭama‘la tâbıňı meşġûli-i dâd u sited yâ Rab  

 

Muvaffaḳ ėdip âmâlimde iḫlâṣa ḫalâṣ eyle 

Ẓuhûr ėtdükde a‘mâl-i ḫafiyye nîk ü bed yâ Rab 

 
Hemîşe âşinâ-yı ḳulzüm-i esrâr-ı vaḥdet ḳıl 

Bi-ḥaḳḳ-ı şân-ı naṣṣ-ı ḳul hüve’llâhu aḥad yâ Rab 

 

Baňa bir rütbe iḥsân ėt ki da‘vâ-yı tesâvîden 

Ümîdin ḳat‘ ėdip râḥat ola ehl-i ḥased yâ Rab 

 
Neye müncer ola ḥâli riyâkârânıň ol günde 
Olup ger ẕemlerinde ṣubḥa ḥablün min mesed yâ Rab 

 

Tehî dest-i ‘ameldir ṣıfr-yed ḳoyma ḳıyâmetde 

Nuḳûd-ı raḥmetiň Ḥamdî’ye baḫş ėt bî-‘aded yâ Rab 
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2 (İ: 2a, K: 75a) 
Na‘t-ı Seyyidü’l-Kevneyn ṣalla’llâhu te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem 
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün 
Ey Rasûlallâh ḥabîb-i ḥażret-i ḥayy u ilâh 
Rûz-ı maḥşer sensin erbâb-ı me‘âṣîye penâh 
Ma‘den-i luṭf-ı keremsin eyle ben hâke nigâh 
Ėtdi ben küstâḫı ḥayfâ nefsimüz gümrâh âh 
Oldı dil güm-geşte râh-ı vâdi-i cürm-i günâh 
 
Ṣafha-ı levḥ-i ezelde nâmıňa oldı ḳarîn 
Raḥmeten li’l-‘âlemîn ü hem şefî‘ü’l-müẕnibîn 
‘Adl ėdince ‘arṣa-ı maḥşerde Rabbü’l-‘âlemîn 
Ger bu maḥcûb-ı ḫaṭâya olmaz-iseň sen mu‘în 
Yâ Muḥammed kimden istimdâd ėde ben rû-siyâh 
 
Ey risâlet evc-i burcı üzre mihr-i tâb-dâr 
İtme nûruňdan bu ben maḥzûnı maḥrûm sâye-vâr 
Herkesiň a‘mâli nîk ü bed olınca âşikâr 
Olmaya ben gibi bir ‘âṣî perîşân rûzigâr 
Sen şefâ‘at eylemezseň ḥâlimüz oldı tebâh 
 
Sen o sulṭân-ı rusülsüň ey ḥabîb-i ẕü’l-minen 
Oldı dergâhıňda şâhân-ı cihân çârûb-ı zen 
Bir şeb olduň sâkinân-ı ‘arşa şem‘-i encümen 
Eylediň menzilgeh anda ḳurb-ı ev ednâyı sen  
Pây-ı bûsuňla şeref-yâb oldı ‘arş u mihr ü mâh 
 
Ḥamdi-i serkeşte-i ṣaḥrâ-yı ‘iṣyân u ḫaṭâ 
Ġarḳa-ı ġirdâb u cürm ü bende-i nefs ü hevâ 
Teşne-leb olduḳda germâ-yı ḳıyâmetde nola 
Olsa sîr-âb-ı zülâl-i luṭfuň ey kân-ı ‘aṭâ 
Çünki maḥrûm olmaz erbâb-ı keremden kâm-ḫâh 
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3 (İ: 2a, K: -) 

Na‘t-ı Ḥażret-i Rasûl-i Ekrem ṣalla’llâhu te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem 
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün 

Ġarîḳ-ı baḥr-i cürm-i bi-ḥisâbım yâ Rasûle’llâh 

Ḥarîḳ-i âteş-i şerm ü ḥicâbım yâ Rasûle’llâh 

 

Baňa luṭf ėt diger-gûn olmasun ḥâl-i perîşânum 

Ki ‘âṣîyim sezâ-yı her ‘aẕâbım yâ Rasûle’llâh 
 

N’ola der-yûze-i naḳd-i şefâ‘at eylesem senden 

Faḳîrim ‘âciz-i pür-ıżṭırâbım yâ Rasûle’llâh 

 

Ḫudâvendâ göňül mülkini ma‘mûr ėt şefâ‘atle 

Ki bî-pâ vü ser-i ḫâne-ḫarâbım yâ Rasûle’llâh 
 

Zülâl-i luṭf-ile sîr-âb ḳıl ben teşne nâ-kâmı 

Ḳapıňda Ḥamdi-i pür-sûz u tâbım yâ Rasûle’llâh 
 

 

4 (İ: 2b, K: -) 

Na‘t-ı Ḥażret-i Ḥabîb-i Ekrem ṣalla’llâhu te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem 
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün 

Ey Rasûl-i Ḥaḳ emîn-i vaḥy-i Rabbü’l-‘âlemîn 

Şân-ı ‘âlî-şânıňıň vaṣṣâfı Ḳur’an-ı mübîn 

 

Nûruň ėtmişdir münevver ‘âlemi Âdem henüz 
Olmamışdı ol zamân ṣûret-peẕîr-i mâ’ ü ṭîn 

 

‘İllet-i ġâiyyedir ẕâtıň ẓuhûr-ı ‘âleme 

Hep seniňçün ḫalḳ olundı evvelîn ü âḫırîn 
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Oldı pây-endâz-ı mi‘râcıň sipihr-i aṭlası 

İrdi teşrîfiňle ḳadre sidre vü ‘arş-ı berîn 
 

Bezm-i ev ednâya cân gibi revân olduḳda sen 

Ḳâlıb-ı bî-câna döndi ḳaldı hem Rûḥu’l-emîn 

 

Ḥamdi-i bî-çâre maḥşerde cenâbıňdan seniň 

Eyler ümmîd-i şefâ‘at yâ Şefî‘a’l-müẕnibîn 
 

 
5 (İ: 3a, K: -) 

Ḳaṣîde-i Ramażâniyye 
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün  

İntiẓâr üzre iken maṭla‘a ehl-i îmân 
Pertev-endâz-ı ‘uyûn oldı hilâl-i Ramażân 

 

Re’y-i raḥmetdir o meh ḥall-ile imlâ ėtmiş 

Lâciverdî varaḳ-ı çarḫa debîr-i devrân 

 

Dîv-i ‘iṣyânı hedef eyledi tîr-i ‘afve 
Rüstem-i raḥmet alup destine zerdûzlı kemân 

 

Çend ‘iṣyânı ėdip tu‘me-i şimşîr-i ‘afv 

‘Arşa aṣdı ḳılıcın Ḫüsrev-i raḥmet o zamân 

 

5  Ṣoḳdı altunlı çelenk başına raḥmet şâhı 
Leşker-i cürm ü günâhı ėdicek rû-gerdân 

 

Mütelâṭım olıcaḳ uyucaḳ lücce-i baḥr-i raḥmet 

Bir gümüş balıġı kendin şebeke urdı hemân 
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Düşdi ‘ayn-ı Cem’e batdı ġazâl-ı ḫurşîd 
Ḳaldı bir ḳarnı gören anı hilâl ėtdi kemân 
 
Nîm ḫalḫâl-ı zerin dirhem-i necme bozdı 
K’ola bânû-yı felek fıṭr içün nuḳra-keşân 
 
Ṣad hezârân-ı taḥiyyât ü ŝenâ kim ėtdi 
Bizi bu şehr-i şerî‘atle müşerref Yezdân 
 

10  Budur ol şehr-i mübârek ki cenâb-ı Mevlâ 
Na‘t-ı şânında dėdi enzele fîhi’l-Ḳur’ân 
 
Ehl-i İslâma ne raḥmet ne ‘inâyetdir bu 
Bu rivâyetdir eṣaḥḥ yaṣfedü fîhi’ş-şeyṭân 
  
Rûzedârâna bu eyyâm-ı mübârekde Ḫudâ 
Ni‘am u maġfiret ü luṭfın ėder bî-pâyân 
 
Pîr mi kesdi mey-i âşâm-ile Câmî dersin 
Şeyḫ-i ḳurrâ oḳudur Ḥâfıẓ’ı dîvân dîvân 
 
Ḳadeḥiň devri tamâm oldı sebû düşdi tehî 
Şimdi ṣûfîler ayaḳlandı ėderler devrân 
 

15  Çekdi iḫfâya muġannîleri bezm-i ṭarabıň 
Oḳunur cehr-ile câmi‘de ḥadîŝ ü Ḳur’ân 
 
Oldı her ḳubbe cevâmi‘de miŝâl-i sînâ  
Naḫl-i ṭuranda minârât-ı ḳanâdîl efşân 
 
Döndi her câmi‘-i zîbende fener baġçesine 
Ẕikr ü tesbîḥe müeẕẕinleri bülbül-elḥân 
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Câmi‘e ṭoldı melek gibi cemâ‘at ṣaf ṣaf 
Bî-namâzlarla ma‘an ṭaşrada ḳıldı şeyṭân 
 
Defter-i cürmi ėdip şüste sirişk-i nedeme 
Tevbe-nâme sözi taḥrîr ėder ehl-i ‘irfân 
 

20  Ża‘f-ı rûzeyle mükeyyifleriň aḥvâli ‘acîb 
Gözlerinde tüteyor berş-ile bir lüle duḫân 
 
Vâiẓ-i şehr ėdeli bâde yasaġın te’kîd 
Ġam-ile ḳan içer ol ṭâife-i bed menişân 
 
Düşdiği yerde ḳalur mürd-i ṣad sâle gibi 
Gelmiş afyon esîriň leb ü ḫulḳûmuna cân 
 
Beng-ḫârân-ise ḫod muḫtaṣar olmuş ḫaste 
Rûy-ı rîşine lu‘âb femi çirkâb-ı revân 
 
Ḥamdiyâ gel biz de aḥvâlimizi yâd ėdelim 
Ġayrıň aḥvâlini taḳrîre ne sûd u ne ziyân 
 

25  Şi‘r ü inşâ-ile çoḳdan berü me’lûf olduḳ 
Olup ehl-i süḫaniň peyrevi üftân ḫîzân 
 
Öyle bir tâze zemîn üzre semiyyet ḳılma 
Sen de meydân-ı me‘ârifde gel irḫâ-yı ‘inân 
 
Ramâżâniyye vü ‘îdiyye diyü ehl-i süḫan 
Resmidir ḥâlin ėder naẓm-ı ḳaṣâyidle beyân 
 
Vüzerâya ümerâya nice devletlülere 
‘Arż-ı ḥâl-i perîşânunı giryân giryân 
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Gözleyip dâiresin devr ėder isḳâṭcı gibi 
Dest-i ḥırṣile ṣala resmin olurlar cûyân 
 

30  Kimi sîm ü ẕer ümîdinde kimi ḫil‘atde 
Çeşm-i ḥasretle ẓuhûruna olurlar nigerân 
 
Vaḳti yoḳ şimdi diyü vėrse cevâb-ı reddi 
O müselmânı ḫacîl eyler o ẓâlim deverân 
 
Vay bir ḫil‘at eger câize iḥsân olsa 
İbtidâsına ki çevgân ṭutar çavuşân 
 
Ḫil‘atiň ola mübârek diyü şerbetci gelür 
Biň belâ-ile anı def‘e bulursa imkân 
 
Ḳoparur velvele mehterbaşı ḥâke ḳapudan 
Yėr bulunmaz ki ėde kendüyi şâ‘ir pinhân 
 

35  Ḳalem ü kâġıd u ḥall cedvele maṣraf elemi 
Ėder ol şâ‘iri şermende rezîlü’l-‘aḳrân 
 
Ramâżâniyyeni bir mün‘ime ‘arż eyle ki sen 
Ola der-yûzeger-i rîze-i nânı ḫâḳân 
 
Yed-i iḥsânı gibi cümleye dergâhı açuḳ 
Dest-i red yoḳ ḳapusunda vü ne ḥâcib derbân 
 
A‘ni dergâh-ı Ḫudâvend-i ‘amîmü’l-iḥsân 
Cümleye rûzîde oldur heme rûzân u şebân 
 
Yâ İlâhî baňa beẕl eyle nevâl-ı keremiň 
Rızḳ içün ėtme beni il ḳapusunda pûyân 



62  •  Alim Yıldız 

40  Ḫil‘at-i fâḫire-i luṭfuňı ber-dûş eyle 
Ḳoma aḳran arasında beni ‘uryân püryân 
 
Ġayra açmam dimezem maṭbaḫ-ı cûduň var iken 
Her kime dirsem o da senden umar rîze-i nân 
 
İtme dünyâda beni kimseye muḥtâc u rezîl 
Ni‘met-i vaṣl-ile ‘uḳbâda hem eyle ḫandân 
 
Râyicü’l-vaḳt-i naḳdden ‘amelüm desti tehî 
Var ḫazînemde zuyûf bize hemînân hemyân 
 
Seyyiâtum ėder-iseň ḥasenâta tebdîl 
Genc-i bî-rence o dem mâlik olurum şâyân 
 
Eylediň mu‘tekif-i mescid-i dünyayı ḥasen 
Gėceyi ḳadr ü berât ėt günüm ‘id-i Ramażân 
 
‘Uteḳa defterine nâmımı ḳayd ėt kerem ėt 
Mefḫar-i her dü cihân ḥürmetine yâ Raḥmân 
 

47  Rûḥ-ı pâkine ṣalât ola müdâm olduḳca 
Gökde meh gâh hilâl ü gehi bedr-i tâbân 
 
 
6 (İ: 4b, K: -) 
Ḳaṣîde-i der-sitâyiş-i Ḥażret-i Sulṭân-ı Aḥmed Ḫân ‘aleyhi’r-raḥme 

ve’l-ġufrân 
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün  
Ḥamdü li’llâh ki ‘ibâda olup elṭâf-ı Ḫudâ 
Böyle bir pâdişehi ‘âleme ėtmiş i‘ṭâ 
 
A‘ni Ḫân Aḥmed-i Ġâzî ki sa‘âdetle bu dem 
Odur evreng-i ḫilâfetde ‘adâlet-peymâ 
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O şehinşeh ki der-i devlet-i ‘adline anıň 
Olmada cümle selâṭîn-i zamân naṣiye-sâ 
 
Cevher-i tîġ-ı ‘itâbını ḫayâl ėtdikce 
Mûydâr olmadadır bîm-ile çeşm-i a‘dâ 
 

5  Pertev-i mihr-i ‘adâletleriniň fikri-ile 
Rûşen olmaḳda ‘uyûn-ı dil-i ḫayl-i fuḳarâ 
 
Pençe-i luṭfı müdâm olmadadır şefḳatle 
Şâne-i ṭurra-i ümmîd ḳılıpdır ṣuleḥâ 
 
Ced-be-ced irŝ-ile evreng-i ḫilâfetde müdâm 
Çâr-ı ṣad-sâledir olduḳları iḳlîm-güşâ 
 
Böyle pâkîze nesil devlet-i İslâmîde 
Olmadı mesned-i şâhîye gelip dehr-ârâ 
 
Cümleniň zübdesi bu ḫasr u ḫâliṣ niyyet 
Ki murâdıdır ėde ‘âlemi ‘adli iḥyâ 
 

10  Nuṭḳ-ı cân-baḫşınıň âŝârıdır olmaḳ böyle 
Râġıb-ı ‘adl u ‘aṭâ hep ümerâ vü vüzerâ 
 
Ėder aḥkâmını ḳânûn u şerî‘at te’kîd 
N’ola fermânına olursa müsaḫḫar dünyâ 
 
Vaṣf-ı şânında anıň kim dise muḥyi’s-sünne 
Ėder ol ḳavli tevârîḫ-şinâsân imżâ 
 
‘Âlem ol mertebe emn üzre zamânında eger 
Bir ‘arûs ėtse ḥuliyy-ile sefer bî-pervâ 
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Cânı mı var aňa yüz göstere erbâb-ı şeḳâ 
Sâyesi olur aňa olsa da peyrev farażâ 
 

15  O şehinşâh-ı felek ḳadr tevâżu‘-kârıň 
Ṣafvet-i meşreb-i pâkine sen eyle ıṣġâ 
 
Şevket ü şân-ile dünyâda naẓîri yoġıken 
Cümle elḳâbını naẓm ėtse gürûh-ı şu‘arâ 
 
Kevŝer-i luṭf u mürüvvetle sirişte ėtmiş 
Cevher-i ṭînet-i pâkîzesin anıň Mevlâ 
 
Ḥabbeẕâ ḫulḳ-ı ḥasen ṭab‘-ı kerîm-i aḥsen 
Ḳalb-i ṣâfîsidir âyîne-i esrâr-ı Ḫudâ 
 
Âsitânın leb-i mihr ü mehiyle bûs ėtse 
N’ola gerdûn-ı dütâ şevḳ-ile her ṣubḥ u mesâ 
 

20  Böyle bir pâdişehiň görmek içün eyyâmın 
Oldı ser-keşte felek eyledi çoḳ ‘ömr ifnâ 
 
Ben daḫı baḫt-ı diger-gûne ḫelâl ėtdüm hep 
Gerçi ėtmişdi ezelden baňa biň dürlü cefâ 
 
Cümleniň ėtdi mekânını ber-vefḳ-ı ümîd 
Ḳomadı dilde eŝer kerd-i kederden aṣlâ 
 
Böyle sulṭân-ı cihân-bân-ı mekârım-kârıň 
İrmeye ‘ahd-i humâyûnuna ‘ömr ėtdi vefâ 
 
Görüp âşûbgeh olduḳlarını memleketiň 
Zehr-i ġam nûş ėdip eyler-idim âlâmı ġıdâ 
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25  Her gėcem ‘îd-i sa‘îd oldı dem-i ‘adlinde 
Her günüm ‘işret-ile ‘îd-i meserret-baḫşâ 
 
Ehl-i İslâma budur vâcib ü farż u sünnet  
Bu zamânıň ėdeler ḥaḳḳ-ile şükrini edâ 
 
Ḥamdiyâ ėrdi söz itmâma budur resm-i ḳadîm 
Ki ėder ḫâtimede ehl-i süḫan ḫayr du‘â 
 
Bir du‘â eyleye âmîn diye ervâḥ-ı rusül 
Eyleyip ‘acz-i ḳuṣûr u ġalaṭın isti‘nâ 
 
Bir du‘â kim ola iḫlâṣ-ileMevlâ’nıň o dem 
‘Arṣa-ı ḳurb-ı ḳabûlünde olur cilve-nümâ 
 
Ber-devâm eyleye şevketlü şehinşâhı Ḫudâ 
Ėde a‘dâsına manṣûr u muẓaffer Mevlâ 
 
Ola şehzâdeleri ṣadr-ı selâmetde mekîn 
Süreler devlet ü iḳbâl-ile dünyâda ṣafâ 
 

32  Ėde eslâf-ı kirâmına Ḫudâ-yı müte‘âl 
Ravża-ı cennet-i a‘lâyı maḳâm u me’vâ 
 
7 (İ: 5b, K: -) 
Ḳaṣîde-i Nevrûziyye der-sitâyiş-i Ḥażret-i Sulṭân Aḥmed Ḫân 

‘aleyhi’r-rıżvân 
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün  

1  Gerçi bozmuşdı şitâ revnaḳını bostânıň 
Adı ḳalmışdı hemân sünbül-ile reyḥânıň 
 
Rûzigâr eyleyip evrâḳını bi’l-cümle hebâ 
Ḫâr-ı zâr olmuş-idi şâḫı gül-i ḫandânıň  
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Âb-ı yaḫ-beste şikeste ḳadeḥ lâle tamâm 
Dili lâl olmuş-idi murġ-ı hezâr-ı destânıň 
 
Mecma‘-ı bûm u ġurâb olmuş-idi ṣaḥn-ı çemen 
Mülk-i mevrûŝı iken bülbül-i ḫoş-elḥânıň 
 

5  Vaḥşet-efzâ-yı ḳulûb olmadı taḥḳîḳ o zamân 
Yoġ-idi farḳı hemân gülşen ile zindânıň 
 
Şimdi gülzâra ėdip ‘aṭf-ı ‘inân-ı ‘arabî 
Dîde-i ‘ibret-ile luṭfunı gör Mevlâ’nıň 
 
Revnaḳ-ı tâze bahâr-ile bulup zînet-i tâm 
Farḳı müşkil bulunur cennet ile dünyânıň 
 
Mevsim-i deyde rev-i berḳ u tegerg-idi ḳamu 
Ḳaṭresi âb-ı ḥayât oldı bugün bârânıň 
 
Göricek tâze binâsını nebâtıň âdem 
Ḥaşrıň inkâr ėdemez yėrde yatan mevtânıň 
 

10  Gülşene çeşm-i ḥaḳîḳatle baḳan kimse bilür 
Ḳudret-i kâmilesin Rabb-i ‘aẓîmü’ş-şânıň 
 
Olmuş eṭrâf-ı gülistânı muḥîṭ âb-ı revân 
Mâi bir cedvelidir ṣuḥf-ı baharistânıň  
 
Cân-fezâ bâd-ı seḥer câm-ı ṣafâ her gül-i ter 
Ėtdi peymâne şikeste ḳadeḥin peymânıň 
 
Oldı her kûşe çemenzârda bir ḳaṣr-ı ṣafâ 
Sâye-i servde cem‘iyyeti var yârânıň 
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Gül gibi buldı sürûr-ile güşâyiş-ḫâṭır 
Eŝeri ḳalmadı dillerde ġam-ı devrânıň 
 

15  Bâġbânıň bu ḳadar gülşeni zeyn eylemeden 
Ḳaṣdı teşrîfin umar Ḥażret-i Aḥmed Ḫân’ıň 
 
O şehinşâh-ı mu‘aẓẓam ki ġubâr-ı deridir 
Sürme-i dîdesi şâh-ı ‘Acem’iň ḫâḳânıň 
 
İntisâb ėtmek-ile oldı der-i devletine 
Heft iḳlîmde şân u şerefi İlḫân’ıň 
 
‘Âleme ahd-i hümâyûnı bahâr-ı ḥurrem 
Devr-i ‘adlinde güzel râḥatı var dünyânıň 
 
Mündefi‘ oldı zamânında şitâ gibi ẓulem 
Munḳaṭı‘ oldı eyâdîsi fiten-i cûyânıň 
 

20  Keşmekeş üzre iken dest-be-gerdân beste 
Fuḳarâ beste-i zincîri olup sekbânıň 
 
Naġme-i ‘adli ėdip dest-feşân-ı şâdî 
Ḳalmadı dilde ġamı ‘ârıża-ı sâliyânıň 
 
Fuḳarâ ḫırmenini kendi biçip ölçmekde 
Dâs-ı ḳahrı ayaġın kesdi ẓulem-kârânıň 
 
Bûma yėr ḳalmadı tertîb-i mekân eylemege 
Yapdı aṣḥâbı gelip mülki olan vîrânıň 
 
Ḥamdiyâ vaṣf-ı cemîlini ne mümkin taḥrîr 
Ḳalem-i nâṭıka peyrev o şeh-i ẕî-şânıň 
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25  Eyleseň vaṣf-ı cemîlinde mücelled nüsḫa 
Yine mümkin midir itmâma ire noḳṣânıň 
 
Ḫâk-i pâyine reyâḥîn-i du‘â ‘arż eyle 
Berg-i sebz oldı hedâyâları dervîşânıň 
 
Tâ ki her sâl ėrişip faṣl-ı bahâr ėde tamâm 
Zîver ü zînetini gülşen ile ṣaḥrânıň 
  
Gülşen-i devletin Allâh ‘amîmü’l-iḥsân 
Nev-bahâr ėde müdâm ol şeh-i ‘adl-‘unvânıň 
 

29  Serv-i iḳbâli ‘avâṣıfdan emîn ola müdâm 
Ṣavn [u] ḥıfẓında olup Ḫâlıḳ-ı bî-hemtânıň 
 
8 (İ: 7a, K: -) 
Ḳaṣîde der-sitâyiş-i ṣadr-ı a‘ẓam İbrâhîm Paşa raḥmetu’llâhi 

‘aleyh 
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün  
Olmuş iken fitne vü ẓulm-ile bu ‘âlem ḫarâb 
Vėrdi ‘adliyle niẓâmın Âṣaf-ı ‘âlî-cenâb 
 
Ya‘ni Ṣadr-ı a‘ẓam İbrâhîm Paşa ki anıň 
Rûz u şeb medḥ ü du‘âsı ḫiẕmetinde şeyḫ ü şâb 
 
‘Âlim ü ‘âḳıl ḥalîm ü kâmil ü ṣâḥib-kerem 
Ḥâkim u ḥâsım dilîr ü dâver-i ‘adl-intisâb 
 
‘Âsumân-ı devletiň mihr-i cihân-ârâsıdır 
Pertev-i luṭfundan ėtmekde cihân feyż iktisâb 
 

5  Aḫter-i baḫt-ı bülendinden olaydı müstefîd 
Ḥaşre dek noḳṣân-peẕîr olmazdı gökde mâhitâb 
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Bî-ġaraż dil sâf-ı rûşen ṭab‘-ı inṣâf ittiṣâf 
Râġıb ehl-i fażl her bir ‘ilmden ṣâḥib-niṣâb 
 
Gülşen-i ümmîd nâsı ėtmede ḫurrem bahâr 
Reşḫa-ı kilk-i merâm-efşânı mânend-i seḥâb 
 
Luṭfı mânend-i nesîm olmaḳda her sûda vezân 
Ḥükmi heft iḳlîm-i’âlemde cerî mânend-i âb 
 
Nâil-i luṭfı dü-kîti devletinden behre-yâb 
Maẓhar-ı ḳahrı iki ‘âlemde maḥṣûr-ı ‘ıḳâb 
 

10  Ṣadr-ı a‘lâya olunca pâ-nihâde yümn-ile 
Ol vezîr-i kâr-dân ol dâver-i devlet-me’âb 
 
‘Adl-ile dünyâyı ta‘mîre ayaḳ baṣdı o dem 
Ėtdi itmâm-ı mehâmm-ı ‘âleme sa‘y ü şitâb 
 
Buldı muḫtellü’l-mizâc olmuş vücûd-ı ‘âlemi 
Kim müdâvâdan eṭıbbâ ye’s-ile vėrmiş cevâb 
 
Bu Arisṭo-ma‘rifet bir ḥabbe-i tedbîr-ile 
Ṣıḥḥate tebdîl ėdip vėrdi mecd-i dâbb u tâb  
 
İbtidâ ṣulḥ-ile şerr-i ehl-i şirki def‘ ėdip 
Kişver-i İslâm’dan def‘ oldı cümle ıżṭırâb 
 

15  Hem levendânıň ocaġın söndürüp ‘adl-ile ol 
Ḳalmadı ser-çeşme-i ẓallâmda bir ḳatre âb 
 
Bütlerin ṣındırdı her cânibde ehl-i fitneniň 
Eyledi taḥṣîl nîgû-nâm ilâ yevmi’l-ḥisâb 
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Döndi bezm-i ‘işrete dünyâ behişt-âbâd olup 
Ḳalmadı ‘aṣrında ḫâṭırlarda ġamla pîç-tâb 
 
Yâl-i cünbân-ı hirâs olmaz zamânında eger 
Âşiyân-ı kebk olursa pençe-i bâzû ‘uḳâb 
 
Ḫavf-ile künc-i günâhında düşerdi lerzeye 
Eylese âhû-bere ser-kûhda şîre ‘itâb  
 

20  Dil-nüvâz-ı ‘âşıḳândır ġamze-i ḫâṭır-şiken 
Fitnesinden çarḫda Behrâm ėderken ictinâb 
 
Dest-ber-sîne tevâżu‘la geçerdi görse de 
Ḫûn-ı tüccârı ėderken remz-i nân deste ḫıżâb 
 
Eylese cüz’î naẓar ḳadr-i zer ü cevher bulur 
Olsa manẓûrı ne deňlü cüz’-i nâ-çîz-i türâb 
 
Ḥüsn-i aḫlâḳın taḫayyül ėtse bir ṣâḥib-süḫan 
Meclis-i endîşesin ta‘ṭîr ėder müşk ü gülâb 
 
Luṭf-ı ṭab‘-ı pâkini gelir ki teşbîh ėdeniň  
Jâle-veş düşmez mi berg-i rûyına ḫû-yı ḥicâb 
 

25  Gelmedi dünyâya Ḫân Aḥmed gibi bir pâdişâh 
Bulmadı her şâh böyle ṣadr-ı ṣâḥib- iḥtisâb 
  
Var-ise inkâr ėder bu müdde‘âyı Âṣafâ 
İşte târîḫ-i selef mebḥaŝ-küşâde bâb bâb 
 
Âṣafâ ey ma‘delet-pîrâ-yı devlet-perverâ 
Ey me‘âyib-pûş-ı dervîşân-ı ta‘ṭîr intisâb 
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Ḳande ben kem-mâye kim sen gibi ṣadr-ı a‘ẓamıň 
Çehre-i maḥcûb-ı vaṣfından ėdem selb-i niḳâb 
 
Lâyıḳ-ı ârâyiş-i zülfi ḳabûl olmaz yine 
Her ne deňlü silk-i naẓm olsa pür-lü’lü’-i nâb 
 

30  ‘Âlemiň memdûḥısın ‘âlem saňa meddâhdır 
Baňa lâzımdır ėdem dâim du‘â-ı müsteṭâb 
 
Ḥamdiyâ eyle du‘â iḫlâṣ-ile tâ kim ola 
Bî-tereddüd ṣaḥn-ı dergâh-ı Ḫudâ’dan müstecâb 
 
Şevketin efzûn ėde Allâh Sulṭân Aḥmed’iň 
‘Avn ü tevfîḳın ėde ol şehr-i yâriň hem-rikâb 
 
Mesnedinde eyleye ŝâbit o ṣadr-ı a‘ẓamı 
Devr-i ‘adlinde cihândan sâkin oldı inḳılâb 
 

34  Ḫayr-ḫâhânına Ḳur’ân-ı ‘aẓîm olsun ḥafîẓ 
Cân-ı bed-gû yanına ola ġarîm ümmü’l-kitâb 
 
9 (İ: 8a, K: -) 
Ḳaṣîde-i Nevrûziyye der-midḥat-i ṣadr-ı ‘adlî İbrâhîm Paşa 

raḥmetu’llâhi ‘aleyh 
Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün  

1  Getürdi müjde-i nevrûzı ṣaḥn-ı bâġa nesîm 
‘Aceb mi ġonce güli bu beşâret ėtse besîm 
 
Mu‘aṭṭar ėtdi meşâm m-ı cihânı bû-yı bahâr 
Olursa ḫâki n’ola gülşeniň ‘abîr ü şemîm 
 
Ḳudûm-ı şâh-ı bahâra döşendi sebz-i ḳumaş 
Çekîde jâle degildir feşânde nuḳra-i sîm 
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Ḳażâ-ile ėrişip bir zamân-idi ki şitâ 
Egerçi eyledi ḫalḳ bahârı cümle ‘adîm 
 

5  Miŝâl-i nuṭḳ-ı Mesîḥâ ṣabâ-yı rûḥ-efzâ 
Mücedded eyledi iḥyâ mükerrer ėtdi muḳîm 
 
Dirildi cümle dirildi çemende ṣaġ u esen 
Hemân ki dîde-i nergis birazca ḳaldı saḳîm 
 
Bu beyti Ŝâbit’iň olsa mahallidir iŝbât 
Maḳâma olmaġ-ile lâyıḳ eyledim terḳîm 
 
‘Urûḳ-ı ḫuşk-ı kürûma nümâ ėdip sereyân 
Göründi sırr-ı ḥayât-ı kühen ‘iẓâm-ı ramîm 
 
Şeneldi ma‘delet-i Ḫüsrev-i bahâr ile bâg 
Ḫarâb ėtmiş iken ġâret-i şitâ-ı leîm 
 

10 Nevâya başladı şâḫ-ı gül üzre bülbül-i mest 
Ėder medîḥa-ı destûr-ı a‘ẓamı taḳsîm 
 
Vekîl-i muṭlaḳ-ı şâhenşeh-i zemîn ü zamân 
Vezîr-i a‘ẓam-ı mâlik-rikâb-ı heft iḳlîm 
 
Ḥafîẓ-i memleket ü ḥâmi-i şerî‘at-ı dîn 
Semiyy-i ḫażret-i ḥıllet cenâb-ı İbrâhîm 
 
Vücûd-ı pâki olurdı muṭâbıḳ olsa eger 
Miŝâl-i rûḥ-ı muṣavver ḫayâl-i nûr-ı cesîm 
 
Dilîr-i ma‘reke-ârâ vezîr-i Âṣaf-ı râz 
Müşîr-i ma‘delet-ârâ ḥikem-şinâs-ı fehîm 
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15  Tevâfuḳ ėtmede ḥükmi ḳażâ vü taḳdîre 
Mü’ekked emrini ‘avn-ı cenâb-ı Rabb-ı raḥîm 
 
Naẓîr olur-idi ṭab‘-ı kerîmine deryâ 
Ėdeydi sâḥilini tûde tûde dürr-i yetîm 
 
Yed-i ‘aṭâsına teşbîh ėderdi ehl-i süḫan 
Hemîşe ebr-i bahârıň olaydı feyżi ‘amîm 
 
Keşîde olmuş iken rişte-i umûr-ı enâm 
Ser-â-ser eyledi ḥablü’l-metîn-i şer‘a naẓîm 
 
Kesildi dest-i ẓulem dâmen-i re‘âyâdan 
Olunca ref‘ gürûh-ı levend-i şûm u zemîm 
  

20  Unutdı ḫalḳ celâ-yı vaṭan müşâveresin 
Ḫarâbelerde binâ yerlerin ėder taṣmîm 
 
Ne deňlü ṣarṣar-ı âşûb olursa dehre vezân 
Ḳalem-revinde irişmez giyâha lerze vü bîm 
 
Maḥall-i ḫâtime Ḥamdî du‘â-yı devletidir 
Maḥall-i vaṣfını olmaḳ şikeste ḫâme raḳîm 
 
Hemîşe gülşen-i iḳbâli sebz(e) ü ḫurrem ola 
Bahâr-ı devletine esmesin riyâḥ-ı ‘aḳîm 
 
10 (İ: 9a, K: -) 
Ḳaṣîde der-sitâyiş-i ser-bosṭâniyân-ı ḫâṣ Meḥemmed Âġâ-yı Sivâsî 

raḥimetullâhi ‘aleyh  
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün  

1  Ḫażret-i Âġâ ki ser-bostâniyân-ı ḥâṣṣadır 
Ya‘ni Âġâ-yı semiyy-i ḫażret-i faḫrü’l-beşer 
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İstiḳâmetle ṣadâḳatle olup ḫiẕmet-güẕâr 
Ḳurb-ı sulṭânîde istiḥḳâḳla buldı maḳar 
 
Maẓhar-ı elṭâf-ı şâhî olmaġ-ile dem-be-dem 
Gülşen-i iḳbâli bulmaḳda hemîşe zîb ü fer 
 
Bûstân-ı devlet içre bir nihâl-i tâzedir 
Ser-firâz olup ola ‘âlemde naḫl-i bâr-ver 
 

5  Serv-i ser-sebz-i vücûdı dâimâ maḥfûẓ olup 
İrmeye sermâ vü germâ-yı ḥavâdiŝden żarar 
 
Ḫayr-ḫâh-ı dîn ü devletdir o maḥmûdü’l-ḫıṣâl 
Olsa lâyıḳdır sarây-ı devlet içre mu‘teber 
 
Böyle bir żamîr-i ṣâf u dil-i rûşen-güher 
Pâ-nihâde olmadı bu mesnede ṣaḥḥü’l-ḫaber 
 
İbtidâ kendi ocaġında çerâġ-efrûz olup 
Ol mekârim-kâr-ı ‘âlî himmet-i vâlâ naẓar 
 
Zümre-i bostâniyânı ġarḳa-ı iḥsân ėdip 
Her birin dil-ḫâhı üzre eyledi şâdâb-ter 
 

10  Çoḳ eŝer ibḳâsına oldı ocaġında sebep 
İrŝ ile ḫaṣletdir ol ẕât-ı şerîfe ḫayr eŝer 
 
Masḳaṭ-ı re’si olan Sîvâs içre siyyemâ 
Ėtdi iḥyâ nice âŝâr-ı cemîl ol nâm-ver 
 
Ḳalmadı etbâ‘ u aḥbâbında maẓhar olmadıḳ 
Luṭfuna iḥsânına bir vech-ile anıň meger 
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 Ben olam ḳalmış tehî-dest-i ümîd-i ârzû 
Muḳteżâ-yı baḫt-vârunum beni maḥrûm ėder 
 
İḥtirâḳ-ı kevkeb-i baḫtımda te’ŝîr öyle kim 
Eylesem şekvâ zebân-ı ḫâmeden âteş çıḳar 
 

15  Ḫâtırım vîrânedir ammâ felek vîrânesi 
Ṭâli‘im bünyâd-ı ‘îşim ėtmede zîr ü zeber 
 
Ḫâne-berdûş eyledi tekrâr bu dünyâ beni 
Maḫlaṣım şimdengirü olsa ‘aceb mi derbeder 
 
Ḳalmadı hemser firâş-ı zindegânîde yine 
‘Âlem-i vaḥdetde ḳaldım böyledir ḥükm-i ḳader 
  
Ṣubḥ olunca maṭbaḫ-ı ümmîd-i ni‘metden*  
Ṭutalım olmuş zaḫîre ḥâżır âteş kim yaḳar 
 
İrse şeb hengâmı basṭ-ı câme-ḫâb ėtmekde güç 
Ża‘f-ı pîrîden nizâr olmuş tenim zaḥmet çeker 
 

20  Ḫânemizde bir çerâġ îḳâdına himmet buyur 
Böyle ḳalursa ḳalur dil ḫânesi târîk-i ter 
 
Nice ḫayrât eylediň dünyâda ḥâlen câriye 
Bendeňe bir câriye luṭf eyle kim dünyâ deger 
 
Rişte-i aḥvâlimiz mâ-ḫûlyâya bestedir 
‘Âlem-i endîşede âdem neler tertîb ėder 
 
Her gėce bir nev-‘arûs-ı tâzeye dâmâd olup 
Ṣubḥa dek şer-sâr-ı câm-ı la‘l-i yârim bî-ḥaẕer 
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Sînem üzre buldıġım bir köhne balişdir hemân 
Her ḳaçan bîdâr ėde gülbâng-ı âẕân-ı seḥer 
 

25  Böyle bir rü’yâ-yı ḫayr-encâmı ey ṣâḥib-kerem 
Bulmadım dünyâda sulṭânım ḳadar ta‘bîr ėder 
 
Ḥaḳḳ-ı cârı şer‘-ile da‘vâ ėderdim n’eyleyim 
Lafẓ-ı câr içinde mużmerdir velâkin ḥarf-i cer 
 
Her ne denlü cerre müncer olsa da da‘vâ yine 
Ḳâżi-yi luṭfuň baňa imżâ ėdip ḥuccet yazar 
 
Luṭfa istiḥḳâḳımı inkâra eylerseň sülûk 
Ḳalb-i inṣâf-ittiṣâfıň şâhid-i ‘âdil yeter 
 
Ġayret-i aḳrân ṭa‘n-ı ḥâsid-i fâsid-mizâc 
Ḳalbe îrâŝ ėtmeden ḫâlî degil nev‘an keder 
 

30  İnşirâḥ-ı ḫâṭırıňdır ḳaṣdım ey ‘âlî-tebâr 
Raḫş-ı ḥâlim böyle vâdîde ėtmek cilve-ger 
 
Yoḫsa ben sulṭânımıň memnûnıyam ‘âlem bilür 
Şimdi emŝâlim baňa yüz vech-ile biň reşk ėder 
 
Ḥamdiyâ vaḳt-i du‘âdır âḫir oldı güft ü gû 
Hem pesend olur süḫan olsa müfîd ü muḫtaṣar 
 
Saňa hem-sâyelik ḥaḳḳını vâcibdir edâ* 
İltizâm eyle du‘âsı ḫiẕmetin şâm u seḥer 
 
Ḥaḳ Te‘âlâ ėde Sulṭân Aḥmed’iň ‘ömrin mezîd 
Müslimîne ‘ahd-i ‘adli oldı eyyâm-ı ‘Ömer 
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35  Eyleye sulṭânımıň hem dem-be-dem ḳadrin füzûn 
Günde bir luṭf eyleyip ol pâdişâh-ı baḥr ü ber 
 
11 (İ: 10a, K: -) 
Ḳaṣîde-i Nevrûziyye der-sitâyiş-i ketḫudâ-yı ṣadr-ı ‘âlî raḥme-

tullâhi ‘aleyh  
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün  

1  Ḥamdü-li’llâh ėrdi eyyâm-ı bahâr-ı dil-güşâ 
Buldı encâmın yine hengâm-ı serdî-i şitâ 
 
Müjde-i teşrîfini sulṭân-ı Nevrûz’uň meger 
Ṣubḥ-dem gûş-ı güle naḳl eyledi bâd-ı ṣabâ 
 
Mu‘tedil âb u hevâ ferḫunde faṣl-ı dil-güşâ 
Lâle câm-ı ‘işrete eyler işâret câ-be-câ 
 
Şâhid-i gül-gonceye sen geç nigâh ėtdiň deyü 
Ġayretinden sûsen oldı nergise ḫançer-nümâ 
 

5  Bâġa da‘vet-ḫâh olup rindâne bülbüller dėdi 
Faṣl-ı güldür eyyühe’l-‘uşşâḳ ḳûmû e’ṣ-ṣalâ 
 
Gülşene tertîb-i bezm-i ḫâṣ ėdip faṣl-ı bahâr 
Ḥażret-i Âġâyı da‘vet ėtmek ister ġâlibâ 
 
Ya‘ni Âġâ-yı celîlü’ş-şân-ı vâlâ-rütbe kim 
Nev-bahâr-ı luṭfı ėtdi ‘âlemi gülşen-serâ 
 
Ol Muḥammed nâm-ı Aḥmed ḫulḳ-ı Maḥmûdü’l-ḫıṣâl 
Kim odur dâmâd ṣadr-ı a‘ẓama hem ketḫudâ 
 
Ol bülend-iḳbâl ü rûşen-baḫt sa‘d-i aḫter k’anıň 
Gûyiyâ mevrûŝıdır her rütbe-i ‘izz ü ‘alâ 
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10  Bû-yı ḫilḳatden meşâmm-ı şemme-yâb olsa eger 
Nâfe-rîz olmazdı şerminden ġazâlân-ı ḫıṭâ 
 
Bâġda olsa tebessüm-sâz o ṣâḥib-‘izz ü tâz 
Ġonce-i neşküfte-i dem-beste eylerdi ḥayâ 
 
Serv-âsâ ser-firâz eyler ‘ulüvv-i himmeti 
Âsitânına niyâz-ile kim ėtse ilticâ 
 
Dest-gîr üftâdegâna ehl-i ḥâcâta ẓahîr 
Derd-mendân-ı zamâna dergehi dâru’ş-şifâ 
 
Luṭf-ile ma‘rûf iḥsânıyla mevṣûf-ı cihân 
‘Adl-ile meşhûr u inṣâfıyla memdûḥü’l-verâ 
 

15  Meşreb-i pâkine kendin cûyı teşbîh eylemiş 
Çîn çîn ėtmiş yüzin ser-pençe-i bâr-ı ṣabâ 
 
Böyle bir ẕât-ı mekârim-kâr-ı ‘âlî rütbeniň 
Yoḳdur evṣâf-ı cemîline muḳarrer intihâ 
 
Ḫaṣlet-i memdûḥasın ta‘dâd bir emr-i muḥâl 
Sen hemân ol ḫiẕmet-i ḫayr-ı du‘âda Ḥamdiyâ 
 
Oldı erbâb-ı dile hem sünnet ü hem müsteḥab 
Böyle bir ẕât-ı kerîme eylemek dâim du‘â 
 
Sebz-zâr-ı devleti gül-ḫîz-i sünbül-zâr ola 
Nev-bahâr-ı ‘izzetine ėrmesin faṣl-ı şitâ 
 

20  Gülşen-i devletde serv-âsâ muḳîm olsun müdâm 
Naḫl-i bend-i bâġ-ı iḳbâli ola ‘avn-i Ḫudâ 
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Pertev-i ḫurşîd-i elṭâf-ı şeh-i ‘âlem-penâh 
Dâimâ âyîne-i ḳalbine vėrsin incilâ 
 
Günde bir luṭfın görüp dünyâda ṣadr-ı a‘ẓamıň 
Dem-be-dem şân u şeref peymâsı bulsun i‘tilâ 
 
12 (İ: 11a, K: -) 
Ḳaṣîde-i Nevrûziyye der-sitâyiş-i ‘Abdî Paşa raḥmetullâhi ‘aleyh  
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün  

1  Ḥamdü-li’llâh ki yine bâd-ı bahâr oldı vezân 
Ġonce-i kâm-ı dile vėrdi güşâyiş devrân 
 
Berg-i sebz üzre degil jâle ṣafâdan oldı 
Maḳdem-i Ḫüsrev-i nevrûza felek nuḳra-keşân 
 
Zümrüdîn taḫta geçip eyledi dîvân şeh-i gül 
Hemçü serheng hezâr olmada her sûya revân 
 
Sâye-i serv ü leb-i cûy u kenâr-ı gülşen 
Oldı reşk-i İrem u ġıbṭa-ı bâġ-ı Rıđvân 
 

5  Ḫâne-berdûş hezâr olmuş-iken âvâre 
Âşiyân-sâz-ı nihâl-i gül-i al oldı hemân 
 
Çeşm-i âşıḳda ḫayâl-ı ruḫ-ı cânâna döner 
İn‘ikâs eyleyicek âbda verd-i ḫandân 
 
Gül-i nesrîn ṣadef jâledir emvâc-ı çemen 
Âşinâyâne yem-i aḥđar olupdur bustân 
 
Şâhid-i gülşene nev-zülf-i mu‘anber sünbül 
Sebze-ḫaṭṭ lâle-had ü sîne-semen ġonce-dehân 
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Ṣanma encüm yėre göz dikdi felek ḥasret-ile 
Revnaḳın gördi bahâr ile zemîniň bu zamân 
 

10  Erba‘în âḫir olup ėrdi deyü ürd-i behişt 
Terk ėdip savma’a vü ḫânḳahı dervîşân 
 
Ḫırḳa-berdûş ḳadeḥ-der-kef ü dilber der-ber 
Düşdiler [hep] mest seyr-i gülşene üftân ḫîzân* 
 
Naġme-i çeng-i rebâb-ile gürûh-ı zühhâd 
Oldılar seyr-i maḳâmât ėderek bâġa revân 
 
İrdi ol dem ki ġam olsa müteşaḫḫıṣ bi’ẕ-ẕât 
Ḥaẓẓ ėderlerdi liḳâsından [hemân] ġuṣṣa-keşân 
 
Mevsim-i ‘îş ü ṭarab vaḳt-i ṣafâdır ne ‘aceb 
Ki ėder murġ-ı çemen ḫande maḳâmında fiġân 
 

15  Ġâlibâ ḫażret-i destûr-ı celîlü’ş-şâna 
‘Arż ėder ḥâl-i perîşânını giryân giryân 
 
Ya‘ni ol dâver-i ‘adl-âver-i ‘âlem k’olmış 
Ẕâtı mülk ü milele pâye-i emn ü âmân 
 
Ḫażret-i Ḥaḳḳ’a ‘ubûdiyyete müstaġraḳ olup 
Oldı nâmı daḫı ‘Abdî-ile meşhûr-ı cihân 
 
Ḫabbeẕâ ṣadr-ı mükerremgeh sezâdır olsa 
Bende-i ḫalḳa-be-gûş-ı şeh-i Tebrîz ü Revân 
 
Bâreka’llâh zihî kevkebine câh u celâl 
Görse dârâtını Dârâ da ėderdi istiḥsân 



Ahmed Hamdi Divanı  •  81 
 

20  Raḫş-ı iḳbâline çarḫ iki rikâb eyler-idi 
Mihrine mâhı eger olsa müsâvî her ân 
 
Çetr-i iclâline zer-târ-ı ṭınâb olsa sezâ 
Bârgâh-ı felege beste olan kâhkeşân 
 
Gelseler dehre zamânında ėderlerdi ḥased 
Cûd-ı ‘adline anıň Ḫâtem ile Nûşirevân 
 
Dâniş ü re’yine ḥaḳḳâ nice Âṣâf ḥayrân 
Ḥüsn-i tedbîriniň âşüftesi ṣad ṣad Loḳmân 
 
Ḫâifîne der-i devlet eŝeri câ-yı penâh 
Âsitân-ı keremi melce’-i ḥâcet-mendân 
 

25  Pertev-i mehçe-i râyâtına iḳbâl ėdeli 
Düşdi ḫalḳıň naẓarından meh-i ‘îd-i Ramażân 
 
Şehr-i Sîvâs’a sa‘âdet-ile teşrîf ėdeli 
Oldı râḥat fuḳarâ şâd ‘ulemâ vü a‘yân 
 
Müjde-i maḳdeminiň vėrdigi feyżi ḳalbe 
Vėrmedi câm-ı Cem’e Hıżr’a hem âb-ı ḥayvân 
 
Dâverâ ḳalmadı devriňde ġama dilde maḳarr 
Eşkiyâya netekim sâḥa-ı dünyâda mekân  
 
Ḫavf-ile oldı güẕergehde olan reh-zenler 
Ḥâris-i emti‘a-ı ḳâfile-i bâzirgân 
 

30  İrdi söz ġâyete şimdengirü ehl-i süḫane 
Resmidir ḫayr du‘âyı ėdeler vird-i zebân 
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Bir du‘â eyle ki ey Hamdî-yi dâ‘i-yi ḳadîm 
Ḳudsiyân-ı felek-i ‘arş ola âmîn-gûyân 
 
Şebnem-i feyż-i ilâhî-ile olsun tâze 
Her faṣıl gülşen-i âmâli çü gülzâr-ı cinân 
 

33  ‘Arż-ı kâlâ degil ancaḳ ġarażım ḫayr du‘â 
Umarım kim ola maḳbûl-ı ḫidîv-i dilşân 
 
13 (İ: 12a, K: -) 
Ḳaṣîde-i Ḳudûmiyye der-sitâyiş-i Receb Paşa raḥmetullâhi ‘aleyh  
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün  

1  Bir seḥer olmuş-idim şeş ṭarafa dîde-güşâ 
Gördüm olmuşdı muḥîṭ ‘âlemi envâr-ı ṣafâ 
 
Her ṭaraf ḫalḳ şitâb üzre temâşâ-gâha 
Kûşe-i külbe-i meştâdan ėdip ‘azm-i ṣafâ 
 
Raḳs ėderlerdi neşâṭ-ile gürûh-ı ‘ubbâd 
Meste dönmüşler-idi farṭ-ı ṣafâdan ṣuleḥâ 
 
Çıḳdılar zümre-i zühhâd-ile ṣaḥrâya şüyûh 
Sebze i‘lâmları hem-ḳad-i serv-i bâlâ 
 

5  Çarḫa peyveste-idi velvele-i ṭabl-ı sürûr 
Evcde beste-idi zemzeme-i nây-ı nevâ 
 
Maḳdemü’l-ceyş-i sürûr eyleyicek şehre hücûm 
Pâymâl oldı o dem çend ġam-ı bî-ser ü pâ 
 
Bulsa bir kûşede eṭfâl-ı beled eyler-idi 
Şaḫṣ-ı menḫûs-ı ġamı mel‘abe-i istihzâ 
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Sa‘d-ı ekber-idi ṭâli‘leri eşrâfıň hep 
Müşterî-ṭal‘at-idi aḫter-i baḫt-ı fuḳarâ 
 
Ṭutdı dâmençe-i endîşemi dest-i hayret 
Rûzigâra yoġ-idi bende bir ümmîd aṣlâ 
 

10  Dėdim ayâ bu ne ‘îd ola bu hengâm-ı sürûr 
Neş’e-mend olmuş o keyfiyyete a‘lâ ednâ 
 
İrdi gûş-ı dile bu müjde-i rûḥânî kim 
Ki degil hîçbiri ey vâlih-i ḥayret-peymâ 
 
Oldı Sîvâs’a yine vâlî bir âṣaf-inṣâf 
Şehre gelmekdedir ol kân-ı ‘adâlet ḥâlâ 
 
A‘ni destûr-ı kerem-pîşe Receb Pâşâ kim 
Fevc fevc olmada dergâhına ḫalḳ nâṣiye-sâ 
 
O Süleymân-ḥaşem âsâf Cem-i kevkebe kim 
Görse dârâtını ṣad ġıbṭa ėderdi Dârâ 
 

15  Oldı meşşâṭa-ı tevfîḳ-ile mû-yı ṭuġı 
Şâhid-i ma‘delete kâkül-i ‘anber-bûya 
 
Devr-i ‘adlinde fesâd ehli zevâlin buldı 
Netekim sâḥa-ı dillerde ġam-ı hûş-rübâ 
 
Pertev-i mehçe-i iḳbâli nüvîd-âver-i ‘îd 
Ẓıll-i râyât-ı feraḥ-baḫş şeb-i ḳadr-nümâ 
 
Yümn-i teşrîfine olmaḳla mukârin oldı 
Şehr-i Sîvâs’a şeref-ber-şeref ‘îd-i eżḥâ 
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Muḥrimân-ı ḥarem-i ka‘be-i maḳṣûdı bugün 
Âsumân-ı kerem ü luṭfı meṭâf-ı mes‘â 
 

20  Dile lebbeyk du‘âsına da sa‘dîk-i ḫulûṣ 
Vaḳtidir eyleyelim ‘azm-i reh-i sû-yı Minâ 
 
Her zamân kim ola ḥuccâc-ı ẕevi’l-ibhâcıň 
Ârzû-yı dili nûr-ı baṣarı beyt-i a‘lâ 
 
Dâimâ zâtını Ḥaḳ ḫıfẓ ėde her âfetden 
Beyt-i ma‘mûre-i ḳalbi ola pür-nûr-ı ṣafâ 
 
Bârgâhı ola mânende-i kûh-ı ‘Arafât 
Mültecâ-yı fuḳarâ mecma‘-ı erbâb-ı recâ 
 

24  Teşnegân-ı sitem ü ẓulmi ėde ‘aṣrında  
Zemzem-i mekremet ü ‘adl ü ‘aṭâya irvâ 
 
14 (İ: 13a, K: -) 
Ḳaṣîde-i Şitâiyye der-sitâyiş-i muḥafıẓ-ı Tiflîs Receb Paşa raḥme-

tullâhi ‘aleyh  
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün  

1  Ėrip eyyâm-ı şitâ oldı hevâ âfet-i cân 
Buňa mümkin mi taḥammül ėde yâ Rab insân 
 
O ḳadar şiddet-i ser-mâ-yı eŝer kim giderek 
Ḫavfim oldur ki ėde kâv-i zemîni lerzân 
 
Bu hevâ ‘âlem-i ‘ulvîye ėderse te’ŝîr 
Dökilür encümi mânende-i evrâḳ-ı ḥazân 
 
Bu ḳadar bârid eger olsa hevâ-yı maḥşer 
Ėder a‘râfa ṭama‘ ġurfe-nişînân-ı cinân 
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5  Dîde-i ‘ibret-ile rûzine-i meştâdan 
Bir seḥer olmuş-idim cânib-i bâġa nigerân 
 
Ḫâṭırım gibi ḫarâb olmuş o ma‘mûre çemen 
Ne gül ü lâle ne sünbül ne ḳaranfil reyḥân 
 
Eylemiş fâḫte vü bülbüli hep terk-i vaṭan 
Ḥâl-i zârım gibi pejmürde perîşân murgân 
 
Reŝînim olan endûh-ı ġam u ġuṣṣa gibi 
Zâġlar ṣaḥn-ı çemenzârda ṭutmuş cevlân 
 
Eşk-i çeşmim gibi yahpâre düşer berḳ-ı tegerg 
Âh-ı serdim gibi ṣarṣar çemeni bâd-ı vezân 
 

10 Eyleyip ḳaṭ‘-ı naẓar ṭarf-ı çemenden ol dem 
Encümen-sâz-ı ṭarabḫâne-i bezm-i rindân 
 
Mey ü ney ṣoḥbetine eyledim âḫir hevesi 
Gül ü bülbül bedeli ėde bulam râḥat-ı cân 
 
Câm-ı yaḫ-beste sebû gibi şikeste ḳadeḥi 
Berfden ḥalḳ-ı ṣurâḥîde ḫunâḳ oldı ‘ıyân 
 
Ḫumda mey müncemid olmuş o ḳadar kim taḥḳîḳ 
Oldı her pâresi bir seng-i ‘aḳîḳ ü mercân 
 
Sâḳi-i bâde-fürûşuň eli dir dir ditrer 
Lûle-i âb gibi neyleri hem beste-zebân 
 

15  Eli ṭutmaz aça bir dügme girîbânından 
‘Âşıḳıň sînesine gelse de ma‘şûḳı civân 
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Ez-semâ tâ-be-semek oldı bu sermâ-sârı  
Kimiň aḥvâlini ṣordumsa o benden ḥayrân 
 
Böyle sermâda pesendîddir ol şâ‘ir kim 
Naẓmına ḥüsn-i edâ-ile olup ḳâfiye-rân 
 
Eyleye şâhid-i ma‘nâya şitâiyye içün 
Âteşîn aṭlas-ı elfâẓı ser-â-ser ḳaftan 
 
Ḫâṭıra gelse de bir nükte-i pâkîze bu dem 
Müncemid ḥavż-ı ḫayâlinde ḳalur nice zamân 
 

20  Sûz-ı himmetle aňa vėrse güẕâriş farażâ 
Nâvdân-ı ḳaleminden bula tâ kim cereyân 
 
Olmaz imdâdı midâdıň ḳalem-i ḫuşk-i lebe 
Ki selâsetle ėde ṣafḥa-ı ta‘bîre nişân 
 
Zîr-i kâşâne-i gerdûnda ma‘lûm degil 
Ki bu deymâhda bir pâre bula emn ü emân  
 
O kerem issi vezîriň meger ol ehl-i süḫan 
Ḳâḳum-ı luṭfını bir dûş ėde beyne’l-aḳrân 
 
Âṣaf-ı ṣaf-şiken el-ḥâc Receb Pâşâ kim 
Bîm-i tîġından ėder düşmeni hep istîmân 
 

25 Mevsim-i luṭfıdır aḥbâbına nevrûz-ı bahâr 
Ḳahrı a‘dâsına eyyâm-ı zemistân ḥazân 
 
Her ne dem ḳaṣd-ı ġazâ-ile süvâr olsa olur 
Pîşgâhında sa‘âdetle ẓafer peyk-i revân 
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Cilve-ḫîz olsa ḳaçan ‘arṣa-ı bî-çârede olur 
Tîġ-ı çevgânına a‘dâ seri kûy-ı ġalṭân 
 
Rezmgehde ne zamân at ḳoparırsa ḳoparır 
Ṣarṣar-ı ḳahrı ‘adû başına biň dürlü ṭuman 
 
Bîm-i şimşîri-ile ṭav‘an u kerhen ḥâlâ 
Bende-i ḫalḳa-be-gûşı mı degil Gürcistân 
 

30  Âteş-endâz olıcak ṣâiḳa-âsâ tîġı 
Ḳar gibi geçdi yėre ḳaçdı Muḥammed Ḳulu Ḫan 
 
Cünd-i İslâm’da bu temkîn ü ŝebâtı göricek 
Zelzele düşdi Nişâbûr’a Nihâvend’e fiġân 
 
Baḫtınıň sa‘d eŝeri olsa eger baḫtında 
Gelip îmâna ḳapusında olurdı reyyân 
 
Serkeşân ‘izz-ı ḥużûrunda ḥaḳâretle esîr 
Bezmgâhında mu‘azzez bulınur dervîşân 
 
Keff-i iḥsânına fi’l-cümle naẓîr olur-idi 
Her zamân ebr-i felek olsa cevâhir-efşân 
 

35  Ḫâk-ber-ser ḳalalar maḥşere dek şermende 
Yed-i cûdına şebîhim dir-ise ma‘den ü kân 
 
Dâimâ bâd-ı nesîm-i kereminden açılur 
Ġonce-i bâġçe-i maṭlab-ı ehl-i ‘irfân 
 
Âṣafâ ey kerem-ârâ-yı mekârim-kârâ 
Ey olan luṭf u mürüvvet-ile meşhûr-ı cihân 
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Ḫâk-i pâyine ṣabâ gibi sürerdim yüzümi 
Olmasa ḳayd-ı cihât ayaġıma bend-i girân 
 
Bende-i ḫalḳa-be-gûşun idügüm sâbitdir 
Ḳavl-i cumhûr-ile el-‘abdü ‘abîdü’l-iḥsân 
 

40 ‘Arż-ı ḥâl eylesem Allâh içün ıṣġâ-ile 
Çünki ‘abdiň daḫı Mevlâda olur ḥaḳḳı beyân 
 
Gerçi ḥaddim mi benim ḥayr du‘âdan ġayrı 
Ki açam ḥażret-i sulṭânımı taṣdî‘a zebân 
 
Şu cisimde ne ḳadar ‘afvıňı derkâr eyle 
Şevḳ vaṣfıňladır ey Âsaf-ı Âsaf-‘unvân 
 
Bu sene ḳısmet olan mâl-ı ġanâyimden hep 
Ḥiṣṣe-mend oldı cevâbında olan pîr ü civân 
 
Döşedi şehri çiçek gibi ‘Acem ḫâlîçesi 
Oldı ser-kûşe-i kâşâne müzeyyen bustân 
 

45  Bir benim ḫâne-i vîrâne-şodımdır ancaḳ 
Ḥaṣır üstünde gül öksüz gibi ḳalmış ‘uryân 
 
Müzdaḥim oldı üsârâ-ile her ḫâne-i ġayr 
Bendeňim ben de ki ḫiẕmetde olan rûz u şebân 
 
Âteş îḳâd ėdecek câriye yoḳ maṭbaḫda 
Zîr-i berf ḳaldı olan tebcere tâbe ḳazġan 
 
Bir iki def‘a felek ḫâne-berdûş ėtmekle* 
Olmuşam ‘âlem-i tecrîde Mesîḥ-i devrân 
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Gerçi bir pîre-zeni eyledi maḥrem ammâ 
Sinn-i şânında olur berd-i acûze yeksân 
 

50  Ḳadd-i ḫam-geştesine vėrmek içün pây-ı ḳıyâm 
Elini ṭutmaya bir câriye cûyende mecân 
 
Bürünüp çâr-şebi dûşıma iḥrâm-âsâ 
Münferid ḥâcıya döndüm ne temettü‘ ne ḳırân 
 
Erba‘în âḫir olup buldı ser-i ġâyetini 
Geçdi ḫamsîn şiṭâiyye de bulsun pâyân 
 
Ḥamdiyâ ėrdi bu dem kim açıla dest-i du‘â 
Gül gibi bülbül ola medḥ ü ŝenâyile lisân 
 
Çâr-faṣlı ėde nevrûz-ı bahâr-ı ḫurrem 
Gülşen-i devlet-i iḳbâline Rabb-i mennân 
 

55 Ola bed-ḫâhınıň eyyâmı zemistân-ı elem 
Bulmaya düşmeni âsâyişi her laḥẓa her ân 
 
Ṣavn-ı Bârî’de ola mîr-i mükerrem dâim 
Ki odur bâġçe-i devlete verd-i ḫandân 
 
A‘ni Aḥmed Beg o sa‘d-aḫter-i rûşen-dil kim 
Mihr-i iḳbâl-i şeref nâḥiyesinde raḫşân  
 

58  Niyyetim bu ki ėdem vaṣfıň-ile sulṭânım 
Nice manzûme eŝer nice müretteb dîvân 
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15 (İ: 15a, K: -) 
Ḳaṣîde-i Temmûziyye der-sitâyiş-i Muṣṭafa Paşa raḥmetullâhi 

‘aleyh  
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün  

1  Aḥker-i mihre medâr oldı tenûr-ı sereṭân 
İltihâbından olursa n’ola ‘âlem sûzân 
 
Ola âteş-gedeye heft eḳâlîm-i zemîn 
Kürre-i nâra olup âb u hevâ hem yeksân  
 
Se-mevâlîde [çehâr] ‘unṣur-ı nârı ġâlib 
Bi’ṭ-ṭabi‘ sûziş-ile döndi çenâra ebdân 
 
Oldı germâ-ile tebdîl ḫavâṣṣ-ı eşyâ 
N’ola olursa ḥarâretle semender püryân 
 

5  Tâb-ı ḫurşîd vėrip bedre güẕâriş cümle 
Bir sebîke ḳalıcaḳ ḫalḳ hilâl ėtdi hemân 
 
Âb ẓann eyleme cârî olan enhârı bu dem 
Tâbiş-i mihr eridip ėtdi me‘âdin cereyân 
 
Isıcaḳdan ṣıḳılup ġarḳ-ı ‘araḳ oldı seḥâb 
Dökilen ḳaṭreleri ṣanma hevâdan bârân 
 
Teşnelikden leb-i deryâya düşüp tebḫâle 
Dil uzatdı bir içim âb-ı Furât’a ‘ummân 
 
Bu hevâlarda eger ṣaydgeh-i ‘âlemde 
Mümkin olsaydı ki ‘uḳḳâb ola bâl-efşân 
 

10 Bir nefes kesb-i hevâ ėtmek içün zîrinde 
İlticâ eyler-idi sâyesine hep murġân 
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Tâb-ı ḥummâ-ile ol mertebe bî-ṭâḳatdir 
Ki hücûm ėtse ġanem def‘ ėdemez şîr-i jeyân  
 
Bu hevânıň da nice luṭfı var erbâb-ı dile 
Ki bu mażmûnı da taḥsîn ėder âlüfte dilân 
 
Nâz-ile bend-i ḳabâ eyleyen erbâb-ı ḥüsün 
Sînesin kendi açar ‘âşıḳı eyler seyrân 
 
Bir temâşâda budur ġonce-veş açılmaz iken* 
Leb-i cûlarda ṣoyunmuş nice gül yüzlü civân 
 

15  Bu ḥarâretden ‘aceb ḫalḳa rehâ mümkin mi 
Nice tâb-âver olur böyle hevâya insân 
 
Bula ol kimse meger kim ola ârâm-gehi 
Sâye-i merḥamet-i vâlî-i Âṣaf-‘unvân 
 
Ḥâmi-i memleket-i Rûm-ı ‘adâlet-mersûm 
Dâver-i pür-kerem-i dâd-res-i maẓlûmân 
 
O hümâ sâye-i iḳbâl-i sa‘âdet ki anıň 
Mültecâ dergeh-i elṭâfına cümle zede-gân 
 
Muṣṭafâ ism vefâ resm ‘adâlet-pîşe 
Ḥâkim-i memleket-ârâ vü ḫidîv-i ẕî-şân 
 

20  Luṭfıdır âb-ı feraḥ-baḫş-ı ḳulûb-ı fuḳarâ 
Ḳahrı âteş-fiken-i ḫırmen-i ehl-i ṭuġyân 
 
Ḥüsn-i aḫlâḳını vaṣf eyleyen ehl-i naẓmıň 
N’ola kilkinden ėder ‘anber-i sârâ cereyân  
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Pür ėder micmeresin âb-ı ḥayâtile o dem 
Ṣafve-i meşreb-i ṣâfîsin ėden naḳl ü beyân 
 
N’ola ḳır aṭ baḳır at bilürise ḳadrin 
Cevher-i ẕâtınıň erbâb-ı dil ü nükte-verân 
 
Tab‘-ı gencîne-i pür-gevher ü ‘irfân ü hüner 
Dili âyîne-i esrâr-ı Ḫudâ-yı mennân 
 

25 Böyle bir vâli-i pür-ma‘rifetiň ‘aṣrında 
Olsa râyic n’ola kâlâ-yı me‘ârif-mendân 
 
Sûḳ-ı ‘âlemde ḫarîdâr ele girmez her dem 
Germ-i bâzâr-ı me‘ârif ola ehl-i ‘irfân 
 
Dâverâ ‘arż-ı hüner ṣanma du‘âdır maḳṣûd 
Ki ḥużûruňda hüner ‘arżına yoḳdur imkân 
 
Ḥamdiyâ vaḳt-i du‘â ėrdi süḫan-sencânıň 
Resmi budur ki vėre naẓma du‘âsı pâyân 
 
Kevkeb-i baḫt-ı bülendi o sa‘âdet-mendiň 
Dâimâ evc-i şerefde ola yâ Rabb tâbân 
 

30  İrmeye gülşen-i iḳbâline dünyâda müdâm 
Germi-i mevsim-i idbâr-ile eyyâm-ı ḥazân 
 
Rûzgârıň elem-i germi-i serdinden anı 
Her zamân ḫıfẓ ėde Ḫallâḳ-ı zemîn ü ezmân 
 

33  Ehl-i Sîvâs’a ḳudûmı ola yâ Rabb sa‘îd 
Bula ‘aṣrında re‘âyâ nice dem emn ü emân 
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16 (İ: 16a, K: -) 
Ḳaṣîde-i berây-ı ṭuġrâ-yı Aḫî Meḥemmed Paşa-yı Sîvâsî raḥme-

tullâhi ‘aleyh  
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün  

1  Olsa ser-nâme-i aḥkâma muḥarrer ṭuġrâ 
Eyler aḥkâmına dünyâyı musaḫḫar ṭuġrâ 
 
Nâm-ı sâmîsi hümâsına şehenşâhımızıň 
Oldı gûyâ ki meşîmiň ḳafeṣ-i zer ṭuġrâ 
 
Câmi‘-i emr ü berât içre suṭûr oldı ṣufûf  
Nâm-ı sulṭân-ı ḫaṭîb anda vü minber ṭuġrâ 
 
Oldı gûyâ ki zer-endûda ‘adâlet köşki 
Se-sütûn üstüne bir ḳaṣr-ı muḳarrer ṭuġrâ 
 

5  Gülşen-i ma‘delet-i devlet-i ‘Oŝmânîde 
Şekl-i ṭâvûsa girer cilveler eyler ṭuġrâ 
 
Rîḳ-ı berrâḳ anıň jâle-i raḫşendesidir 
Bâġ-ı fermânda güzel sünbüle beňzer ṭuġrâ 
 
Murġ-ı aḥkâmı ėder beyżalarından ṭayrân 
Heft iḳlîm-i memâlikde açar per ṭuġrâ 
 
Seyf-i ḳâṭı‘dır o şimşîre-i ser-tîz-i mehîb 
Sîne-i ḫaṣma çeker şer‘la ḫançer ṭuġrâ 
 
Zülfeler şâhid-i ümmîde olup pîrâye 
Gösterir sînede gîsû-yı mu‘anber ṭuġrâ 
 

10  Zîb-i dest-i vüzerâdır ḳalem-i ṭuġrâ-keş 
İẕnile çün vüzerâ cümle çekerler ṭuġrâ 
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Siyyemâ ḥażret-i destûr-ı Muḥammed Pâşâ 
Çekmedi kimse bu ṭarz üstüne bihter ṭuġrâ  
 
Naẓar eyle nedir ol ṭarḥ-ı nev-âyîn-i ḥüsn 
Var mıdır ḥüsn-i bahâda buňa beňzer ṭuġrâ 
 
Âṣafâ ola devâm üzre bu ḳadr-i iḳbâl 
Naḳş-ı ḫâmeňle bula zînet ü zîver ṭuġrâ 
 

14  ‘Arż-ı ḥâl eylemege oldı sebeb Ḥamdî’ye 
Ḥıżr-veş sûy-murâda ola rehber ṭuġrâ 
 
17 (İ: 16b, K: -) 
Ḳaṣîde-i Nevrûziyye der-sitâyiş-i vâli-yi Sivâs Aḫî Meḥemmed 

Paşa raḥmetullâh  
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün  

1  Ėtdi taḥvîl ḥamel burcına mihr-i tâbân 
Oldı nevrûz-ı dil-efrûz-ile dünyâ ḫandân 
 
Mübtelâ-yı ḫafaḳân idi şitâ-ile nesîm 
Ṣaġ esen geldi yine gülşene üftân ḫîzân 
 
Şeh-i nevrûz ėricek memleket-i gülzâra 
Nâ-bedîd oldı şitâ miŝl-i levendân-ı zamân 
 
Leşker-i şâh-ı bahârıň göricek şevketini 
Ḳaçdıdı ‘askeri mânend-i gürûh-ı sekbân 
 

5 Mülk-i bâġ oldı süvâri-i şitâdan maḥfûẓ 
Oldı gülzâr-ı ḳażâlar gibi şeyn âbâdân  
 
Döndi ḳış bî-ser ü sâmân bölükbaşılara 
Devşirip bayraġın atdı ‘adem iḳlîmine cân 
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Pâdişâhıň ḳapudan sürdigi ser-çeşme gibi 
Bâġdan nefy-i ebed oldı zemistân el-ân 
 
Eşḳıyâ gibi geçürdi yėre ḳarı nevrûz 
Ėtdi ezhârı re‘âyâ gibi bâġa iskân 
 
Ḳışı def‘ ėtdi bu dem ‘âlemi şâd ėtdi bahâr 
Nitekim ref‘-i levend ėtmek-ile Aḥmed Ḫân 
 

10  ‘Ömrüni devletin efzûn ėde Mevlâ dâim 
Luṭf ėdip ėtdi ḳulûb-ı fuḳarâyı şâdân 
 
Fitne Ye’cûcını def‘ ėtmege seddir ḫaṭṭı  
Oldı bu luṭf u mürüvvet-ile İskender-şân 
 
Ṣadr-ı a‘ẓam ki Ḫudâ ḥâfıẓı olsun dâim 
Ėtdi icrâsına bu ḫayr-ı ‘aẓîmiň fermân 
 
Vėrdi pejmürde olan memlekete ḥüsn-i niẓâm 
Oldı emniyyet-i mülke sebeb ol ‘âlî-şân 
 
Geldi bi’l-cümle re‘âyâ yerine râḥat olup 
Bitdi gûyâ ki çemende gül ü sünbül reyḥân 
 

15  Ġâret-i rehzen-i bî-rahm-ı şitâdan ezhâr 
Bî-telâş oldı şeh-i ḳâfile-i râh revân 
 
Giydi bi’l-cümle nihâlân-ı çemen ḫil‘at-ı ḫâṣ 
Eyleyip ḫüsrev-i nevrûz-ı dilârâ eyvân 
 
Oldı mesrûr re‘âyâ gibi eṭfâl-i çemen 
Dil-ḫarâb oldı şitâ çün dil-i ehl-i ṭuġyân 
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Fâḫte oldı göňüllü başı hüdhüd çavuş 
Bülbül oldı ser-i dîvâne-i cünd-i murġân 
 
Mu‘tedil âb-ı hevâ faṣl-ı bahâr-ı ra‘nâ 
Oldı her gûşe ṭarabgâh-ı ṣafâ-yı yârân 
 

20 Leb-i cû seyrine her gûşede [bir] cem‘iyyet 
Şimdi peş pâre ḥarîfâne çekendir seyrân 
 
Kerr ü ferr-ile yürür sâḫte mektep ḫâcesi 
Seyr-i ṣaḥrâlara çıḳdıḳça çiçekçi ṣıbyân 
 
Bir şikeste ḳadeḥi sâye-i servi şimdi 
Tâc-ı Cemşîd’e vü taḫt-ı Cem’e vėrmez rindân 
 
Oldı âşûb-ı zemistândan âsûde çemen 
Şehr-i Sîvâs gibi oldı bu dem dâr-ı emân 
 
Nice dâr-ı emen olmaz bu eyâlet ki bu gün 
Ola vâlîsi bu ṣâḥib-kerem ü ‘adl-‘unvân 
  

25  Ya‘ni ol dâd-ger-i ‘aṣr Meḥemmed Pâşâ 
‘Ahdidir nâsiḫ-i efsâne-i Nûşirevân 
 
O felek-pâye ki bu ḳadr-ile yanında yine 
Mükrem olmaḳda berâber fuḳarâ vü a‘yân 
 
Re’yidir dâġ-resân rûḥ-ı Niẓâmü’l-mülke 
Ḥüsn-i tedbîri pesendîde-i ṣâḥib-dîvân 
 
Tîġıdır gülşen-i aḥkâmda cû-yı cârî 
Ḫâmesi lûle-i ser-çeşme-i âb-ı ḥayvân 
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Her kişi ḥaddini ḳâdir mi tecâvüz ėtmek 
Cûylar dergeh-i şevḳ-i bahârî cûşân 
 

30  Oldı lerzende hirâsıyla fesâd ehli ḳamu 
Nitekim faṣl-ı zemistânda faḳîr-i ‘uryân 
 
Gelmeye ‘ahd-i şerîfinde żarar bir tüyüne 
Kebk eger pençe-i ‘uḳâbda eylerse mekân 
 
Bir çerâgâhda aġnâmla ded cilve ėder 
Şîr olur görse de âhû-bereden rû-gerdân 
 
Kimse ‘ahdinde fiġân eylemez illâ bülbül 
Ebrden ġayrı zamânında bulunmaz giryân 
 
Bu ḳadar ḫâṭıra gelmezdi vefâ dünyâdan 
Ki ėde ehl-i dil ü ṭab‘a muvâfıḳ devrân 
 

35 Vâḳıâ döndi murâd üzre bu dünyâda felek 
Ber-devâm ėde bu devrânile Rabb-i mennân 
 
Ġam gibi ḫâne-ḫarâb oldı bu şehr içre fiten 
İltiyâm üzre dile ġamze-i çeşm-i ḫûbân 
 
Dâverâ dâd-gerâ dâver-i rûşen-güherâ 
Ma‘deletde saňa yoḳ gerçi bu demde aḳrân 
 
Ben ḳadar sen gibi bir ẕât-ı şerîfiň vaṣfın 
Yoḳdur ammâ ki ḥaḳîḳatle yazar ehl-i beyân 
 
Neş’e-i luṭfuň-ile cilvegeh-i vaṣfıňda 
Eşheb-i ṭab‘a biraz eyledim irḫâ-yı ‘inân 
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40  Var-ise bendeňe peyrevlik ėder ehl-i süḫan 
Dâverâ işte semend-i ḳalem işte meydân 
 
Nice ehl-i süḫanıň ipligi bâzâra çıḳar 
Yûsuf-ı ḥüsn-i ḳabûlüňde ḳalur-ise bu ân 
 
Ḥamdiyâ ḫayr du‘â semtini der-kâr ėdelim 
Ḥüsn-i evṣâfına ol dâveriň olmaz pâyân 
 

43  Ėde her vaḳtini Ḥaḳ faṣl-ı bahâr-ı ḫurrem 
Ėde her rûzını nevrûz-ı mübârek ‘unvân 
 
18 (İ: 18a, K: -) 
Ḳaṣîde-i Şitâiyye der-midḥat-i vâlî-i Sivâs Aḫî Meḥemmed Paşa 

raḥmetullâhi ‘aleyh  
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün  

1  Ėtdi şebḫûn-ı çemen memleketin cünd-i şitâ 
Ḳıldı tâtâr gibi şehr-i bahârı yaġmâ 
 
Göçdi ezhâr-ı re‘âyâ gibi bâġ oldı ḫarâb 
Ėtdi ḳış gülşene mânend-i levend istîlâ 
 
Berg ü bârını ṣoyup rehzen-i dey eşcârıň 
Ḳaldı ‘uryân nihâl ehl-i ticâret-âsâ  
 
Fuḳarâ vėrdigi gel geç diyerek aḳçe ḳadar 
Ėtdi evrâḳ-ı şükûfânı ‘avâṣıf ifnâ 
 

5 Sûseniň olmuş-idi bâġı ḳılıc-ı tîmâr 
Şimdi maḥlûl ḳalup zâġa vėrildi ḥâlâ 
 
Bozdı cem‘iyyet-i germiyyet-i ezhârı yine  
Bezm-i gülzâra gelip bârid edâlarla hevâ 
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Burılup gitdigini gördi şeh-i nevrûzuň 
Dikilip ḳaldı serv ‘âşıḳ-ı ḥayrân-âsâ 
 
Bu hevâ ‘âlem-i ‘ulvîde müeŝŝir oldı 
Lerziş-i ḳurṣ-ı mihirden görinür bu ma‘nâ 
 
Pûşiş-i sîne-i mâh olsa ketân incinmez 
Oldı sermâ-ile tebdîl-i ḫavâṣṣ-ı eşyâ 
 

10  Ṣanma pürdür dür-i yektâ-ile târ-ı şikeni 
Müncemid oldı ruḫ-ı yârde zülf-i sârâ 
 
Bu hevâ bâ‘iŝ-i ünsiyyet imiş yârâna 
Ġamze semmûr-ı müje içre ḫafîdir zîrâ 
 
Görinür kûşe-i meştâda bu dem ehl-i dile 
Şimdi bir minḳalede göz göre verd-i ra‘nâ 
 
Ėtdi pervâne biraz sûz firâḳın teskîn 
Kendine şu‘le-i şem‘ oldı müferriḥ me’vâ 
 
Ḳaṭre-rîz olmaġa mümkin mi ṣurâḥî ḳadeḥe 
Ki gülûsında ṭoňup ḳaldı şarâb-ı ḥamrâ 
 

15  Ḫâṭıra gelse eger tâze me‘ânî bu zamân 
Gelmedin lafẓa anı müncemid eyler sermâ 
 
Cümleye oldı müeŝŝir bu burûdet taḥḳîḳ 
Ṭutmadı kimse bu mevsimde girîbân-ı rehâ 
 
Meger ol kimse rehâ bula ki rûşende ola 
Cilḳafâ-yı kerem ü luṭf-ı Muḥammed Paşa 
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Gerçi evrâḳ-ı ḥazân gibi perîşân-idiler 
Ḫalḳ-ı Sîvâs u civârında olan ehl-i ḳażâ 
 
Şimdi gül-ġonce gibi ėtmededir ḳat ḳat cem‘ 
Kendi şîrâze-i ‘adliyle o ṣâḥib-i‘ṭâ 
 

20  Mâlına ehl-i sebîliň kim olursa teşne 
Ser-zebân-ı ḳılıcından ėder anı irvâ 
 
Pâymâl oldı ẕelâletle fesâd ehli ḳamu 
‘Âḳıbet başdan olur belde gezen ehl-i şeḳâ 
 
Dem-i iḥsânda olur reşḥa-ı kilk-i keremi 
Gülistân-ı emele tâze ḳaranfil gûyâ 
 
‘Arż-ı ḥâliň buyurup pençe-keş olsa ḳalemi 
Bâġ-ı ümmîde olur sünbül-i ‘anber bûyâ  
 
İrdi pâyâna süḫan vaḳt-i du‘âdır Ḥamdî 
Ki süḫanverlere inşâda du‘âdır imżâ 
 

25  Ėde her rûzını nevrûz-ı dil-efrûz Allâh 
Gülşen-i devletine irmeye eyyâm-ı şitâ 
 
19 (İ: 19a, K: -) 
Ḳaṣîde-i Nevrûziyye berâ-yı vâlî-i Sivâs Aḫî Meḥemmed Paşa 

raḥmetullâhi ‘aleyh  
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün 

1  Bi-ḥamdi’llâh şitâ buldı ḫitâmı 
İrişdi bâġa nevrûzuň peyâmı 
 
Keder-şûy oldı seyr-i cû-yı cûşân 
Ėdip gülşende mestâne ḫırâmı 
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Niçün feryâd ėder beyhûde bülbül 
‘Aceb ben gibi ol da bî-nevâ mı 
 
Nihâl-i gül de olmuş lâne-perdâz 
Dem-i vuṣlatda bu şîven revâ mı 
 

5  Cemâ‘at oldı ṣaf ṣaf cümle ezhâr  
Muṣallâdır gülistân serv imâmı 
 
Bu bustân-ı çemende ey mu‘allim 
Bir elde câm ṭut bir elde câmı 
 
Oḳunsun Manṭıḳu’ṭ-ṭayr u Gülistân 
Ḫırâş-ı sînedir ḥikmet kelâmı 
 
Ḳadeḥ mir’âtına eyle naẓar sen 
Ḫaṭâdan gösterir iḳlîm-i Şâm’ı 
 
İrişdi ol dem ‘aşr nite ki ėtsin 
Riyâkârân fedâ nâmûs u nâmı 
 

10  Ėdip ser-beste bâb-ı ḫânḳâhı 
Ėde gülşende tertîb-i maḳâmı 
 
Ḥelâl olsun saňa naḳd-i revâným 
Ṣun ey sâḳî bu dem âb-ý ḥarâmý 
 
Ki gül devrâný sünbül faṣlýdýr bu 
Ţifâ dirler ţarâb-ý lâle-fâmý 
 
Bu mevsimde mey-âţâmân ser-mest 
Ėder mi şeyḫ-i şehre iltiyâmı 
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Yetür mestâne pây-ı ḫamra bî-bâk 
Gelürse vâ‘iẓe ėtmez ḳıyâmı 
 

15  Bu demlerde ḥased ol rindedir kim 
Anıň bir serv-i serkeş ola râmı 
 
Düşüp eṭrâfa bâġa râġa dâim 
Geçe mestânelikle ṣubḥ u şâmı 
 
Cemâl-i yârden dest-i nigehle 
Ėde her laḥẓa çîde verd-i kâmı 
 
Olursa müsteḥaḳdır ġıbṭa yâḫûd 
O ṣâḥib-ṭab‘a kim olup niẓâmı 
 
Medîḥa-gûy ola vâli-yi şehre 
Olup gül-çîn-i bâġ-ı iḥtirâmı 
 

20  O vâlî kim dem-i ‘adlinde Sîvâs 
Olup ma‘mûr buldı intiẓâmı 
 
Ṣabâdan ġayri ebnâ-ı sebîle 
Vėren yoḳ bile bir Taňrı selâmı 
 
Ricâmız Ḥamdiyâ dâim Ḫudâ’dan 
Anıň iḳbâlidir anıň devâmı 
 

23  Hemîşe devleti pâyende olsun 
Ḳabûl eyle İlâhî bu du‘âmı 
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20 (İ: 20a, K: -) 
Ḳaṣîde-i ḳanbûriyye 
Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün  

1  Oldı Sîvâs’da bir vaḳ‘a ‘ayân 
Sebeb-i ḫande-i nâs oldı hemân 
 
İnşirâḥ-ı dil-i ṭab‘a bâdî 
Getürür ḫâṭıra yâdı şâdî 
 
Mey ḳadar neş’e vėrür diňleyene 
Mâye-i ẕevḳdir ehl-i süḫana 
 
Gûş-dâr ol saňa taḳrîr ėdeyim 
Nicedir vâḳı‘a ta‘bîr ėdeyim 
 

5  Bir meh-i çâr-deh-i bedr tamâm 
Ḥüsn-ile bulmuş-idi şöhret-i nâm 
 
Serv-veş ḳâmeti mevzûn-bülend 
Her gören ḥüsnüne eylerdi pesend 
 
Ḳaşları evc-i melâḥatde hilâl 
Ruḫları gülşen-i ḥüsne gül-i âl 
 
Ol ḳadar nâzik-idi sîm-beden 
Berg-i gül olsa sezâ pîrâhen 
 
Kendi ‘âḳıl gözi mestâne-idi 
Şehr-i Sîvâs’da bir dâne-idi 
 

10  Ṭoġmaya degme şehirde heyhât 
Böyle meh-pâre-i şîrîn ḥarekât 
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Ṣan‘atı olmuş-idi derzilik 
Aňa ḫalḳ oldı ḳamu iplik ilik 
 
Mübtelâ olmadıḳ âdem yoġ-idi 
Ḥâṣılı ‘âşıḳı itden çoġ-idi 
 
‘Âşıḳ ‘arż ėtse ḳumâş-ı ṭalebi 
Ütüsin gösterir-idi çelebi 
 
Sûzen-i ġamzesi işlerdi dile 
Nice dükkânı öňünden geçile 
 

15  Ele endâzesin alsa ne zamân 
‘Âşıḳın aġzını ölçerdi hemân 
 
Müşterî ėtse dükânında ḳarâr 
Câme-i cevri teyelllerdi o yâr 
 
Aňa çoḳ eylediler dâm-ı firîb 
Bu şikâr olmadı bir ferde naṣîb 
 
Var-idi şehrde bir şaḫṣ o maḥal 
Belini bükmüş-idi bâr-ı ḥıyel 
 
Ḳaddi ḳanbûr-idi ẕâtı menfûr 
Anı ėtmiş-idi şeâmet maḥṣûr 
 

20  Fitne fenninde be-ġâyet üstâd 
Aňa meşrûṭa-idi mekr ü fesâd 
 
‘Âşıḳ oldı o büt-i ṭannâza 
‘Aḳlın aldırdı o şûḫ-ı nâza 



Ahmed Hamdi Divanı  •  105 
 

Gitdi îmânı gibi ṣabr u ḳarâr 
İḫtiyâr elde degil âḫir-i kâr 
 
Vardı dükkânına bir gün nâgâh 
Çekdi derd-ile göňülden bir âh 
 
Gözlerinden aḳıdup yaş-ile ḫûn 
Dėdi ol âfete maḥzûn maḥzûn 
 

25  Baňa raḥm eyle belim bükdi felek 
Saňa dünyâda efendim ne gerek 
 
Ġam-ı ‘aşḳıňla müşevveş ḥâlim 
Yoluňa cümle fedâdır mâlım 
 
Dest-i cevriňle girîbânım çâk 
Beni ‘aşḳ eyledi ey şûḫ helâk 
 
Dâmeniňde elim ey ‘Îsâ-nefes 
Olmayınca girü ṭurmam uz kes 
 
Gördi ol dilber-i fettân-ı ġayûr 
Üzülüp ḫayli bozuldı ḳanbûr 
 

30  Bildi dîvânede var ‘aşḳ eŝeri 
Anı ḳar avladı güldi o peri 
 
Dėdi yârânına ol şûḥ-ı ẓarîf 
Baňa çok uyladı üşdi bu ḥarîf 
 
Böyle bir aḥmaḳa nâz eyleyelim 
Rûy-ı rîşine piyâz eyleyelim 
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Mâlını eyleyelim cümle telef 
Ḳala iflâsı-ile gîr-be-kef 
 
Siz hemân dâiremizde geziňiz 
Ben ḥisâbın bilürüm siz eziňiz 
 

35  Başladı şîve-i nâza o perî 
Aňa ikrâm-ile ḳıldı naẓarı 
 
Dėdi ey semt-i hevâya sâlik 
Derdile olma bu deňlü hâlik 
 
Ben de bir bî-kesim oldum ‘âzim 
Beni ḥıfẓ ėt bir efendi lâzım 
 
Kimseye kendim inanmam ammâ 
İ‘timâd ėtsem olur saňa sezâ 
 
Ki biliň bügri sözüň ṭoġrudur 
Ġayrılar ḥüsn iline uġrudur 
 

40  Ḫiẕmetiňde olayım rûz-ile şeb 
Baňa ta‘lîm ėdesiň ‘ilm edeb 
 
Şâd olup oldı bu sözden ḫandân 
Söz degil âb-ı zülâl-idi revân 
 
Nûr-veş ṭoġdı gelip ḫânesine 
Şem‘-i rûşen-idi pervânesine 
 
Dest-pûs ėtdi ṭurup ḫiẕmetde 
Pâye kesb ėtdi o bed-nikbetde 
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Bezm-i şîrîn sözine aldandı 
Aňa derd-i dilini hep yandı 
 

45  Kîse-i naḳdini îrâdını hep 
Ėtdi teslîm o perî-rûya o şeb 
 
İntisâb eyledi sîm ü zer-ile 
Başladı ṣoḥbete ol dilber-ile 
 
Ḫâne esbâbını derkâr ėtdi 
Kendine sâḫte pindâr ėtdi 
 
Ėtdi a‘yân-ı deyyâre taḳlîd 
Câmeler kesdi aňa sürḫ sefîd 
 
Günde bir da‘vet ėdip yârâna 
Ya‘ni gösterdi cebe cânâna 
 

50  Oldılar ḳanbur-ile hep me’nûs 
Ṣadr-ı meclisde ėder oldı cülûs 
 
Vėrdiler pâye-ile sâḫte vaḳâr 
Kendi ėtmekde vaḳâr ile ḳarâr 
 
Kendine ṣandı bu ikrâmı o dûn 
N’eylesin ‘aşḳ aňa vėrmişdi cünûn 
 
O perî-çehre fener gibi döner 
Ruḫ u ruḫsâresi şem‘-i enver 
 
Ḫalḳ alup vėrmede nâz-ile niyâz 
Kendi şaṭrancda keş mat açmaz 
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55  Bir zamân eylediler böyle ṣafâ 
Mâcerâ buldı nihâyet ammâ 
 
Bildi ol dilber-i fettân-ı fehîm 
Ḳalmadı kîsede naḳd-i zer ü sîm 
 
Günde bir partalını ḫânesiniň 
Ṣatmaġa başladı vîrânesiniň 
 
Lâkin ıbrîḳ da ṣatıldı nâgâh 
Ḳaldı Ḳanbur ‘alâ-bâbi’llâh 
 
Ḫânede ḳalmadı yârânına yer 
Gelmeye başladı borçlu bir bir 
 

60  Ḥüsn-i tedbîr ėdip ol âfet 
Gėceden ėtdi firâra cür’et 
 
Ṭutdı ṣaḥrâ yolunı ol âhû 
Dėdi yârânına bir bir yâ hû 
 
Ol gün olmuşdı sa‘âdetle revân 
Mîr-i ferḫunde dem-i mâ-mervân 
 
Varup ol mîre silaḥdâr oldı 
Ġam-küsâr oldı aňa yâr oldı 
 
Mîre gelseydi eger manṣıb-ı Şâm 
Bu ḳadar olmaz-idi şâd-merâm 
 

65  Râstdan başladılar şehnâza 
Ḳanburuň derdin ėderler tâze 
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Cenk-veş ḳanburı ġam ėtdi dü-tâ 
Def gibi sîne döger ṣubḥ u mesâ 
 
Nây-veş nâlesin ėtdi derkâr 
İňiler ḥasret-ile leyl ü nehâr 
 
Bûselik faṣlına girdikçe emîr 
Pîşrev ṭutdı muḫayyerde nefîr 
 

69  Câh-ile rengi çoḳ eyler bu felek 
Ḥaddini bilmeyene böyle gerek 
 
2039 
Manzûm Âl-i Oŝmân Târîḫi ilâ 1143 [1730] 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

1  Bu târîḫe gelince ėtdi bu vechile taḥrîri 
Müverriḫ Hemdemî kim ‘aṣrınuñ oldur süḫan-dânı 
 
Velî şimden girü gûş eyle aḥvâl-i selâṭîni 
Ne tertîb ile tezyîn ėtdiler bu köhne eyvânı 
 
O şâhen-şâh-ı heft iķlîm-i ‘âlem Ḫân Meḥemmed kim 
Biñ elli birdedir mevlûdinüñ târîḫ-i tıbyânı [1051= 1642] 
 
Cihâna ser-be-ser düşmüş idi aşûb-ı şûr-engîz  
Cülûs itdürdiler elli sekizde taḫta ol ḫânı 
 

5  ‘Arûs-ı devletüñ her yüzden olmuşdı yüzi muġber 
Bu tîġ-ı âbdâr-ı şer‘ ile pâk eyledi anı 
 

                                                             
39 Divan’da bulunmayan bu kaside, Ziyâbey Kütüphanesi, No: 0134’de kayıtlı Mecmû’a-ı 

Şu’arâ içerisindedir (No: 0134). 
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Getürdi ķabża-i tesḫîre şemşîriyle çoķ mülki 
Ciğer ḫûn eyledi küffâr-ı Efrenc ü Alamân’ı 
 
Girîd fetḥine tesḫîr-i Ķamançe mülḥaķ olduķda 
Bu devlet şevket-i İskender’e gösterdi rücḥânı 
 
Ķrâl-ı Nemçe Peç Ķal‘ası’nı nez‘a ėdüp fermân 
Çeküp serdâr-ı ekrem leşker-i bî-ḥadd ü pâyânı 
 
O şehri ser-te-ser ḫâke berâber eyleyüp ‘asker 
Ķızıl Elma’ya ṭoldurmuşdı eyvâ ile efġânı 
 

10  Vezîr-i a‘zamuñ düşdi muḫâlif re’yi taķdîre 
Bu yüzden ‘asker-i İslâm’a el vėrdi perîşânî 
 
‘Adû-yı dîn ü devlet a‘nî heftâd ü dü millet hep 
Ġanîmet bildiler bu vaķ‘a-ı dilsûz-ı devrânı 
 
Bilâd-ı müslimîne uydılar ulaşdılar yer yer 
Tasalluṭ eyleyüp baḥr ile berden vėrdi ḫüsrânı 
 
Ḫurûc-ı eşķiyâ ėtdi dimâġ-ı devleti muḫtell 
Memâlik ḥıfzına ķoymadılar hiç tâb u fermânı 
 
Zamân-ı devleti çün oldı ķırķ yıl yedi ay kâmil 
Görüp âyîne-i ‘âlemde ol dem şekl-i hicrânı 
 

15  Çeküp âlâyiş-i devletden el ‘uzlet-güzîn oldı 
Hemân ol dem cülûs itdürdiler Sulṭân Süleymân’ı 
 
Biñ elli ikidir târîḫ-i mevlûdi bu sulṭânuñ [1052= 1643] 
Ķarındâşı Meḥemmed ḫân’dan bir sâl noķsânı 
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Cülûsı oldı biñ ṭoķsan ṭoķuz mâh-ı Muḥarrem’de [1099= Kasım 1687] 
Cihânı pertev-i ‘adli ser-â-pâ ėtdi nûrânî 
 
Mizâc-ı devleti gördi ki muḥtâc-ı ‘ilâc olmuş 
Sipâriş ėtdi bir zât-ı Aristû vü Enuşrân’ı 
 
Kerâmet-pîşe düstûr-ı ‘adil-endîş idi el-ḥaķ  
Vezâret mülk-i mevrûŝı żafer memlûk-i fermânı 
 

20  Cenâb-ı Muṣṭafâ Paşa-yı Fâżıl kim bulunmazdı 
Fâżîletde zamânında daḫi evvelde aķrânı 
 
Bu muḥyi’s-sünnedür iḥyâ-yı dîn ėtdi kerâmetle 
Budur ṣâḥib-mi’e keşf-i memâlik oldı bürhânı 
 
Ġazâya ‘azm ėdüp evvel bi-tevfîķ-i ḫudâvendî 
Niş’i alup dil-i a‘dâya urdı nîş-i ḫızlânı 
 
Beliġrâd’ı yedi gün ceng ile fetḥ ėtdi bu ġâzî 
Frengistân’a ṣaldı ol sene ceyşi hirâsânî 
 
Velî sulṭân-ı ‘âlî-şân Süleymân Ḫân’un ol demde 
Simâṭ-ı bezm-i fânîde dükenmiş âb ile nânı  
 

25  Olup üç yıl ṭoķuz ay şehriyârı ehl-i İslâm’un 
Ecel düzdine nehb ėtdürdi âḫir tuḥfe-i cânı 
 
Ķarındâşı ki Sulṭân Aḥmed’e teslîm ėdüp taḫtı 
Bu miḥnet-gâh-ı dünyâdan düşürdi dest ü dâmânı 
 
O sulṭân-ı serîr-ârâ-yı evreng-i ḫilâfet kim 
Biñ elli dörtde bu bâġuñ olup serv-i ḫırâmânı  
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Olup biñ yüz iki şehr-i ṣıyâmında cülûsı hem [1102=Haziran 1691] 
Meşâm-ı devleti ėtdi mu‘aṭṭar bû-yı iḥsânı 
 
Vezâret oldı ke’l-evvel muķarrer ṣadr-ı ‘âlîde 
Kemend-i ‘azme vėrmişdi ġazâda çünki cevlânı 
 

30  Şehîden fevt olup rûy-ı ġazâda gitdi dünyâdan 
Ola menzil-gehi ‘uķbâda dârü’l-ḫuld-i rıđvânı 
 
Bu ġam tab‘-ı şeh-i nâzük-mizâca oldı çün sârî 
Seķamdan zât-ı pâkinüñ bozuldı çâr-erkânı 
 
Serîr-i salṭanatda üç sene kâmil ķarâr ėdüp 
Ķazâ-yı Ḳuds’de ṭâvûs-ı rûḥı ṭutdı cevlânı 
 
Naṣîb oldı çü devlet taḫtı Sulṭân Muṣṭafâ Ḫân’a 
Yerine geldi fi’l-cümle bu mürde ‘âlemüñ cânı 
 
Meḥemmed Ḫân’un olmuşdur bu ferzend-i hüner-mendi 
Cihânıñ biñ ü yetmiş dört târîḫinde mihmânı [1074=1663] 
 

35  Cülûs-ı meymenet-mersûmı biñ yüz altı sâlinde 
Žuhûr ėtdikde “žâhir” didiler târîḫ-gûyânı [1106=1695] 
 
Ġazâya râġıb oldı fî-sebîli’llâh cihâd ėtdi 
Bozup tâbûrın a‘dânın aķıtdı cûy-veş ķanı 
 
Temâdî-i seferden ‘askere çün ża‘f ėrmişdi 
Anuñ-çün ṣulḥa meyl ėtdi ėdüp tedbîr-i Loķmân’ı 
 
Zamânında ġubâr-ı fitne yer yer cümle def‘ oldı 
Yem-i âşûb-ı ‘âlemden bu teskîn ėtdi ṭûfânı 
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 Bu bâġ-ı bî-beķâda oldı mı bir ġonce peydâ kim 
Bahâr-ı revnaķın bâd-ı ḥavâdiŝ ėtmeye fânî 
 

40  Ķanı bir ḫüsrev-i şîrîn-meźâķ-ı taḫt-ı devlet kim 
Ki mir’ât-ı cihânda görmeye eşkâl-i ḥırmânı 
 
Sekiz yıl hem ṭoķuz ay on gün oldı müddet-i devlet 
Felek bir fitne-i ḫâbîde bîdâr ėtdi pinhânî 
 
Sitanbûl ehli oldı ḫal‘-i nâ-ma‘ķûline bâ‘iŝ 
Bu fitneyle zamân-ı devleti hem buldı pâyânı 
 
Ķarındâşı ki Aḥmed Ḫân-ı ḫâķân-ı Ferîdûn-şân 
Cülûs ėdüp şeref-yâb oldı taḥt u mülk-i ‘Oŝmânî 
 
Vücûda biñ ü seksen üçde gelmişdür sa‘âdetle 
Bu zıllu’llâh-ı Rabbânî vü mihr-i luṭf-ı Yezdânî 
 

45  Bu Sulṭân Aḥmed-i ŝâliŝ olur bu nesl-i ṭâhirde 
Cülûsı biñ yüz on beşdir Rebî‘ü’s-sâni bil anı [1115=Ağustos 1703] 
 
Zihî sulṭân-ı deryâ-dil şeh-i dâniş-ver ü kâmil  
Cihâna ‘adli hep şâmil mekârim baḥr-ı ‘ummânı 
 
Nice fetḥe muvaffaķ oldı bu sulṭân-ı mülk-ârâ 
Esâs-ı devleti te’yîd ėdüp tevfîķ-i Rabbânî 
 
Esîri oldı çâr-ı Mosķov isti‘man ėdüp âḫir 
Ķamu tâbûr-ı maķhûrıyla âzâd eyledi ânı 
 
Mora mülkin ser-â-pâ eyledi şemşîr ile tesḫîr 
Vezîr-i a‘zamıyla gönderüp ceyş-i firâvânî 
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50  Murâd ėtdi Revâfız zümresin te’dîb ėde ol şâh 
İdüp her cânibe ta‘yîn cünûd-ı ceng-cûyânı 
 
Revân’ı Naḫcivân’ı Gence vü Tiflîs’i żabṭ ėtdi 
Ḫarâb ėtdi Hemedân’ı alup Tebrîz ü Kirmân’ı 
 
Ķıyâmetler ķopardı cünd-i İslâm ehl-i Îrân’a 
Gör Âzerbâycân mülkinde gel alan u talanı 
 
Çü biñ yüz ķırķ üçe târîḫ-i hicret ėrdikde [1143=1730] 
Patornâ nâmı bir ‘âṣî ėdüp ‘iṣyân u ṭuġyânı 
 
Sitanbûl içre ḫayli Arnavıd cem‘ oldı yanında 
Žuhûr ėtdükde ehl-i devlete vėrdi perîşânî 
 
Żarûrî çekdi dâmân-ı ‘arûs-ı salṭanatdan el 
Bu şâhen-şâh-ı rûşen-râ bilüp aḥvâl-i pâyânı 
 

55  Maķâmına birâder-zâdesi Sulṭân Maḥmûd’ı 
Münâsib gördi kendi bey‘at ėtdi bildi erzânî 
 
Rebî‘ü’l-evvel ayı sâ‘at-i sa‘d-ı mübârekde 
Cülûsa oldı vâķi‘ oldı cârî emr ü fermânı 
 
Ġazâ ėtdi muķaddem ehl-i ṭuġyân Arnavudlarla 
Sitanbûl içre ķopdı ol zamânda ķan-ı ṭûfâni 
 
Kemâ fi’l-evvel İstanbûl’a râḥat-baḥş olup seyfi 
‘Adem deryâsına ġarķ ėtdi cümle ehl-i ṭuġyânı 
 

60  Bu şevketlü mehâbetlü şehen-şâh-ı cihân-ârâ 
Cihâna biñ ü yüz ķırķ üç sâlinde olmuşdur ḫırâmânî40 [1143= 1730] 

                                                             
40 Vezinde fazlalık var 
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Budur ol şehriyâr-ı dûd-mân-ı Âl-i ‘Oŝmân 
Budur iḥyâ ėden ķânûn u şer‘ ü ḥükm-i Ķur’ân’ı 
 
Mübârek cebhesinde pertev-i mihr-i sa‘âdetden 
‘Uyûn-ı müslimîn-i heft-eķalîm oldı nûrânî 
 
‘Ulüvv-i himmet-i şâhânesinden böyle žâhirdür 
Ebü’l-fetḥ oķına maḥfilde vü minberde ‘unvânı 
 
Ėrişdi âḫire târîḫ du‘â hengâmıdur Ḥamdî 
Degül ḥaddüñ senüñ meddâḥi-i şâh-ı cihân-bânı 
 

65  Ḫudâ âbâ vü ecdâd-ı kirâmına ėdüp raḥmet 
Ola heşt-i behiştüñ her biri ‘izzetlü mihmânı 
 
Bu sulṭân-ı bülend-iķbâl ü ḫâķân-ı cüvân-baḫtı 
Serîr-i salṭanatda ėde Mevlâ pîr-i nûrânî 
 
67 Ola her günde bir peyġâm-ı fetḥ ile İlâhî şâd 
‘Adû-yı devleti her günde biñ görsün perîşânî 
 
  

  





 
GAZELLER 

Harf-i Elif  

1 (İ: -, K: 37a) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün  

Aḥvâl-i cism ü ‘ömrüni gel söylerem saňa 

Efsûn olmasa ḥayy u cedel söylerem saňa 

 

Dil-i şûḫ-ı mest ‘ömründe gelmedi çü meclise 

Düş ḳayd-ı câna ‘âşıḳ ecel söylerem saňa 

 

…………… ol şarâb-ı zebânımıň 

Cûş ėt bu naẓmı ḳand-i ‘asel söylerem saňa 

 

Gûş eyle pend-i pîr-i ḫarâbât bâde iç 

‘Ömr-i âḫir olmadan ḥüsn-i ‘amel söylerem saňa 

 

Yetdi ḫayâl-i ḫaṭṭı …………. velî 

Sâḳî getir şârâbı kesel söylerem saňa 

 

Düş kûy-ı yâre nâle vü âh ile Ḥamdiyâ 

Esrâr-ı ‘aşḳa ḥürmet-i maḥal söylerem saňa 

 

Mümkün mi naẓmı ḥażret-i destûr-peyrevde 

Siḥr-i ḥalâle işte bedel söylerem saňa 

 

2 (İ: -, K: 37a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün  

Ben de dil-dâdeyim ey dilber-i nâzende saňa 

Sen şeh-i mülk-i bahâ ben de şehâ bende saňa 
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Ele âyîne alup ėtme cemâliňe manẓar 

Ben gibi ‘âşıḳ olursuň .. sen de saňa 

 

Gül gibi sen gel açıl ben nola giryân olsam 

Ḳısmetdür ezel girye baňa ḫande saňa 

 

Bâġ u dâġı bu sabâḥ geşt ü güzâr ėtdim ben 

Bulmadım benzedecek bir güli gülşende saňa 

 

Yâr taḥsîn ėdüp oḳursa bu tâze ġazeliň 

Ḥamdiyâ kimse naẓîr olmaya bu fende saňa41 

 

3 (İ: 22b, K: 37b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  

Ṣafḥa-ı ruḫsâr-ı dilber nüsḫa-ı żavdır baňa 

Ebruvân maṭla‘-ı ‘îd-i meh-i nevdir baňa 

 

Ben o rûşen-ḫaṭırım ki pây-ı ḫum-ı meyḥânede  

Mesned-i Cemşîd ü Cem’dir taḫt-ı Ḫüsrev’dir baňa 

 

Ėtdi yaġmâ ḫâne-i ṣabr u şekîbim ‘âḳıbet 

Fikr-i ḫâl ü ḫaṭṭ-ı dilber düzd-i şeb-revdir baňa 

 

Bendesin ḳaṣd ėtse de eyler iṣâbet düşmene 

Tîr-i çeşm-i şûh-ı dilber böyle kec-revdir baňa 

 

Tâbıňı bîgânelik bürcünde taḫvîl ėdesiň 

Ey felek bir sâ‘at ol mehpâreyi sevdir baňa 

 
                                                             
41 Koyunoğlu Kütüphanesi’nde bulunan nüshanın 37a yaprağındaki yazılar çok dağıldı-

ğından, 1 ve 2 numaralı gazeller net olarak okunamamaktadır (A.Y).  
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Yemme-i çâpük-süvâr-ı naẓma oldum hem-rikâb 

Ḥamdiyâ ehl-i ma‘ârif cümle peyrevdir baňa 

 

4 (İ: 22b, K: 37b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  

Olmayınca nuḳl-i bûs-ı la‘l-i gül-fâmıň baňa 

Neş’e-baḫş olmaz şarâb-ı köhnesi câmıň baňa 

 

Semt-i şeydâyîde hempâ eylemezdim Ḳays’ı ben 

Vėrmese ṣıḥḥat ḫayâl-i çeşm-i bâdâmıň baňa 

 

Kendi şîvende meyân-ı yâre düşmüş ġoncesi 

Beňzer aḥvâli hezâr-ı zâr-ı nâ-kâmıň baňa 

 

Olmadı rûzî çü bûs-ı dest-i rûmâl-i ḳadem 

Ḥâṣılı çâk-i girîbân oldı bayramıň baňa 

 

Bûy-ı cennetdir meşâm-ı câna fikr-i zülf-i yâr 

Ḫoş gelür Ḥamdî hevâsı ḫıṭṭa-ı Şâmıň baňa 

 

5 (İ: 22b, K: 37b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  

Ber-murâd olmaḳ degil ‘âlemde çün maṭlab baňa 

Hep ‘abeŝdir vaż‘-ı nâ-hemvâre-i kevkeb baňa 

 

Ẕerre-veş pâmâliyim bir âfitâbıň kim felek 

Mihrine baḳmam mehiň ‘arż ėtmesün her şeb baňa 

 

Vâlih-i ḥayret benim mest-i mey-i ḥasret odur 

Bezm-i ‘âlemde göňüldür yâr-i hem-meşreb baňa 
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Hem cefâdan incinür hem her cefâkârı sever 

Meşrebim oldı belâ-ender-belâ yâ Rab baňa 

 

Naẓm-ile i‘câza âġâz eyledim Ḥamdî yine 

Rehrevân-ı sûy-ı ma‘nâ peyrev olsun hep baňa 

 

6 (İ: 23a, K: 38a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  

Bezm-i ṣoḥbet mevḳıf-ı ıżrâbdır sensiz baňa 

‘Âlem-i âb anda bir girdâbdır sensiz baňa 

 

Olsa meclisden remîde kebk-i cân u dil n’ola 

Mevc-i mey ser-pençe-i ‘uḳâbdır sensiz baňa 

 

Şîven-i ġamdır nevâsı muṭrıbı ḫâṭır-ḫırâş 

Bâde-i ḫâṭır-güşâ zehrâbdır sensiz baňa 

 

Ḥasret-i rûyuňla eşkim ey meh-i ḫurşîd-rû 

Âteşîn bir câme-i pür-tâbdır sensiz baňa 

 

Ḥamdi-âsâ olalı gümgeşte-i râh-ı viṣâl 

Çend ḥayret her ṭaraf reh-yâbdır sensiz baňa 

 

7 (İ: 23a, K: 38a) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

Ḳadiň bâġ-ı leṭâfet içre cânâ 

Mu‘allâdır mu‘allâdır mu‘allâ 

 

Göňül âyînesi fikr-i ruḫuňla 

Mücellâdır mücellâdır mücellâ 
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Ḫayâliň ḥüsnüň ey dilber gözümde 

Temâşâdır temâşâdır temâşâ 

 

Nice Nîl’e ḳıyâs olur sirişkim 

Bu deryâdır bu deryâdır bu deryâ 

 

Dėdim bir bûse vėr dėdi bu ‘âşıḳ 

Ne şeydâdır ne şeydâdır ne şeydâ 

Ṭabîbe söyledim derdim dėdi kim 

Bu sevdâdır bu sevdâdır bu sevdâ 

 

Saňa zerḳ u riyâ ṣûfı Ḫudâ’dan 

Belâyâdır belâyâdır belâyâ 

 

Bize ẕevḳ-ı mey ü maḥbûb ammâ 

‘Aṭâyâdır ‘aṭâyâdır ‘aṭâyâ 

 

Zekî’niň naẓmına Ḥamdî bu tanẓîr 

Ne zîbâdır ne zîbâdır ne zîbâ 

 

Faṣlü’l-Bâ 

8 (İ: 23b, K: 38b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Ġamıňdır ḳalb-i maḥzûna enîs-i cân olan her şeb 

Ḫayâliňdir ribâṭ-ı ḫâṭıra mihmân olan her şeb 

 

Ne bilsün ḥâlini encüm-şümâr-ı şâm-ı hicrânıň 

Dem-i ḫâbîde ser ber-zânû-yı hicrân olan her şeb 

 

Süveydâsın ėder nûr-ı siyâha şem‘-veş maṭla‘ 

Ġam-ı ḫâl-i ruḫuňla ṣubḥa dek sûzân olan her şeb 
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Mu‘aṭṭar-kâm olur vaḳt-i seḥer gülberg-i vuṣlatdan 

Reh-i maṭlabda çün bâd-ı ṣabâ pûyân olan her şeb 

 

Şehâ şeb-gerd-i kûyuň ṣubḥa dek encüm ḳadar vardır 

Faḳaṭ Ḥamdî degil ḥayrân ü ser-gerdân olan her şeb 

 

9 (İ: 23b, K: 38b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

O şûḫuň ṣûretâ evżâ‘-ı düşnâmı sitemdir hep 

Velî dânişverân-ı ‘aşḳa elṭâfı keremdir hep 

 

Ciger pür-zaḫm dil-i ṣad-pâre-i ġamzeň degildir çün 

Şehâ gözden niçün cârî olan seylâb-ı demdir hep 

 

‘Abîr-i va‘d-i vaṣlıňla mu‘aṭṭar-kâm iken evvel 

Gelen şimdi meşâm-ı ḫâhişe bûy-ı elemdir hep 

 

Lebiň devrinde ancaḳ mey-perest olmuş beni ṣanma 

Bu keyfiyyetle hem şeyḫ ü mürîdi müttehemdir hep 

 

Olurlar Ḥamdiyâ ḫiẕmet-güẕâr-ı ṭıfl-ı endîşem 

Benim ebkâr-ı mażmûn-ı leṭâyif beslememdir hep 

 

10 (İ: 24a, K: 38b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Kimiň hemyân-ı ceybinde olur mużmer zer-i maḥbûb 

Tekellüfsüz gelür âġûşa her sîmin-ber-i maḥbûb 

 

Tesürrü’n-nâẓirîn âŝârı vechinde olur peydâ 

Küdûrât-ı ġam-ı iflâsı maḥv eyler zer-i maḥbûb 
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Marîż-i maṣrafa nıṣfiyye gûyâ rûḥ-ı ŝânîdir 
Mücerreb nüsḫa-ı ḥubbü’ẕ-ẕehebdir her zer-i maḥbûb 
 
Faḳîriň ḥırz-ı cânıdır o ṭuġrâ-yı dilârâsı 
Ki anı eylemiş ruḫsârına zîver zer-i maḥbûb 
 
Füzûn olmaḳda ḳadri dem-be-dem mîzân-ı ‘âlemde 
‘Azîz ismine Mevlâ’nıň olup maẓhar zer-i maḥbûb 
 
Faḳaṭ Ḥamdî degil olmuş rubûde mekrine ‘âlem 
Zamânıň şimdi sürḫ ‘ayyârına beňzer zer-i maḥbûb 
 
Faṣlu’t-Tâ 
11 (İ: 24a, K: 39a) 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
Kîne-ver ka‘be-i kûyıňı ṭavâf eyleme 
Dâver-i eşvâḳ-ile ehl-i süḫan iḥrâm ḳat ḳat 
 
Ben de ser-pâ-yı bürehne irişüp sa‘y ėderek 
N’ola giydimse bu gün ḫil‘at-i ikrâm ḳat ḳat 
 
Min ba‘d bendeňî de cins-i du‘â-gûyâne 
Bu niyâzı ėderim ṣıdḳ-ile ibrâm ḳat ḳat 
 
Bir du‘â eyleyelim tâ ola âmîn-gûyân 
Ḳudsiyân-ı felek ü çerḫ-i nüh-ecrâm ḳat ḳat 
 
Döşene şâm u seḥer maṭbaḫ-ı iḥsânıňdan 
Câyi‘ân-ı kereme sufra-i in‘âm ḳat ḳat 
 
Pâye mi‘mâr-ı ḳader sâḥa-ı devletde saňa 
Ġurfe-ber-ġurfe nice ṣuffe-i ârâm ḳat ḳat 
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12 (İ: 24b, K: 39a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  

Dâimâ budur du‘âm ey mîr-i memdûḥü’ṣ-ṣıfât 

Eşheb-i iḳbâliň olsun ber-devâm ü ber-ŝebât 

 

Ey kerem-kîş oldugum ruh-sûde-i naṭ‘-ı niyâz 

Bâzi-i baḫt ėtdi açmazdan şeh-i ümmîdi mât 

 

Fi’l-ḥaḳîḳa ben piyâde ḳaldıgım lâyıḳ mıdır 

Cûd-ile ferzâne-i ‘âlemsiň iḥsân ėt bir at 

 

Cilve-engîz-i feżâ-yı iftiḫâr olduḳca ben 

‘Ârıż olsun râcilân-ı reşke renc-i iftilât 

 

Çoḳ süvâr-ı ‘arṣa-ı medḥiň geçerdim deşt deşt 

Semt-i luṭfa eyleseň ‘aṭf-ı ‘inân-ı ilṭifât  

 

Ṭarḥ-ı esbâb-ı taḥammül eyleyüp Ḥamdî hemân 

Ḥażret-i mîriň du‘âsın vird-i ṣubḥ u şâma ḳat 

 

13 (İ: 24b, K: 39b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  

Devr-i la‘liňde revâc-ı bâde-i aḥmer şikest 

Nükhet-i zülfüňle ḳadr-i müşg pest ‘anber şikest 

 

Reşk-i ruḫsârıňla lâle dâġ dâġ tîre-dil 

Rûy-ı mûyuň şermsârı ġonce sünbüller şikest 

 

Zülfüňe reh bulmasun bâd-ı nesîm üftâdeler 

Olmasun ḫâṭır perîşân olmasun diller şikest  
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Kâm içün ėtme girân ṭab‘a niyâz ėtmez eŝer 

Mümkin olmaz târ-ı mûy-ile ola mermer şikest 

 

Zâhid-i bed-dil şikest ėtmez sebû-yı tevbesin 

Ėtmedikce tâ serinde mestler sâġar şikest 

 

Ġalibâ ḫâṭır-şikest olmasa Ḥamdî-i zâr 

Düşmez idi ḳâfiye eş‘ârına ekŝer şikest 

 

Faṣlu’d-Dâl 

14 (İ: 25a, K: 39b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  

Rûz-ı nevrûzuň mübârek ġurre-i mâh-ı cedîd 

Sâl-i nev ferḫunde mâh-ı nev sa‘îd-ender-sa‘îd 

 

Tâze dilber tâze ‘aşḳ u nev-bahâr-ı köhne mey 

Ser-be-ser âmâde esbâb-ı ṣafâ ġam nâ-bedîd 

 

Sebze gök ezhâr u encüm devr-i meclis hâledir 

Mâhdır sâġar miyân-ı hâlede olmuş bedîd  

 

Ehl-i dil sâġar çeker rindân ile gülzârda 

Subḥa çeksün kûşede zerḳ ile sâlûs-ı ‘anîd 

 

Mestlikdir ṣan‘atım mestâneler hem-ṣoḥbetim  

‘Uzlet ėtdim min-ba‘d oldum mürâyîden ba‘îd 

 

Ġarḳa-ı girdâb-ı ye’s olmaḳ degil Ḥamdî sezâ 

Bâde nûş ol tâze sev raḥmetden olma nâ-ümîd 
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15 (İ: 25a, K: 40a) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Ne deňlü i‘tibâr-ı nesl ile olursa emced ced 

Denî-ṭab‘ân olur vaḳt-i kerem gûyâ muḳayyed yed 

 

Ḳıyâs ėtme ki âḫir kesb-i isti‘dâd ėder ėtmez 

Olur olursa da dünyâda Türk oġlı müeyyed yed 

 

Meger ibrâm-ı bî-hengâm ola serkeşlige bâ‘iŝ 

Recâ-yı ‘âşıḳ-ı bî-çâresin ėtmez bir emred red 

 

Olur seylâb-ı eşkim pâyine bir cûy-ı cûşende 

Ne bâġa sâyesin eylerse ol serv-i ser-âmed med 

 

Cihânda eylemiş Ḥamdî’i bir âşüfte meşreb reb 

Ümîdim bu ėde rûz-ı ḥisâb olduḳda es‘ad ‘ad 

 

16 (İ: 25b, K: 40a) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Ol derzi-şûḫı eylese bir merḥabâ-yı ‘îd 

Ḫayyâṭ-ı luṭfı dikmiş olur bir ḳabâ-yı ‘îd 

 

Şevḳ-i cemâl-i ṭurra-ı ṭarrârı fikridir 

Ben rûze-dâr-ı hecrine ṣubḥ u mesâ-yı ‘îd 

 

Ol yâr tehniye-i ‘îd içün gelse baňa 

Cân naḳdi cümle yolına şerbet bahâ-yı ‘îd 

 

Tecdîd-i derd-i dâġ ėdelim biz firâḳla 

Giymiş libâs-ı tâzeler ol dil-rubâ-yı ‘îd 
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Aġyârı dest-bûsı ile şâd ėder baňa 

Naḳş-ı ġubâr-ı maḳdemidir bûse-câ-yı ‘îd 

 

Herkes murâda ėrdi bu ‘îd-i şerîfde 

Ḥamdî ḳuluňdur ancaḳ olan bî-nevâ-yı ‘îd 

 

17 (İ: 25b, K: 40b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  

Devr-i la‘liňde mey-âşâm oldı her şeyḫ ü mürîd 

Oldı âlûde mey-i gül-renge çün mûy-ı sefîd 

 

Bu ḫırâm-ı nâz-ile geldikce sâḳî meclise 

Olsa dest-efşân ölür rûḥ-ı Cüneyd ü Bâyezîd 

 

Luṭf ėdip ‘uşşâḳa peyder-pey ṣunarsın bâdeyi 

Sâḳiyâ luṭfuň müdâm olsun mezîd-ender-mezîd 

 

Mûmiyânıňla binâgûşuň dehânıň vaṣfına 

Mû-şikâf oldı müdaḳḳıḳlar ėdip güft ü şenîd 

 

İstemez ḳopsa ḳıyâmet bir daḫi bulmaḳ ḥayât 

Ġamze-i bî-dâd elinden Ḥamdiyâ olan şehîd 

 

18 (İ: -, K: 40b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Ḳılup mardiyye rûḥ-ı revândır ḥalḳa-ı tevḥîd* 

Derûn-ı tîreye ṣayḳal-resândır ḥalḳa-ı tevḥîd 

 

Ėder sâlikleri eşk-i teşevvuḳ dîdeden ücrâ 

Riyâż-ı feyż-i Ḥaḳ’da şâd revândır ḥalḳa-ı tevḥîd 
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Reviş-i’âşıḳândan dest-i ḳudret eylemiş a‘lâ 
Ṭuyûr-ı ḳudsiyâna âşiyândır ḥalḳa-ı tevḥîd 
 
Hevâ-yı ‘aşḳ-ile lerzende olmuşlar ṣararmışlar 
Nümû-dâr-ı dem-i faṣl-ı ḫazândır ḥalḳa-ı tevḥîd 
 
Olur vaṣıl olanlar dest-i sûy-ı ni‘met-i aġyâr 
Żiyâfet-ḫâne-i Mevlâ’da ḫândır ḥalḳa-ı tevḥîd 
 
Eylemez tâ-be-ḥaşr nûş ėder mest-i ser-endârı 
Muḥabbet bezmine rıṭl-girândır ḥalḳa-ı tevḥîd 
 
Olubdur maṭla‘-ı mihr-i fuyûżât-ı Ḫudâ Ḥamdî 
Ṭarîḳat ‘âleminde âşiyândır ḥalḳa-ı tevḥîd 
 
Faṣlu’r-Râ 
19 (İ: 25b, K: 41a) 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  
Ḥalḳa-ı tevhîde gel kim ravża-ı cennet budur 
‘Ârif-i âgâha sırru’l-ġaybdan ḥâlet budur 
 
Leẕẕet-i dünyâdan olmaz mı dehen-şûy-ı ferâġ 
‘Âşıḳa mihmân-sarây-ı ḳudsden ni‘met budur 
 
Olma mest-i mâ-sivâ nûş eyle vaḥdet bâdesin 
Neş’e-mend-i câm-ı tevḥîd ol ki keyfiyyet budur 
  
Bu mecâzî ṣûretin maḥv eyle levḥ-i sîneden 
Naḳşbend-i ṣûret-i bâḳî ol ünsiyyet budur  
 
Rif‘at-i câh-ı cihâna olma maġrûr ey göňül 
Ḫâdim-i dergâh-ı Mevlâ ol ki ḥayŝiyyet budur 
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Âşinâ ol her nefes ey Ḥamdi ẕikru’llâh ile 

Ḥażret-i Mevlâ ile şâm u seḥer ṣoḥbet budur 

 

20 (İ: 26a, K: 41a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Çâşni-i ‘aşḳ-bâzî pâk-ḫulḳlardadır 

Leẕẕet-efzâ-yı maḥabbet şîve-cûluḳlardadır 

 

Cûy-veş bir serv-i ḫoş reftârı eyle der-kenâr 

Neyl-i maḥbûb-ı meṭâlib cüst-cûluḳlardadır 

 

Lâle-reng ü bû içün dil tîre düşdi bâġda 

Jâle dil-ṣâf oldıġı bî-reng ü bûluḳlardadır 

 

Serv ile naḫli gören âgâh olur bu nükteden 

‘Arż-ı eŝmâr-ı fażîlet ser-fürûluḳlardadır 

 

Kec-süḫan olur kepâze dest-i zûr-âverlere 

Tîr-veş menzil-res olmaḳ râst-gûluḳdadır  

 

Ârzû-yı kâm içün beyhûde düşme zaḥmete 

İstirâḥat Ḥamdiyâ bî-ârzûluḳlardadır 

 

21 (İ: 26a, K: 41b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Şarâb-ı ‘aşḳ-ile memlû göňül bir câmdır Cem’dir 

Viṣâliň fikri cânâ dilde bir evhâmdır hemdir 

 

N’ola bir kerre ėtseň ḫande-rîz-i sâḥil-i şâdî 

Sirişkim künc-i miḥnetde nice eyyâmdır yemdir 
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Ḥaẕer ḳıl ey gül-i nevreste-i bâġ-ı necâbet kim 

Şikeste dilleriň âb u hevâsı sâmdır semdir 

 

Açarsa mebḥaŝ-i ḫaṭṭ-ı ‘iẕârıň düşmen-i bed-gû 

Ḳulaḳ ṭutma efendim bir siyeh peyġâmdır ġamdır 

 

Ṣorarsaň Ḥamdi-i dil-ḫasteniň sulṭânım aḥvâlin 

Zamân-ı devlet-i ḥüsnüňde bir nâ-kâmdır kemdir 

 

22 (İ: 26b, K: 41b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Gözüm mânende-i ḥalḳa der-i dilberde ḳalmışdır 

Dil-i şûrîde ‘aşḳıňla bilinmez derde ḳalmışdır 

 

Ġam-ı sevdâ-yı ‘aşḳıňla yitirdim ‘aḳlım ey meh-rû 

Dikilse şâm-ı zülfüňde gidip bir yerde ḳalmışdır 

 

Görünce aġlasam ėtsem niyâz eylerdi luṭf ammâ 

Mürâ‘ât-ı edeb mâbeynimizde perde ḳalmışdır 

 

Ḫarâbât içre bir laġzîde-pâ üftâdeyüz zîrâ 

Gözüm dilberde dil meyde elim sâġarda ḳalmışdır 

 

Efendim ḫâk-i râhıňdır görüp raḥm ėtmediň bir kez 

Ḥayfdır Ḥamdi-i bî-çâre bu yerlerde ḳalmışdır 

 

23 (İ: 26b, K: 42a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Ruḫ-ı dilberde ėdip kâkül-i müşkîne naẓar 

Kâfiriň cenneti dünyâ dimiş erbâb-ı hüner 
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Yâri gördükçe nola girye vü âh eyler isem 

Dem-i ṣubḥ olsa eser bâd-ı ṣabâ jâle düşer 

 

Ṭâlib-i Ḥaḳḳ’a sivâ ḳaydı gerekdir maṭrûḥ 

Ṭayy ėder râhı sebükbâr olan erbâb-ı sefer 

 

Câhil-i tîre-dile ḥabbe fażîlet vėrmez 

Şem‘-i nâ-suḫteye nûr-dih olur mı fener 

 

Naḫl-veş ol mütevâżı‘ ki şeref-yâb olasın 

Ḥamdiyâ bulmadı serkeşlik ile serv ŝemer 

 

24 (İ: 27a, K: 42a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Nev-bahâr ėrdi yine şâd olacaḳ demlerdir 

Yine hem-sâye-i şimşâd olacaḳ demlerdir 

 

Günde bir serv-i ḳadde bende-i efkende olup 

Ḳayd-ı hicrândan âzâd olacaḳ demlerdir 

 

Eyleyüp çetr-i güli ḳaṣr-ı ṭarab-zâ-yı zifâf 

Nev-‘arûs-ı reze dâmâd olacaḳ demlerdir 

 

Terk ėdip ülfet-i zühhâd-ile zühd-i vera‘ı 

 Mey-i gül-reng-ile mu‘tâd olacaḳ demlerdir 

 

Yıḳılup mest-i siyeh ṣaḥn-ı çemende Hamdî 

Ḫâne-i tevbesi berbâd olacaḳ demlerdir 
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25 (İ: 27a, K: 42a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Tâze ḫaṭdan rûy-ı dilber revnaḳ-ı dîger bulur 

Nev-demîde sebzeden gülzâr zîb ü fer bulur 

 

Revnaḳ-ı ḫâl-i ruḫı yâri şikest ėtdi ḫaṭı 

Mûr olur bergeşte-ḥâl ol dem ki bâl ü per bulur 

 

Ḥasret-i bûs-i lebiňle ḳan içen dil-teşneler 

Kâse-i endîşesin lebrîz-i gül-şekker bulur 

 

Dâim âġûşumdadır ol sîm-ber endîşede  

Ġâlibâ muḥtâc olan rü’yâda sîm ü zer bulur 

 

Maġribîdir ḫâmem ey Ḥamdî zemîn-i şi‘rde 

Böyle bir gencîne-i şâyân pür-gevher bulur 

 

26 (İ: 27a, K: 42b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Âh-ı serdim cûş ėder ol yâr-ile olsam dûçâr 

Müşterî mihre muḳâbil olsa artar rûzigâr 

 

Dîde-i terde ḫayâliňdir ke-naḳşin fi’l-ḥacer 

Gerçi cânâ naḳş âb üstünde olmaz ber-ḳarâr 

 

Ġam cihânı yıḳsa çekmez rind-i ‘âlem-dîde ġam 

Tâ ki oldukca ḫarâbâtıň esâsı üstüvâr 

 

Baṣdı dün meclisde sâḳî duḫter-i rezle n’ola 

Sürseler peymâneyi erbâb-ı ‘iffet vechi var 
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Sâḥil-i ümmîde bir kez lenger-endâz olmaya 

Ḥamdiyâ olur mı dünyâda müsâ‘id rûzgâr 

 

27 (İ: 27b, K: 42b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Viṣâliň leẕẕeti telḫî-i hicre ibtilâdandır 

Bahâra dil-güşâlık serdi-i faṣl-ı şitâdandır 

 

Nümâyân tende ṣaf ṣaf üstüḫân-ı sîne ẓann ėtme 

Sarây-ı ḫüsrev-i ġamdır bisâṭı bûriyâdandır 

 

Müferriḥdir leb-i dilber dėmişler ḳalb-i maḥrûra 

Güzel naḳl eylemişler sözleri cümle Şifâ’dandır 

 

Pür ėtdi na‘ra-ı mestânelerle ṣaḥn-ı gülzârı 

Çemende bülbül-i şûrîde ḫayl-i eşḳıyâdandır 

 

Cihânda âh u vâh ile geçirdiň vaḳtiň ey Ḥamdî 

Medâr-ı ‘îşi rind-i bî-ser ü pânıň hevâdandır 

 

28 (İ: 27b, K: 43a) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Yoḳdur egerçi neş’e mey-i ġam-zedâ ḳadar 

Vėrmez neşâṭ bûs-ı leb-i bî-mezâ ḳadar 

 

Naḳṣ-ı cefâya bâ‘iŝ olur dėyü ol şehiň 

Gözde ġubâr-ı ḫaṭṭı tüter tûtiyâ ḳadar 

 

Olmazdı naḳd-i ‘ömr telef-gerde mezhebâ 

Bir âşinâlıḳ olsa eger merḥabâ ḳadar  
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Ṭab‘a müferriḥ olmadı zer-beft-i ḫüsrevi 

Güsterde pây-ı ḫumda kühen bûriyâ ḳadar  

 

Ṭurmaz zamâne ḫalḳı ṣu baġlarlar altıňa 

Ḫiẕmetlerinde dönseň eger âsiyâ ḳadar 

 

Ẓâhir budur ki olmaya şermende mey-keşân 

Dîvân-ı Ḥaḳ’da cürm-ile ehl-i riyâ ḳadar 

 

Mîzân-ı çeşm-i ‘aḳl-ile dünyâda görmedim 

Sengîn-zebân ‘ârife ḥarf-i recâ ḳadar 

 

Bî-nâm ṣanma Ḥamdîyi ‘aşḳıňla ey ṣanem 

Ṭutdı cihânı şöhreti şâh u gedâ ḳadar 

 

29 (İ: 28a, K: 42b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Bâġda ol serv-i ḳad-i müşkîn kelâle elde bir 

Bir iki gül-deste ruḫsârında lâle elde bir 

 

Ḫayl-i ḫûbân ile çıḳmış seyre ol mest-i ġurûr 

Deşne ber-kef neş’e der-dîde piyâle elde bir 

 

Şübhe teşrîfindedir bezme o şûḫuň yoḫsa hep 

Bâde vü muṭrıb müheyyâdır nevâle elde bir 

 

Vâ‘iẓ-i ṣan‘at-fürûşa girye lâzım-ı sâḫte 

Sübḥa-i tezvîr yâ Türkî risâle elde bir 

 

Şerḥa-ı dâġ ile ‘arż ėt yâre derdiň Ḥamdiyâ 

Tercümân-ı ḫâme-i âteş-maḳâle elde bir 
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30 (İ: 28a, K: 43a) 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Feryâd benim mûnis-i feryâd-resimdir 

Âh eylemek ârâm-ı dilim hem-nefesimdir 

 

Bir kâfir-i bî-merḥametiň ‘âşıḳı oldum 

Dil nâle ėder deyr-i bedende ceresimdir 

 

Bir yerde ḳarâr ėtmedigim görmege yâri 

Ümmîd ile taḥrîk-i dil-i nev-hevesimdir 

 

Pürdür bedenim nâvek-i cevr ile ser-â-pâ 

Ben bülbül-i gülzâr-ı ġamım o ḳafesimdir 

 

Bî-minnet alur naḳd-i dili şîvesi yâriň 

Maḥṣûl-i ḫıred ġamze-i fettâna kesimdir 

 

Kâlâ-yı ḥüsn şehr-i maḥabbetde çoḳ ammâ 

Bu dilber-i ḫayyâṭ ne pâkîze kesimdir 

 

Deryâ-yı cünûndur dilimiz ‘aşḳ ile pür-cûş 

Ḥamdî süḫanım ṭaşrada ḫâşâk ü ḫaṣımdır 

 

31 (İ: 28a, K: 43b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Sâḳi-i meh-veş ne dem ‘uşşâḳına sâġar ṣunar 

Ḥûr gûyâ teşnegân-ı maḥşere Kevŝer ṣunar 

 

‘Îd-gâha nâz ile ‘azm eyledikce ol ṣanem 

Her ḳadem ṣad ‘âşıḳ-ı bî-çâresi ḫançer ṣunar 
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Raḥm ėder ol sâde-rû üftâdeye ammâ ne sûd 

Ol zamân kim destine meşşâṭa-ı berber ṣunar 

 

N’ola ‘arż ėtsem bu şi‘r-i âb-dârı yâre ben 

Gâh olur şâhid gedâlar berg-i sebz-i ter ṣunar  

 

Şi‘rini tanẓîr içün Ḥamdî ne dem ṭutsam ḳalem 

Rûḥ-ı Nâbî destime ta‘ẓîm ile defter ṣunar  

 

32 (İ: 28b, K: 43b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Şehrimizde ehl-i dil yoḳ dil-rübâdan çoḳ ne var 

Cezbe ḳâbil ki bulunmaz kehrübâdan çoḳ ne var 

 

Ülfet ėtmekdir kilâb-ı kûy-ı yâr ile hüner 

Yoḫsa her dervâzelerde âşinâdan çoḳ ne var 

 

Yûsuf erzânî edâ-yı ḫâce ancaḳ bir düşer 

Gerçi bu bâzârda bey‘ u şirâdan çoḳ ne var 

 

Ârzû bûs-ı leb-i sâḳîde ḳalmışdır hemân 

Bezm-i ‘işretde şarâb-ı dil-güşâdan çoḳ ne var 

 

Şeyḫ-i ḥalvet-beste da‘vâ-yı teferrüd ėtmesün 

Ḳaḥṭ-ı rindân oldı erbâb-ı riyâdan çoḳ ne var 

 

Sefer-i ṭâ‘at ṣıfr-ı nâ-ma‘dûd ile buldı ḫiṭâm  

Defter-i a‘mâlde cürm ḫaṭâdan çoḳ ne var 

 

Tâze ma‘nâ ḫâṭır-ı âgâhdan eyler ẓuhûr 

Yoḳsa Ḥamdî şâ‘ir-i şîrîn-edâdan çoḳ ne var 
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33 (İ: 29a, K: 43b) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâlü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Olmuş kemâl-i ḥüsnüne şeydâ ḥabîbi gör 

Ėtmez marîż-i ‘aşḳ dirîġâ ṭabîbi gör 

 

Olmaz devâ-pezîr ṭabîb olsa Bû ‘Alî 

Ref‘-i melâl-i dehre şarâb-ı zebîbi gör 

 

Ėtmiş nişâne nâvek-i düşnâma ol ṣanem 

Yâri-i baḫt u ṭâli‘-i sa‘d-ı raḳîbi gör  

  

Geldik cihâna kesb-i ma‘âş-ı sürûr içün  

Mihmân-ḫân-ı derd-i ġam olduḳ naṣîbi gör 

 

Aḥvâl-i nâsı ėtme berâber mülâḥaẓa 

Seyr ėt basîṭ-i ḫâk-i firâz ü neşîbi gör 

 

Yâr ile ḥâl-i zârıma ḳaṣdıň vuḳûf ise 

Hamdî seḥerde gel güle baḳ ‘andelîbi gör 

 

Naḥv-i çemende Kâfiye’dir bir ḳadeḥ şarâb 

Ṭâlib ḳo cehli sen de o Muġni’l-lebîb’i gör 

 

34 (İ: 29a, K: 44a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Leẕẕet-i bûs-ı lebiň ḫaṭṭ-der-kenâr olsun da gör 

Neş’esin nûş-ı şarâbıň nev-bahâr olsun da gör 

 

Fülk-i dil bulmaḳ rehâ girdâb-ı miḫnetden muḥâl 

Mevc-i deryâ-yı melâḥat çâr çâr olsun da gör 
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Böyle tâb-endâz-ı naḫvet olma ey ḫûrşîd-rû 

Sâye-veş bir gün yeriň pâ-yı cidâr olsun da gör 

 

Ṣormadan derd-i dil-i dâġ-ı nihânımdan ḫaber 

Ḫâk-i ḫûn-âlûd-ı ḳabrim lâlezâr olsun da gör 

 

Ḫırḳa vü seccâdesin Ḥamdî girü vėrmez mi şeyḫ 

Bâde-i nâb elde sâḳî ġamze-kâr olsun da gör 

 

35 (İ: 29b, K: 44b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Ḫum-ı dil derd-i ġam u derd ile dâim ṭoludur 

Kâse-i dîde-i ġam-dîdemize dem ṭoludur 

 

Nâle-i murġ-ı seḥer ėtmez ise n’ola eŝer 

Gûş-ı inṣâf-ı güle penbe-i şebnem ṭoludur 

 

Ḥaẕer ėt dâmeniň âlûde-i ḫûn-âb ėtme 

Beni aġlatma gözüm gözlerime dem ṭoludur 

 

Nice gülçîn-i murâdât ola erbâb-ı hüner 

Bâġ-ı ümmîdine bârende demâdem ṭoludur 

 

Ġâfil olma meded ey ṭâir-i evc-i devlet 

Ḳavs-i ṣayyâdda neşşâbe-i pür-sem ṭoludur 

 

Olma âvâze-i iḳbâle ṣaḳın cilve-nümâ 

Şîven-i mâtem-i idbârla ‘âlem ṭoludur  

 

Ḥamdiyâ oldı sezâ-vâr-ı pesend ebyâtıň 

Hep zevâyâsı mezâyâsı müsellem ṭoludur 
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36 (İ: 30a, K: 44b) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâlü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Ḫâṭır ḫayâl-i kâküle meşrûṭ ḫânedir 

Vaṣf-ı bahâr-ı gülşen ü sünbül bahânedir 

 

Müjgân u çeşm ü ebrû-yı cânânedir ġaraż 

Tîr ü kemân ü Rüstem o yüzden fesânedir 

 

Dâġ-ı siyâh u lâle vü gül-ġoncadan murâd 

Ḫâl-i ‘iẕâr-ı yâre işâret dehânadır 

 

Bezme ṣadâ-yı ġulġule-mînâ feraḥ vėrir 

Bülbül çemende ḫaylîce şîrîn terânedir 

 

Şimşîr ü tîġ ü deşne içün ḳîl ü ḳâlimiz 

Maḳṣad süḫanda ġamze ile mû-miyânadır 

 

Ḥamdî naẓîre söylesün erbâb-ı ma‘rifet 

Bu nev-zemîn tâze ġazel imtiḥânedir 

 

37 (İ: 30a, K: 44a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Ey kemân-ebrû müjeň fikriyle dil tirkeşlenür 

Ḫâk-i pâyiň yâd olunduḳca gözüm a‘meşlenür 

 

Yâri görsem girye-i bî-iḫtiyâr eyler ġulû 

Âfitâba kim baḳarsa çeşmi lâ-büd yaşlanur 

 

Bâde-nûş olduḳca yâriň naḫveti efzûn olur 

‘Âlem-i âba düşen serv-i sehî serkeşlenür 
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Ehl-i ‘aşḳ oldukca pîr olur maḥabbet cân-güdâz 

Sâl-ḫord olsa derûnundan çenâr âteşlenür 

 

Ra‘şeden ḫâlî degil dâim hevâ-yı ‘aşḳ ile 

Göňlüm iḳlîm-i muḥabbetde benim mar‘aşlenür 

 

Meşḳ-i ‘aşḳa ḳâmetiň şevḳiyle ėtdim ibtidâ 

Mektebe vardıḳda ṭıfl evvel elifden başlanur 

 

Câhil âsûde hüner-mendânadır Ḥamdî sitem  

Bâġ-ı ‘âlemde dıraḫtıň mîve-dârı ṭaşlanur 

 

38 (İ: -, K: 45a) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

 ‘Aceb mi ḥal-i ḫalḳ-ı ‘âlem olsa inḳılâb üzre 

Naẓar ḳıl encüm ü eflâke devr-i âsiyâb üzre 

 

Bu ma‘berde olur mı ehl-i dil dil-beste-i tevḥîd 

Her ân ‘ömr-i sebük-pâ reh-rev olmuşdur şitâb üzre 

 

Sürûr-ı devleti ḫâṭırda pâ-bercâ ümîd ėtme  

Olur mı ŝâbit eşkâl-i muṣavver mevc-i âb üzre 

 

Ḥaẕer ḳıl eyleme naḳdîne-i enfâsıňı żâyi‘ 

Olur dâd u sited bâzâr-ı ‘âlemde ḥisâb üzre 

 

Ḫarâbâta varup Ḥamdi-i sâlûsı temâşâ ḳıl 

Ġafûr ismin çeker bî-tâb olup yatmış şarâb üzre 
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39 (İ: 30a, K: 45a) 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Derd-i dilimiz ebr-i perîşâna mı beňzer 

Ḫûnâb-ı sirişk seyle mi bârâna mı beňzer 

 

Giryânlıġım sûz-ı şemî ėtmede efzûn 

Tâb-ı dilimiz âteş-i sûzâna mı beňzer 

 

Sînede olan nâḫun-ı ḥasretle şikâfa 

Al dest-i nigâha naẓar ėt şâne mi beňzer 

 

Ta‘mîre esâsında daḫi ḳalmadı âŝâr 

Beytü’l-ḥazen-i ṭab‘ıma vîrâne mi beňzer 

 

Ta‘vîẕ-i du‘ânıň daḫi âŝârı belürmez 

Ebnâ-i ‘aṣr ḥîlede şeyṭâna mı beňzer 

 

Aġyâr elemin çekmede ‘ömrin telef eyler 

Ḥamdî’ye bir âşüfte vü dîvâne mi beňzer  

 

40 (İ: 30b, K: 45a) 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘îlün Fe‘ilün 

O mihr-i evc-i behâ ġâyet ‘işveli dėrler 

Fürûġ nâz-ı cebîninde müncelî dėrler 

 

Cemâl-i yâre diyenler meşâriḳu’l-envâr 

Ḥadîŝ-i zülf-i ḥısân müselseli dėrler 

 

Cebîni üzre görenler keşîde ebrûsun 

Kitâb-ı ḥüsni o şûḫuň kitâbeli dėrler 
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Gubâr-ı dergeh-i yâri gözümde kuḥl ėdeli 

Anıň’çün ehl-i ḥased baňa sürmeli dėrler 

 

Birazca metn-i ḳadeḥden telemmüẕ eyleyelim 

O fende pîr-i meye Şeyḫ Ebû ‘Alî dėrler 

 

Naḥîfî şi‘rine oldum teberrüken peyrev 

O pîri Ḥamdi kerâmetlü bir velî dėrler 

 

41 (İ: 30b, K: 45b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

 ‘Aḳlım aldı girih-i kâkül-i pür-pîç ü ‘abîr 

Bir müselmân-ı ġarîb oldı bu gün Peç’de esîr 

 

Dil-i sûzânıma endîşe-i ḫaṭṭıň düşdi 

Gûyiyâ oldı Yanıḳ Câmi‘i küffâra maṣîr 

 

Görüň ol muġpeçe ḫâl-i ruḫın ėtmiş gûyâ 

Ḳızıl Elma’daki ruhbân-ı siyeh-pûşa naẓîr 

 

Ser-i sevdâ-zedemiz düşdi ḫayâl-i Gence 

Fikr-i zülfüň Ḳarabâġ oldı dile çün zencîr  

 

Ḥamdiyâ ol büt-i tersâ-peççeniň vaż‘ında 

İtsün erbâb-ı süḫan tâze ġazeller taḥrîr 

 

42 (İ: 30b, K: 45b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

Bahârıň ‘âlem-i dil-cûyı meydir 

Çemen-zâr-ı ṣafânıň cûyı meydir 
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Olur bûs-ı lebiňle dil muṣaffâ 

O mir’âtıň küdûret-şûyı meydir 

 

Ḫayâl-i bûse-i la‘liňle cümle 

Bu ḫalḳıň şimdi güft-gûyı meydir 

 

N’ola pîr-i muġân ḥürmetlü ṭutsa 

Anıň dünyâda âb-rûyı meydir 

 

Ne ḫoşdur gülşen-i meclis ki Ḥamdî 

Ḳadeḥ lâle gül-i şebbûyı meydir 

 

43 (İ: 31a, K: 46a) 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Âzürde ėden dilberi âh ėtdigimizdir 

Bî-vaḳt cemâline nigâh ėtdigimizdir 

 

Zülfüňde dili silsile-i ḳayda düşürmek 

Ġamzeňden anı cây-ı penâh ėtdigimizdir 

 

Dîvâne göňül tâ bu ḳadar mużṭarib olmaḳ 

Zencîr-keş-i zülf-i siyâh ėtdigimizdir 

 

Bu mezra‘da kesb-i hünerden bize ḥâṣıl 

Sermâye-i evḳâtı tebâh ėtdigimizdir 

 

Üftâde-be-çâh-ı elem olduḳlarımız hep 

Ḥamdî heves-i rif‘at-i câh ėtdigimizdir 
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44 (İ: 31a, K: 46b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Tâze ma‘nâ kim dile Rûḥü’l-ḳudüs telḳînidir 

Ḥüsn-i ta‘bîrât anıň pîrâye-i rengînidir 

 

Şâ‘ire müşkil belâ ‘arż eyledikce şi‘rini 

Nükte-fehmânıň sükûtı câhiliň taḥsînidir 

 

Bir naẓarda seg raḳîbi eyledi şûrîde-ḥâl 

Ḫayl-i ḫûbânıň o mihr ü ḫâce necmü’d-dînidir  

  

Kerr ü ferri gėrü ḳo vaḳt-i du‘âda ey imâm 

Anı maḳbûl ėtdiren mey-keşleriň âmînidir 

 

Meclis-i erbâb-ı ṭab‘ıň rûḥıdır maḥbûblar 

Âb-rûyı bâdedir sâz-ı ṭarab tezyînidir 

 

Mihr-i ‘âlem-tâb-ı ruḫ eyler verâsından ṭulû‘ 

Zülf-i şeb-gûn ‘âlem-i ḥüsnüň sevâd-ı çînidir 

 

Fenn-i ‘aşḳa gerçi ḫaylî ḫâşiye-bend oldı Ḳays 

Ser-güẕeşt-i ‘aşḳım ammâ mâdde-i tedvînidir 

 

Bir esîr-i ḫâb-ı istiġnânıň oldum kâm-ḫâh 

Kâm-yâb-ı vaṣlı ancaḳ pister ü bâlînidir 

 

Peyrev olsun Ḥamdi’ye erbâb-ı ‘aşḳa eṣ-ṣalâ 

Çoḳ zamândır semt-i şi‘riň sâlik-i reh-bînidir 
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45 (İ: 31b, K: 45b) 
Ġazel-i Nâbî Taḫmîs-i Ḥamdi-i Sivâsî Raḥmetu’llâhi ‘Aleyhimâ 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
Çeküp maṭlabdan el bî-ḳayd-ı mestûr olmamız yegdir 
Olup âzâde-meşreb rind-i maḫmûr olmamız yegdir 
Esîr-i mâdde-i gül-reng-i engûr olmamız yegdir 
Ėdüp def‘-i keder sâġarla mesrûr olmamız yegdir 
Ḫarâbât içre la‘l-i meyle ma‘mûr olmamız yegdir 
 
Olur mı ġırre dehriň devlet-i şeş-rûzuna âdem 
Felekden eylemez kâm-ı dilin âdem temennâ hem 
Ṭabîb-i rûzigâr eyler ėderse zaḥmıňa merhem 
Sipihriň ḥoḳḳasından ėtmeyüp deryûze-i merhem 
Gül-âsâ ser-te-ser pür-zaḫm-i nâsûr olmamız yegdir  
  
Belî erbâb-ı ‘aşḳa derd-i firḳatdir ḳatı müşkil 
Belâ-yı vaṣlı da pervâneyi seyr eyle andan bil 
Helâk olur hemân şem‘a olunca bir nefes vâṣıl 
Hilâl eyler vücûd-ı ‘âşıḳı ḳurb-ı viṣâl ey dil 
O mihr-i ḥüsnden mânend-i meh dûr olmamız yegdir  
  
Dil-i şûrîdemiz ger bendelerden ‘add olunmazsa 
Ne çekmişdir reh-i ‘aşḳında sulṭânım bilinmezse 
Ḳapıňda olmaya çârûb-keşiň ruḥṣat alınmazsa 
Bize ṣaffu’n-ni‘âl-i meclisiňde yer bulunmazsa 
Varup ser-defter-i hicrâna mesṭûr olmamız yegdir 
 
Bu dehriň şerm-sâr-ı ḫil‘at-ı nevrûzı olmaḳdan 
Beḳâsız ḥurrem-i yek-sâ‘at-i nevrûzı olmaḳdan 
Hemîşe kâm-cûy-ı devlet-i nevrûzı olmaḳdan 
Bahârıň zîr-i bâr-ı ḫil‘at-i nevrûzı olmaḳdan  
Ḥarâret-dîde-i eyyâm-ı bâḥûr olmamız yegdir 
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Çeküp ser-rişte-i efkâr-ı Ḥamdî dürr-i nâ-yâbı 

Çıḳar gencîne-i maḥfûẓ-ı dilden gevher-i nâbı 

Cihâna kevkeb-i şu‘râ-yı şi‘riňle vėrip tâbı 

Fürûġ-ı naẓm-ile memlû ėdüp dünyâyı ey Nâbî 

Miŝâl-i mihr-i ‘âlem-tâb meşhûr olmamız yegdir 

 

  

46 (İ: 32a, K: 46b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Ol büt-i ḫayyâṭ kim bu ḥüsnle manẓûrdur 

Dîde-i ‘uşşâḳa derzi-ḫâne deşt-i ṭûrdur 

 

Ḫayli müşkildir nigâh-ı yâre olmaḳ âşinâ 

Ġamzeler ḫançer be-kef çeşm-i siyeh maḫmûrdur 

 

Dâimâ endîşede âġûş-ı maḳṣûdumdadır 

‘Âlem-i ṣûretde ol şeh gerçi bizden dûrdur 

 

İnkisârımdan ḥaẕer ḳıl cevr ise oldı tamâm 

Dermendânıň du‘âsı sevdigim me’ŝûrdur 

 

Ḥüsnle Leylî ḳadar şöhret-meâb olduňsa sen 

‘Âşıḳıň Ḥamdî daḫi Mecnûn ḳadar meşhûrdur 

 

Ėtme naṣb aġyârı ancaḳ vaṣla bir gün bendeňi 

Ḫâkden ref‘ eyle çoḳdan dil saňa mecrûrdur  

 

47 (İ: 32b, K: 47a) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Ol derzi şûḫı ġayre ḳabâlar lekendeler 

Sûzen miŝâli ġamzesi baġrım igendeler 
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Ḫıştek belimde der-baġal ėtmiş raḳîbini 

Bezden peşince yan vėrip atar perendeler 

  

Bi’llâh cevri çerpesüz endâzesiz ėder 

Ben âh girye eylesem eyler o ḫandeler 

 

Sendân-ı cevri sîne libâsın ütüp yaḳar 

Yanmış yaḳılmış ‘aşḳ muḥabbet-keşendeler 

 

Esbâb-ı vaṣla yeň yaḳa Ḥamdî bulunmadı 

Çoḳ ölçdi biçdi ḥîle ḳumâşın bu lendeler 

 

48 (İ: 32b, K: 47a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Yâr ile mey-gede bâġ-ı İrem olmaz da n’olur 

Rind o meyḫânede hem-ḥâl-i Cem olmaz da n’olur 

 

Dil ki o muġpeçeniň zülfüne berdâr olmaz 

Şehr-i deyrde ḫâk-i ḳadem olmaz da n’olur 

 

Ol ṣanem eyleye meclisde nihân gâhi nigeh 

Râz-dârâna bu va‘d-i kerem olmaz da n’olur 

 

O cihân-gerd-i belâ kim ėre kûy-ı yâre 

Rûzgârında şeh-i muḥterem olmaz da n’olur 

 

Dest-i yâr olmayıcaḳ zaḫme devâ-sûy ne sûd 

Zaḫm-ı bîmâra o merhem dersem olmaz da n’olur 

 

Maṭlab-ı ḫâmdır olmaz yeme dėme şeftâlüsin 

Bir niyâz ėtmek olur lâ-cerem olmaz da n’olur 
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Feyż-yâb-ı süḫan-ı Vâṣıf olan ey Ḥamdî 

Nâbî-i Rûm ‘Ubeyd-i ‘Acem olmaz da n’olur 

 

49 (İ: 33a, K: 47b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Ne ḫoşdur ehl-i îmâna mübârek sâ‘at-i ifṭâr 

Zamân-ı ġâret-ḫân-ı celîl-i raḥmet-i ifṭâr 

 

Muḳarrer on sekiz biň ‘âlem andan sîr-çeşm olmaḳ 

Döşense ṣaḥn-ı raḥmetden simâṭ-ı ni‘met-i ifṭâr 

 

Ġam-ı dünyâ ve mâ-fîhâyı dilden ber-ṭaraf eyler 

Miŝâl-i bezm-i cennetdir ṣafâ-yı ṣoḥbet-i ifṭâr 

 

Dimâġ-ı cürmi pür-bûy-ı ‘abîr-i maġfiret eyler 

Olunca micmer-efrûz-ı tażarru‘ niyyet-i ifṭâr 

 

Olur her gėce yetmiş biň ‘uṣât-ı müslimîn âzâd 

Ġanîmetdir ṣaḳın fevt ėtme Ḥamdî fırṣat-ı ifṭâr 

 

50 (İ: 33a, K: 47b) 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Ḫûbân-ı şehir beste-i zülf-i siyehimdir 

‘Uşşâḳ-ı ciger-ḫasteye feyż nigehimdir 

 

Ben pâdişeh-i memleket-i şîve-i nâzım 

Ṣaf ṣaf müje-i çeşm-i siyâhım sipehimdir 

 

İḳlîm-i melâḥatda bu gün ḫüsrev-i dehrim 

Her ‘aşḳla ma‘mûr göňül taḥt-gehimdir 
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Ol âfet-i cevr-‘âdet-i bî-raḥm-ı zamânım 

Ednâ naẓar ‘uşşâḳa kebîre günehimdir 

 

Bir şûḫ-ı cefâ-pîşe-i nâzende-ḫırâmım 

Ḥamdî gibi ṣad şîfte-dil ḫâk-i rehimdir 

 

Ol dilberiň aġzından aḥibbâya bu naẓmım 

Nev-bâve hedâyâ-yı dil-i pür-velehimdir 

 

51 (İ: 33a, K: 47b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Gül-i âlıňda gülşende liḳâsı yaḫşıdır ḫoşdur 

Ruḫ-ı cânâneniň ammâ ṣafâsı yaḫşıdır ḫoşdur 

 

Güzel dilkeşdürür serv-i ṣanevber bâġda 

Baňa ol ḳadd-i şimşâdıň hevâsı yaḫşıdır ḫoşdur 

 

Füsûn u fitnede ḫâl ü ruḫı bir dânedir ammâ 

Dil-âşûb olmada zülf-i dü-tâsı yaḫşıdır ḫoşdur 

 

Ruḫuň şevḳiyle ‘uşşâḳıň nevâsın diňle sulṭânım 

Hezârıň naġme-i ḥâlet-fezâsı yaḫşıdır ḫoşdur 

 

Gelür ṣûfî-i sâlûsa güzel ġavġâ-yı hây u hûy 

Baňa mestâneler ṣît ü ṣadâsı yaḫşıdır ḫoşdur 

 

Elin öp düş ayaġına varup pîr-i ḫarâbâtıň 

Ki bir ṣâḥib-sa‘âdetdir du‘âsı yaḫşıdır ḫoşdur 

 

Ẕekî’niň yaḫşıdır ḫoşdur zemîni peyrev ol Ḥamdî 

Anıň fenn-i belâġatda ẕekâsı yaḫşıdır ḫoşdur 
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52 (İ: 33b, K: 48a) 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

Ġubâr-ı ḫaṭ gözüme tûtiyâ degil de nedir 

Sevâd-ı nüsḫa-ı mihr ü vefâ degil de nedir 

 

Fesâne-sâzi-i zülf-i dırâzı ‘ömre sürer 

Cemâli Ka‘be-i ehl-i ṣafâ degil de nedir 

 

Pey-â-pey âhım o ġonca-dehâna ḫande vėrir 

Güşâyiş-i güle bâd-ı ṣabâ degil de nedir 

 

Nevâl-i feyż-i ḫum-ı Cem cenâb seyr eyle 

Tehî piyâle gürisne gedâ degil de nedir 

 

Esîr-i bâde cihân-ı ṣafâ Sikenderidir 

Ḳadeḥ secencel-i ‘âlem-nümâ degil de nedir 

 

Dehân-ı dilbere söz yoḳ dėyüp sükût ėtmek 

Zebân-ı ‘ârife ḥaḳḳ-ı edâ degil de nedir 

 

Görünce ‘âşıḳı şemmi açuḳdan ey Ḥamdî 

Süḫan-fehîme ḫafî merḥabâ degil de nedir 

 

53 (İ: 34a, K: 48a) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Peykân-ı tîr-i ġamze ki ḳalbe ḥavâledir 

Gûyâ ki berg-i verd-i ter üstünde jâledir 

 

Ṣaḳlar ḫadeng-i ġamzeňi cân dilde ġâlibâ 

İḳbâli bâġ-bend olanıň nev-nihâledir  
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Bezm-i ġamıňda ẕevḳimiz âmâdedir şehâ 

Def sîne bâde ḫûn-ı ciger nây nâledir 

 

Ḫaṭ geldi rûy-ı yâre ben ebrûya nâẓırım 

Aḫşâm olunca çeşm-i temâşâ hilâledir 

 

Lebrîz ḫûn-ı ḥasret-i la‘l ile Ḥamdiyâ 

Bezm-i belâ-yı ‘aşḳda göňlüm piyâledir 

 

54 (İ: 34a, K: 48b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Göňül bir nâzenîniň ‘âşıḳ-ı şeydâlarındandır 

Ki ṣad Leylâ-veş anıň Ḳays-ı ġam peymâlarındadır 

 

Serimden munḳaṭı‘ olmaz hevâ-yı ‘aşḳı ol serviň 

Ki bâlâ-ḳadleriň mümtâz ü müsteŝnâlarındandır 

 

N’ola bârân-ı eşkim dem-be-dem olsa fezâyişde 

Ki anıň menba‘ı dil gibi ġam deryâlarındandır 

 

Şikâyet cevr-i dilberden ne mümkin ‘âşıḳa ammâ 

Teġâfül-gûne istiġnâ-yı bî-pervâlarındandır 

 

Şeker-ḫây-ı lebiň olsa şehâ şâyestedir Ḥamdî 

Çemenzâr-ı medîḥiň ṭûṭi-i gûyâlarındandır 

 

55 (İ: -, K: 48b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Dil âteş pister-i ‘aşḳ üzre bir bîmâr-ı fürḳatdir 

Esîr-i zaḫm-ı nâ-merhem be-yed reftâr-ı fürḳatdir 
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Müyesser olmadı bu bâġda gül-çîn-i kâm olmaú 

Nihâl ârzûsı ‘âşıḳuň bir bâr-ı fürḳatdir 

 

Açılmaz ḫâṭırım seyr-i bahâr-ı bâġ-ile sensiz 

Gözümde ġoncalar bîgâne gülbün ḫâr-ı fürḳatdir 

 

Degil cism-i nizârum üzre bir bir dâġ-ı ḫûnînim 

Nesîm-i âhı açmış ġonca-ı gül-zâr-ı fürḳatdir 

 

Ümîd-i ṭal‘at-ı rûyıyla ol ḫûrşîd-i ruḫsâruň 

Gözüm encüm gibi tâ ṣubḥa dek bîmâr-ı fürḳatdir 

 

N’ola ey Ḥamdi âteş-pâre olsa cümle eş‘ârım 

Dil âteşdir zebân âteş süḫan güftâr-ı fürḳatdir 

 

56 (İ: -, K: 48b) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Kâmil ḫasuda ṭa‘na-ı bî-ġâra ḫarcıdır 

Yûsuf birâderânına seyyâre ḫarcıdır 

 

Sen derd-i ‘aşḳ-ı yâr ile kâr-ger ol göňül 

Zencîr-i zülfi ben gibi âvâre ḫarcıdır 

 

Düşdi ḳumâş-ı pâk-hüner i‘tibârdan 

Şimdi zamâne dil-beri heb yara ḫarcıdır 

 

Ḥamdî o naḫl-i tâze ki ser-keş ẓuhûr ėder 

Serd olsa daḫi taḫta dervâze ḫarcıdır 
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57 (İ: -, K: 49a)  

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

O mest-i kec-külâhıň kim elinde ḫançer ‘uryândır 

Hirâs-ı âfet-i cânıyla çeşm-i Ḫıżr giryândır 

 

Dirîġ ėtme zülâl-i tîġıňı ben teşneden kim ol 

Dil-i bîmârıma ṣıḥḥat-resân u râḥat-ı cândır 

 

Görüp ḫûn-âbe-i çeşmim güher-pâş-ı naẓar ḳılmaz 

Ne bilsün ṭıfl-ı nev-restim ki ol la‘l-i Bedeḫşân’dır 

 

Görenler ṭarf-ı ruḫsârıňda ḫaṭ-nev dem-be-dem dėrler 

Gülistân-ı ḥüsünde serde müşgîn reyḥândur 

 

Egerçi şi‘riňe Nâbî naẓîre müşkil aġyâra 

Bi-ḥamdi’llâh ki Ḥamdî-i süḫan-pîrâye âsândır 

 

58 (İ: -, K: 49a)  

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Dėrler niçün âhuň felege velvele-sâydur 

Ol mâh-ruḫum görmedim ad işte bir aydır 

 

Benden ṣorıňuz mebḥaŝ-i işkâl-i firâḳı 

Ol fenni daḫi görmemiş aġyâra ḳolaydır 

 

Peyġûle-i ġamdır dil-i vîrâneye gülşen 

Dil-şâd olana külbe-i vîrâne sarâydır 

 

İḳlîm-i dile ṣaldı yine şûre-i Cengîz 

Tatar müjeň kişver-i ḥüsnüňde Girây’dır 
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Bir luṭf-ile biň bendesini dehre Cem eyle 

Bi’llâh pesend-i pîr-i ḫarâbât ne bâydır 

 

Ol bâde-fürûşuň bir ayaġı ele girse 

Meyḫânede rindâna o bir ḫaylüce pâydır 

 

Ḥamdî nicedir dėrse eger ol ḳad-i tîrim 

Dėň bâr-ı ġam-ı ḥasret ile ḳâmeti yaydır 

 

59 (İ: -, K: 49a)  

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Ḳılsa bir kez ol şeh-i nev-resteme vâ‘iẓ naẓar 

Ḥayretinden dėr idi vallâhi mâ hâẕâ beşer 

 

Zülf-i şeb-rengiňi taḥrîr idicek bâd-ı ṣabâ 

Geldi cânâ ḫâṭır u maẓmûn-ı ve’n-şeḳḳa’l-ḳamer 

 

Ṭaşa te’ŝîr eyler iken âh cân sözi diliň 

Ėtmedi ammâ dil-i sikkîn dil-berde eŝer 

 

Sînede peykân-ı ‘aşḳıň bir zerredir fi’l-meŝel 

Nâvek-i ṭa‘n-ı ‘adüvv olmaz anıň-çün kâr-ger 

 

Lebleriň evṣâfına mâildir ey sükker-dehen 

Şi‘ri Ḥamdî’niň anıň-çün cümleden şîrîn düşer 

 

60 (İ: -, K: 49b)  

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Yâri çoḳdan görmedim devlet-serâsın kim bilür 

Ol hümâ-yı evc-i pervâzıň yuvasın kim bilür 
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Cevri ḳo ‘uşşâḳıň âhın alma ey bî-dâd gel 

Kâr-ger düşmez mi te’ŝîr-i du‘âsın kim bilür 

 

Reh-güẕârında sirişkiň âbı itlâf eyleme 

La‘l u yâḳûtuň bu yerlerde bahâsın kim bilür 

 

Kûy-ı ‘aşḳa her gelen bir sîne-sûz abdâl olur 

Pâdişâh-ı kâm-rânından gedâsın kim bilür 

 

Tâze sev Ḥamdî mey iç raḥmetden olma nâ-ümîd 

Perde-hâ-yı ‘âlem-i ġaybıň verâsın kim bilür 

 

61 (İ: -, K: 49b)  

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Ḳaddiň ey şûḫ-ı cihân bir serv-i bâlâ-ser midir 

La‘liň ey âşûb-ı cân berg-i gül-i ‘anber midir 

 

Kim görürse cân atup dil naḳdini eyler niŝâr 

Kâkülüň bilmem iki câdû-yı siḥr-âver midir 

 

Bir baḳışda ‘aḳl u dil ṣabr u ḳarârım aldılar 

Gözlerüň âyâ ġazâlım ḫân-ı efsûn-ger midir 

 

Ḥarf atarsa vechi-vâr Ḳays’a dil-i dîvânemiz 

Kim saňa nisbet şehâ Leylâ da bir dil-ber midir 

 

Âdeme her cür‘ası dehri temâşâ ėtdirir 

Bilmezem câm-ı Cem mir’ât-ı İskender midir 

 

Gûşına mengûş ėder gûş eyleyen eş‘ârıňı 

Dür mi naẓmıň Ḥamdiyâ nâ-dîde bir cevher midir 
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62 (İ: -, K: 49b)  

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Gül-zâra ki ol ġonca-ı nâzik-beden gider 

Bülbülleri dem-beste vü tesrîr-i deng gider 

 

Aġyârı ṭutar dâim el üzre kemân gibi 

Üftâdelerin pûte-i tîr-i ḫadeng ider 

 

Râm ėtdi dili dîde-i mekkâresi yâriň 

Âhû ta‘accüb eliyle ṣayd-ı peleng eder 

 

Âh-ile siyâh eyledim eflâki şeb degil 

Bir rind ḳanı ben gibi eflâke reng eder 

 

Bildürmek içün zümre-i yârâna ḥaddini 

Ḥamdî ġazeliň ḳâfiyesin böyle teng eder 

 

63 (İ: -, K: 50a)  

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Dil-ber ki içüp bâde-i mey hüşyâr olur 

Esrârını keşf itmeye ‘âşıḳ medâr olur 

 

Germiyyet-i câm-ı meyle reng-i ‘ıẕârı 

Âteş-figen-i ḫırmen-i ṣabr u ḳarâr olur 

 

‘Akl u dil ü cân gitdi kim ister belâ budur 

Naḳd-i ‘amelim ġâret-i çeşm-i nigâr olur 

 

Ṣabr eyleyelim cevrine ol serv-i ser-keşiň 

‘Uşşâḳına meyl ile o şeh rûzigâr olur 
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Vaṣf-ı leb cân-baḫşıň ėder dâim ey ṣanem 

Ḥamdi’niň anıň-çün ġazeli âb-dâr olur 

 

64 (İ: -, K: 50a)  

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

O şûḫuň kim elinde tîġ-i tîz-i cân-sitânıdır 

Derûn-ı ḫıżra bîm-endâz-ı merg-i nâgehânıdır 

 

Şehîd-i ġamze-i cellâdıň olmaḳ ey büt-i tersâ 

Ne şübhe ‘âşıḳ-ı ser-geştegâna rûḥ-ı ŝânîdir 

 

Meded-ḫâh-ı viṣâl olsam firâḳ aḥkâmı ṭarḥ eyler 

Baňa bu aḫter-i ṭâli‘ belâ-yı âsumânîdir 

 

Ser-i bâlînine ben ḫasteniň teşrîf ḳıl tâ kim 

Saňa teslîm ėdem cânı meded rıḥlet zamânıdır 

 

Ben ol ‘Îsî-dem-i mu‘ciz-beyân-ı naẓmam ey Ḥamdî 

Ki endîşem ma‘ânî cisminiň rûḥ-ı revânıdır 

 

65 (İ: -, K: 50b)  

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Devr-i ḥüsnüňde seniň oldı şehâ ‘aşḳa esîr 

Şeyḫ-i ṭâ‘at-meniş ü rind ü tüvânâ vü emîr 

 

Bü’l-‘aceb sâḥir imiş zülf-i siyâhıň k’itdi 

Bir girişmeyle cihân ḫalḳını râm-ı tesḫîr 

 

Gözleriň zâd-ı esîr ėtdi beni olur imiş 

Vâdi-i ‘aşḳda âhû-bereler zehrde şîr 
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Çîn-i zülfüňle dile ėtme ḥavâle ġamzeňi 

Eyleme murġ-ı ḳafes pür deriňi küşte-i tîr 

 

Ḥamdiyâ ṭâlib-i vaṣl olma ki işkâlinden 

‘Âşıḳıň rûşen olur dil-bere esrâr-ı żamîr 

 

66 (İ: -, K: 50b)  

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Benim geh ḥüsn-i fikr-i dil-berân eglencem olmışdur 

Hemîşe seyr-i bâġ [u] bostân eglencem olmuşdur 

 

Nevâ-yı muṭrib olmaz cây-gîr-i sâmi‘am zîrâ 

Dem-â-dem ‘andelîb-âsâ fiġân eglencem olmuşdur 

 

Suâl eylerse ben dîvânesinden ol ḳad-i Leylî 

Beyâbân-ı ġamında vaḥşiyân eglencem olmuşdur 

 

Saňa eglencedir gâhîce ṣûfî devr-i raḳṣ ammâ 

Benim devr-i piyâle her zamân eglencem olmuşdur 

 

Girîzân iken ‘âlem ḫançerinden Ḥamdiyâ yâriň 

Benim şemşîr-i çeşm-i bî-emân eglencem olmuşdur 

 

Faṣlu’z-Zâ’ 

67 (İ: -, K: 51a)  

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Keyfiyyet-i câh âḫiri âh itmeye degmez 

İḳbâl-i felek ‘ömr-i tebâh itmeye degmez 

 

Pür-nûr-ı rıżâyam ki bu ġam-ḫâne derûnı 

Minnet-zede-i baḫt-ı siyâh ėtmeye degmez 
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Pey-der-pey ėder mevce-i yaş-ile telâṭum 

Deryâ-yı ṭaleb meşḳ-i şinâh itmeye degmez 

 

Erbâb-ı düvelden gören çîn-i cebîndür 

Ḥâcibleri kec-şîve penâh itmeye degmez 

 

Beyhûde mi vaḥşîlere ḳays oldı hem-ülfet 

Ebnâ-yı zamân mihr-i giyâh itmeye degmez 

 

Bir rûḥa yaḳîn ṣûret-i pâkîze-naẓar yoḳ 

Mir’ât-ı cihân ġayrı nigâh itmeye degmez 

 

Peyrev ola gör Vâṣıf’a vâdî-i süḫanda 

Ḥamdî digerân mürşid-i râh itmeye degmez 

 

68 (İ: -, K: 51a)  

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Her şaḫṣ-ı beşer-şeklde fażl u hüner olmaz 

Her şâḫ-ı bülendinde bu bâġıň ŝemer olmaz 

 

Her ḳalbe ṭulû‘ eylemez envâr-ı ma‘ârif 

Her ḫâne dilâ maṭla‘-ı şems ü ḳamer olmaz 

 

Evsâḫ-ı güneh mâni‘-i iksîr-i şerefdir 

Nâ-pâk olıcaḳ rûḥ u nefes sîm [ü] zer olmaz 

 

Ol sîne ki pâk olmaya ekdâr-ı sivâdan 

İşkâl-i füyûżât-ı ḫudâ cilve-ger olmaz 

 

Leb-teşne iseň çeşme-i ḥayvân-ı necâta 

 ‘Âlemde şerî‘at gibi bir râh-ber olmaz 
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Bir ḳaṭre içen bâde-i vaḥdetden ezelde 

ḫam içse bu meclisde yine germ-i ser olmaz 

 

Öldüyse eger sâlik-i Ḥaḳ geç bu cihândan 

Bu râhda endîşe-i sûd u żarar olmaz 

 

Sa‘y eyle dilâ ol yemm-i taḥḳîḳde ġavvâṣ 

Erbâb-ı kemâl ḫırḳa-ı baḥr-i ṣuver olmaz 

 

Yârân-ı denî-ṭab‘adur iḳbâl bu ḫalḳıň 

Dânâ-dil olan ‘ârife meyl ü naẓar olmaz 

 

Ḥamdî sözümüz olsa dür-i baḥr-ı ma‘ârif 

Bâzâr-ı cihân içre yine mu‘teber olmaz 

 

69 (İ: -, K: 51b)  

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Göňül fikr-i cemâl-i yâr-ile endûh-gîn olmaz  

O kes kim seyr-i gül-zâr-ı cemâl ile ḫazîn olmaz 

 

Maḥabbet ġâlib olduḳca ėder esrâr-ı keşf ‘âşıḳ 

Dem-i cûşişde dürd-i bâde ḫamda teh-nişîn olmaz 

 

N’ola ḫâmûş isem ‘aşḳ-ı maḥabbetle göňül pürdür 

Belî peymâne-i leb-rîzde ṣît-i ṭanîn olmaz 

 

O çâr ebrû civânıň ḫaṭṭı bir bir âşikâr oldı 

Ḳıyâmet ḳurbıdır hiç der-ḫâb yeğin olmaz 

 

Ḥaḳîḳatde ma‘ârif baḥri bir cevher dürür ammâ 

Ki her ġavvâṣınuň dâmânı bir dürr-i semîn olmaz 
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Ṣalâdır ehl-i ‘irfâna hemân peyrevlik ėtsinler 

Miŝâl-i yâveri yârâna bir ṣâḥib-zemîn olmaz 

 

Gehî zülf-i siyâha geh ruḫa dil-bestedir Ḥamdî 

Muḳarrerdir ki şâ‘irlerde ḳayd-ı küfr [ü] dîn olmaz 

 

70 (İ: 34a, K: 52a) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

İrişdi mevsim-i ḫaṭṭ-ı ‘iẕârı biz bilüriz 

Derûn-ı dilde neşter-i ġubârı biz bilüriz 

 

Müdâm-ı bûs-ı leb-i nev-ḫaṭâna meylim odur 

Ṣafâ-yı nûş-ı güẕeşte bahârı biz bilüriz 

 

Ne bilsün ol mehe her şeb nedîm-i ṣoḥbet olan 

Dırâzî-i şeb-i firḳat-güẕârı biz bilüriz 

 

Bilürse fenn-i cefâyı o şûḫ ḥarf-be-ḥarf 

Meâl-i nüsḫa-ı ṣabr u ḳarârı biz bilüriz 

 

Kemîne câmı Cem eyler faḳîri mey-gedeniň 

O âsitâne-i devlet-medârı biz bilüriz 

 

Cihânı eyledi sergeşte tîh-i ḥayretde 

Dürûġ-ı va‘d ile ol şîvekârı biz bilüriz 

 

Bu ṣayd-gehde ne mümkin ḫalâ Ḥamdî’ye 

O çeşm-i câdû-yı merdüm-şikârı biz bilüriz 
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71 (İ: 34b, K: 52b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Bilmez ‘âlem n’eydigin ṭab‘-ı elem-mu‘tâdımız 

Gülmedi gitdi cihânda bu dil-i nâ-şâdımız  

 

O şeh-i ḫayyâṭdan dâim sitemdir gördügim 

Ḥażret-i İdrîs’e ḳaldı dâdımız feryâdımız 

 

Ḳalbe biň ġam gelmede gitmekdedir biň biň sürûr 

Devlet-i ḥüsnüňde kâmil maṣraf u îrâdımız 

 

Ėtmem ümmîd-i tebessüm gül gibi bu bâġda 

Nâledir bülbül gibi âyîn-i ḳâdir-zâdımız 

 

Olmamışken bir nefes hem-ṣoḥbet ol Leylâ-veşe 

‘Aşḳla Mecnûn ḳadar Ḥamdî çekildi adımız  

 

72 (İ: 34b, K: 52b) 

Mefâ‘îlün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

O şeh-süvâr-ı ḥüsnden viṣâli istemezüz 

Ma‘ârif ehliyüz emr-i muḥâli istemezüz 

 

Ḫayâl-i bûse-i la‘liňle tîh-i ḥayretde 

Olursa mâide âb-ı zülâli istemezüz 

 

Esîriz ‘aşḳa velâkin çü Ḳays-ı teng-nihâd 

Hevâ-neverdi-i deşt ü cibâli istemezüz 

 

Neşâṭ-ı bâde deger mi bu deňlü derd-i sere 

Melâl mûriŝ olunca meâli istemezüz 
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Süḫanda ṭâlib-i ḥüsn-i edâyuz ey Ḥamdî 

Ġarîb-i lafẓ-ile sâde ḫayâli istemezüz 

 

73 (İ: 35a, K: 52b) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Bizler ḫayâl-i tâze-nikâta rübûdeyüz 

Şevket miŝâli ṣanma hemân reng ü bûdayuz 

 

Tâb-ı ṭaleble ḫuşk-ı leb-i ‘iffet olmazuz 

Neyl-i ferz-geh-i ḳa‘r-ı yemm-i âb-rûdayuz 

 

Kâr-ı cihân-dîdeye ḫâb-ı ḫayâldir 

Dâim kenâr-ı duḫter-i rezde ġunûdeyüz  

 

Dilber cefâya ben de cefâsına mâilim 

‘Uşşâḳ içinde biz bu ṣıfatla sütûdeyüz 

 

Bir râz-dâr bulmadıḳ ‘âlemde Ḥamdî 

Peyk-i ḫurd ile her ṭarafı cüst ü cûdayuz 

 

74 (İ: -, K: 53a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Nükte-gûy-ı süḫan elfâẓ-ı naẓar çoḳ sürmez 

Ḥüsn-i hem-râz-ı cemâliyye fikir çoḳ sürmez 

 

Der-i dilberde ṣafâ sürmede aġyâr ammâ 

O şeh-i mülk-i bahâ anı sürer çoḳ sürmaz 

 

Ḥâṣılın vėrmek içün bâda rûzgâr-ı felek 

Ḫirmen-i ‘ömr-i sitem-kâr baḳar çoḳ sürmez  
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Bu cihân meltem-i ġam fırṭınadır ġussa müdâm 

Dem olur şurṭa-ı feraḫ-dem emr çoḳ sürmez 

 

Raḫne ḫaṭṭı gelür gelmez ėder yâr tırâş 

Açılur olsa da maḫsûf-ı ḳamer çoḳ sürmez 

 

Neş’esi gerçi meyiň dâfi‘-i ġamdır lîkin 

Tîz geçer bûs-ı leb-i yâr ḳadar çoḳ sürmez 

 

Nice ṣayd eylesün ol çeşmi ġazâli Ḥamdî 

Tîr-i tedbîrin anıň ḳavs-i ḳader çoḳ sürmez 

 

75 (İ: 35a, K: 53a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Dilde kim ‘aşḳ ola ẓann ėtme nümâyân olmaz 

Cevher âyîne-i bî-jengde pinhân olmaz 

 

Künc-i miḥnetdedir ârâm-ı dil-i ġam-zedegân 

Âteşe düşse semender yine sûzân olmaz 

 

Eŝer-i ġamzesi dilde nice ṣıḥḥat bulsun 

Zaḫm-ı ser-ḫançer-i sem-sûdeye dermân olmaz 

 

Bedel-i mihr-i veliyy-i meye naḳd-i ḫurdı 

Vėrmeyen duḫter-i rez vaṣlına şâyân olmaz 

 

Çeşme-i çeşm-i ḫulûṣ eylemedikce şâdâb 

Ravża-ı tevbe-şümâr âver-i ġufrân olmaz 

 

Ne ḳadar ‘arż-ı ḫulûṣ ėtse raḳîb aldanma 

Bu meŝeldir ḳoca naṣrânî müselmân olmaz 
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Ḫâṭırından geçemez nâvek-i ġam Ḥamdî’niň 

Bûmlar ḫâric-i vîrânede mihmân olmaz 

 

76 (İ: -, K: 53b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

O naḫl-i ser-bülendim ṣanma serv-âsâ yemiş ṭutmaz 

Ne şeftâlûleri var âb-dâr ammâ ki diş ṭutmaz 

 

O derzi şûḫı cem‘ ėdüp ḳoparmaḳ ḳaṣd ėder ammâ 

Pelâs-ı ḫâṭırım biň pâre olmuşdur dikiş ṭutmaz 

 

Sözüm yoḳdur ḳumâş-ı ḥüsnüne bir pot bıraḳmazsa 

Ki pend-i ‘âşıḳ-ı zârın o yâr-ı kec-reviş ṭutmaz 

 

Hem eyler ‘âşıḳı red hem raḳîbe i‘tibâr eyler 

Ne milletdir Müselmân istemez kâfir keş ṭutmaz 

 

Raḳîb-i dîv sîretden ḥaẕer ṣad el-ḥaẕer Ḥamdî 

Oňup yatmaz çeḳüp gitmez ölüp yitmez ḳarış ṭutmaz  

 

77 (İ: 35b, K: 53b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Ġamla me’lûfuz şarâb-ı ḫoş-güvârı n’eyleriz 

Râz-dârım var iken hercâyî yâri n’eyleriz 

 

Resm-i ‘uşşâḳıň ḫırâş-ı sîne vü feryâdıdır 

Bezm-i ġamda muṭribâ ḳânûn u kârı n’eyleriz 

 

Bir bütüň şevḳiyle sûzân olmaya ḳandîl-veş 

Deyr-i ‘âlemde dil-i beyhûde-kârı n’eyleriz 
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Zâhid-i ḫuşguň ḳurı efsânesine teşne nâs 

Kim oḳur diňler bu şi‘r-i âb-dârı n’eyleriz 

 

Olmadıḳca bârver naḫl-i meṭâlib Ḥamdiyâ 

Naġme-i bülbül hevâdır nev-bahârı n’eyleriz 

 

78 (İ: 35b, K: 53b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Dilde sırr-ı ġam-ı cânâneyi herkes bilmez 

Kenz-i pûşîde-i vîrâneyi herkes bilmez 

 

Olmasa na‘ra-ı mestâne eger râh-nümâ 

Gėce dervâze-i meyḫâneyi herkes bilmez 

 

Biň belâ ile bulundı dil-i bîmâra ‘ilâc 

Böyle tedbîr-i ḥakîmâneyi herkes bilmez 

 

Sübḥa gerdânlıġıyla ėtdi telef ‘ömrüni şeyḫ 

Ḥâṣılı kerdiş-i peymâneyi herkes bilmez 

 

Yine sensin dil-i sevdâ-zede ülfet ėdecek 

Ḥamdiyâ meşreb-i dîvâneyi herkes bilmez 

 

79 (İ: 35b, K: 54a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Ṣanmaň âsîb-i felekden bizi âzâdeleriz 

Hâle-i miḥnete meh gibi üftâdeleriz 

 

Ḫalḳ iḳbâl yüzünden bizi pâ-mâl eyler 

Zîr-i gerdûnda hem-ṭâli‘-i seccâdeleriz 
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Nice teşvîşden âzâde ola bir dem ḫâṭır 

‘Uḳde-i zülf-i ḫam-ender-ḫama dildâdeleriz 

 

Böyle dilbeste-i rızḳ olmadıḳ ey pîr-i pelîd 

Gerçi bu tekyede bizler daḫi şeyḫ-zâdeleriz 

 

Rişte-i naẓmı ėdip tâze meżâmîn ile zeyn 

Fikr-i ŝâḳıb ile Ḥamdî dürr-i yektâdeleriz 

 

80 (İ: 36a, K: 54a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Pây-mâl ėtme görüp ḫâkde kemterligimiz 

Jâle-veş bir gün olur mihre berâberligimiz 

 

Bizi nâ-merd bilür bîve-i dünyâ ammâ 

Duḫter-i rezde mücerreb mi degil erligimiz 

 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsâresini görmeden artıḳ cânâ 

Neyi müntic olur ‘âlemde mu‘ammerligimiz 

 

Meclis-i bâdede şâhâne revişler ṭutarız 

Görme sâlûsla ḫalvetde ḳalenderligimiz 

 

Dâġ senc ėtse n’ola rûḥ-ı Cem’i ey Ḥamdî 

Ṣaḥn-ı meyḫânede pây-ı ḫuma hem-serligimiz 

 

81 (İ: 36a, K: 54b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsârın ol sâde zaḫm-ı mevcûd göstermez 

Ḥarîr-i kârgâh-ı şîve târı-pûd gösterrmez 
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Naẓar-pâş olmaḳ ol mehrûya bir şeb olmadı rûzî 

Felek ehl-i dile bir kevkeb-i mes‘ûd göstermez 

 

Bu rimâh içre çoḳ pâ-mâl-i ġam olduḳ bahâr ėrdi 

Niçün destinde sâḳî câm-ı zer-endûd göstermez  

  

Ėder her ḫârını bir nâḫun ḫâṭır-ḫırâş ammâ 

Bu gülzâr-ı fenâ Ḥamdî güli maḳṣûd göstermez 

 

82 (İ: 36b, K: 54a) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Olur dil teng o meclisden ki yâr-i ḫoş-ḫırâm olmaz 

Hezârân nev-bahâr olmaḳla gülsüz şâd-kâm olmaz 

 

Ḥarâm olsun o ṣoḥbet rinde kim bu bezm-i fânîde 

O sîmîn-sîneberde neş’e serde elde câm olmaz 

 

Yüzin göstermedi hîç vâ‘iẓe nâ-maḥrem olmaḳla 

Bu ‘aṣra duḫter-i rez gibi ehl-i i‘tiṣâm olmaz 

 

Hezârân ‘îd ü âẕîne gelürse mekteb-i dehre 

Benim ṭıfl-ı dil-i bî-çâreme şenbe tamâm gelmez 

 

Zülâl-i bûse-i la‘line yâriň deşt-i ḥayretde 

Ben ol dil-teşneyim Ḥamdî ki mey içsem ḥarâm olmaz 

 

Degil mi dûzaḫ erbâb-ı dile ol encümen k’anda 

Belî nesne evet ma‘ḳûlden ġayrı kelâm olmaz 
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83 (İ: 36b, K: 54b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Biz o rindiz kim ḫarâbât ehlidir ma‘mûrımız 

Ḫırḳa-dâr-ı pîr-i meydir zâhid-i mestûrımız 

 

Câmdır âyîne-i İskender-i gîtî-nümâ 

Cevher-i tâc-ı Cem elde sâġar-ı billûrımız 

 

Bûriyâ-yı köhnedir evreng-i mülk-i bî-ġamı 

Pâdişâhıdır o mülküň her gedâ-maḫmûrımız 

 

Küllü men sırrın bilüp her ḥâle teslîm olmuşuz 

Şîven-i mâtemle yeksândır sürûd u sûrımız 

 

Ravża-ı taḥḳîḳde Ḥamdî bulur neşv ü nümâ 

Selsebîl-i feyżle sîrâbdır engûrımız 

 

84 (İ: 36b, K: 55a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Gel ḫarâbât içre seyr ėt şevket-i mevfûrımız 

Ser-fürû ėtmez Süleymân-ı zamâna mûrımız 

 

Mest olur gördükde sâḳîniň ḫırâm-ı nâzını 

Rezden alur bâdeniň keyfiyyetin maḫmûrımız 

 

Olmasa kuḥlü’l-cevâhirden ḫilâli sâġarıň 

Zerd-i mey olmaz mı nûr-ı dîde-i rencûrımız 

 

Naġme-i ḳânûnumuzla germ alur bezm-i ṭarab 

Zülf-i nâhîd oldı târ-ı berbeṭ ü ṭanbûrımız 
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Ḥamdiyâ vaṣf-ı ruḫ-ı pür-tâb-ı dilberden midir 

Böyle âteş-pâre düşmek naẓmımız menŝûrımız  

 

85 (İ: 37a, K: 55a) 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

Güşâyiş-i ruḫ-ı kâkül-niḳâba muḥtâcız 

Ġarîb-i şâm-resiz âfitâba muḥtâcız 

 

‘Aceb mi ḫûn-ı cigerle ėdersem ‘îş-i müdâm 

Bu bezmgâh-ı elemde şarâba muḥtâcız 

 

Ne fenn-i müşkilmiş ġam-ı fużûl ‘âlemde 

Bu baḥŝe pîr-i muġândan cevâba muḥtâcız 

 

Kitâb-ı ḥüsnüni yâriň mufaṣṣal eyledi ḫaṭ 

Biraz o nüsḫa-ı intiḫâba muḥtâcız 

 

Derûnı ėtmeye kenz-i me‘ârif ey Ḥamdî 

Sarây-ı ẓâhir-i zerḳı ḫarâba muḥtâcız 

 

86 (İ: 37a, K: 55a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Ḫâne-i bî-ni‘am u devlete kes cem‘ olmaz 

Kâse-i bî-‘asel ü ḳande mekes cem‘ olmaz 

 

Ḫıredi ber-ṭaraf ėt ‘aşḳa eger ṭâlib iseň 

Âb ü âteş gibidir ėtme heves cem‘ olmaz 

 

Ḳalb-i ‘âşıḳda bulunmaz ṣuver-i zühd ü riyâ 

Cûy coşanda güẕergâhına ḫas cem‘ olmaz 
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Kûy-ı yâre ne ṭarîḳ ile varılsun ki aġyâr  

Gėce mi var ki aňa mânend-i ‘ases cem‘ olmaz 

 

Dem-i vuṣlatda olur ġam-ı firḳat dilde maḥv 

Rûz-ı rûşen şeb-i deycûr ile pes cem‘ olmaz 

 

Ḥamdiyâ çün ġama meşrûṭa imiş dâr-ı cihân 

Bunda şâd olmadan ümmîdiňi kes cem‘ olmaz 

 

Faṣlu’s-Sîn 

87 (İ: 37b, K: 55b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Sırr-ı ‘aşḳıň olma dilden iḫtifâsın mültemis 

Dûd-ı ḳa‘rımda peydâ olsa olmaz muḥtebis 

 

Ġam yėmez ‘âlem ḫarâb olsa ġamıyla ehl-i dil 

Tek ḫarâbât olmasun ‘âlemde yâ Rab münderis 

 

Sergüẕeşt-i Ḳays u Vâmıḳ’dan ḫaber-cûyâ iseň 

Ḫûblarla baḳ benim aḥvâlime ey dil ve ḳıs 

 

Kâkülüň ẓann eyledim cânâ görünce sünbüli 

Şübhe yoḳdur kim ġalaṭ eyler gehî ‘âdemde ḥis 

 

Rûz-ı şâd ile berâber ṣarf ėder şâm-ı ġamı 

Ḥamdiyâ şem‘-i rıżâdan her kim olsa muḳtebis 

 

88 (İ: 37b, K: 55b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

Hemân bir ġoncadır ol şûḫ-ı nevres 

Yeşil dîbâ giyinmiş ḳırmızı fes 
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Ḳıyâs eyler felekde kehkeşândır 
Miyânında kemer-bendin gören kes 
 
Güzellik ḳat ḳat artar dilrübâda  
Boyunca gûne gûne olsa melbes 
 
Zeneḫdânıň içün ey sîm-i ġabġab 
Eger dėrsem ki ayvadır dilim kes 
 
Degil ḫaṭ cûş ėdip seylâb-ı ḥüsni 
Güẕergâhında ṭarḥ ėtmiş birer ḫas 
 
Nemed-pûş olsa Ḥamdî ġam degildir 
Giyinsün tek o meh gülpenbe aṭlas 
 
Faslu’ş-Şîn 
89 (İ: 38a, K: 55b) 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
Gördüm ol mehpâreyi bir ḥüsn-i dilcû baġlamış 
Revnaḳı ėrmiş kemâle çâr-ebrû baġlamış 
 
Çeşm-i ḫûnrîzi siyeh-mest-i ḫarâb-engîz iken 
Ḫaste şeklin gösterüp ‘uşşâḳa hindû baġlamış 
 
Ḳâmetiň şevḳiyle seylâb-ı sirişkim dir gören 
Serv ayaġına felek dihḳânı bir cû baġlamış 
 
Ḫaṭ degil yâr eyleyüp ceyş-i nigâhımdan ḥaẕer 
Ḳal‘a-ı ḥısn-ı ḥiṣâr ėtmiş şarânpû baġlamış 
 
Gözlerin taṣvîr ėdende naḳşbend-i kâf nûn 
Kûşe-i gülzâra Ḥamdî iki âhû baġlamış 
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90 (İ: 38a, K: 56a) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

Ġamıňla dilden eksik olmaz âteş 

Olur lâ-büd derûn-ı külḫan âteş 

 

Şehâ şem‘-i ruḫuňla yandı ḳalbim 

Olur tâb-ı mihrden ma‘den âteş 

 

O gendüm-gûn-i yâriň ḥasretiyle 

Derûna düşdi ḫırmen ḫırmen âteş  

 

Nola yansa vücûdum sûz-ı dilden 

Çınâra çün düşer kendinden âteş 

 

Ḥasedle nâz ile ‘aşḳ ile cânâ 

Raḳîb âteş sen âteşsen ben âteş 

 

Cemâl-i yârsiz Ḥamdî naẓarda 

Olur her ġonca aḫker gülşen âteş 

 

91 (İ: -, K: 56a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Ruḫ-ı cânâne o kim reng-i gül-i mül vėrmiş 

Dil-i şûrîdeye de ḥâlet-i bülbül vėrmiş 

 

Bu ḳadar nâz vėren ol şeh-i bî-merḥamete 

Baňa da nâz ḳadar cevre taḥammül vėrmiş 

 

Böyle bîdâde ne ümîd ile naḳd-i ḫurdın 

Dil-i sevdâ-zedeyi fikr ü teemmül vėrmiş 
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Dâġı sürḫı ile yoḳ naḳre-i eşkiyye ḥisâb 

‘Âşıḳ-ı zâra felek ṭarḳa taḥammül vėrmiş 

 

Perniyân-ı dili pâkîze ḳumâş-idi anı 

Ḥamdî dün dilber-i ḫayyâṭına öňdül vėrmiş 

 

Faṣlu’ṭ-Ṭâ 

92 (İ: 38b, K: 56b) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Gördüm ‘iẕâr-ı dilbere gelmiş siyâh ḫaṭ 

Rûy-ı sipihre çekse n’ola ḳadd-i âh ḫaṭ 

 

Olmuşdı dîde beste-i ḫâb-ı ġurûr nâr 

Bir pâre vėrdi ol ṣaneme iştibâh ḫaṭ 

 

Yâriň cemâli defter-i a‘mâl olup bize 

Tesvîd olunmuş ol varaḳ üzre günâh ḫaṭ 

 

Lâ-büd maḥabbet ehline bir ḥâlet el vėrir 

Gâhî dimâġa zülfi vėrir şûrgâh ḫaṭ 

 

Aḥkâm-ı nâz şîvesin ibṭâle emr ėdip 

Çekmiş berât-ı ḥüsnüne ol pâdişâh ḫaṭ 

 

Ḥamdî o şûḫuň ėtdigi cevr ü cefâlara 

Olmuş lisân-ı ḥâlle bir ‘öẕr-ḫâh ḫaṭ  

 

93 (İ: 38b, K: 56b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Dâmen-i âġûşuma hiç olmadı râmım ḫayyâṭ 

Ḳatı yüksek uçar ol kebk-i ḫırâmım ḫayyâṭ 
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Dil ü cân pür-ḫam u pîç olsa n’ola rişte gibi 
Ser-i zülfüyle ėder redd-i selâmım ḫayyâṭ 
 
Sûzene döndi teḥâfütde tenim ḥasretden 
Yine almaz ele ol mest-i müdâmım ḫayyâṭ 
 
Göreli sûḳ-ı melâḥatda ḳumâş-ı ḥüsnün 
Seyr-i bâzâr-ı münâ oldı maḳâmım ḫayyâṭ 
 
Örselendir beni sindân-ı ġamıňla öldür 
Zu‘m-ı a‘dâya benim şimdi merâmım ḫayyâṭ 
 
Sözi endâze ile söyle niyâz etdikce 
Ḳatı mevzûndur o şîrîn kelâmım ḫayyâṭ 
 
Meh-i Ken‘ân-veş olur Mıṣr-ı mübâhâta ‘Azîz 
Dėrse Ḥamdî’ye bir kerre ġulâmım ḫayyâṭ 
 
Faṣlü’l-Ḳâf 
94 (İ: 39a, K: 57a) 
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
Gelmez ol sîm beden ḫâneme bir gün ḳaçaraḳ 
Zaḫmı çoḳ sîneye bir merhem-i kâfûr ṣaraḳ 
 
Tâ-be-key serkeş olursuň saňa lâyıḳ mı deyü 
Aňdım ol serv-i sehî ḳâmeti çoḳ yalvararaḳ 
 
‘Aksine ‘âşıḳ olup eylemez ‘uşşâḳa naẓar 
Dėmeň ol dilber-i ḫod-kâma ki âyîneye baḳ 
 
Mest-i ḫançer be-kef oldı deyü ṭa‘n eylermiş 
Sevdigim sen de raḳîbi göricek başına ḳaḳ 
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Mey-keşân-ile bu ġavġâ niçe bir ay vâ‘iẓ 

Ḫavfim oldur ki seniň başıňa çatlar bu ḳabaḳ 

 

Ger dırâz ėtdi ise ḳadd-i niyâzın Ḥamdî 

Ḫil‘at-ı nâzıňı bir pârece sen ṭut ḳaṣaraḳ 

 

95 (İ: 39a, K: 57a) 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

Olur küşâde göňül fikr-i rûy-ı yâr olıcaḳ 

Güzellenür bu zemîn faṣl-ı nev-bahâr olıcaḳ 

 

Baḳar ‘itâb-ile ‘uşşâḳa kim ol mest-i ġurûr 

Nihâl mâil-i ḫâk olur mîve-dâr olıcaḳ 

 

Emîr-i ḥüsn ėdemez ‘âşıḳâna ḥükm-i cefâ 

Berât-ı ‘azli gelüp ḫaṭṭ-ı der-kenâr olıcaḳ 

 

Nigâh-ı raḥmı nigeh-pâş-ı zaḫm-ı sînem olur 

Cenâzede ten-i ‘uryânım âşikâr olıcaḳ 

 

Çerâġ-ı âh ile Ḥamdî arar seni ẓurafâ 

Muġâk-ı ḳabrde ḫalvet-nişîn-i târ olıcaḳ 

 

96 (İ: -, K: 57a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Bir ḳavuḳcı şûḫına dil düşdi keyfe mâ ittefaḳ 

Seyr-i sûḳ ėtsem n’ola yalın [ayaḳ] başı ḳabaḳ 

 

‘Aşḳ-ile mâhiyyet-i Mecnûn ta‘rîf ėtseler 

Bu dil-i şeydâ düşer ta‘rîfe şimdi mâ ṣadaḳ 
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Hecre ṣabr ėtmezseň ey dil kûy-i yâre ol revân 
Bu meŝeldir dėrler olmaz ‘âşıḳa Baġdâd ıraḳ 
 
‘Âşıḳ-ı mehcûre dilbersiz berâberdir hemân 
Ya ḳażâ-yı gülşen olmaḳ ya der-külḫan yataḳ 
 
Jâle ṣanma seyr-i gülzâr ile gece sen şehâ 
Şerm ėdüp reng-i ruḫuňdan oldı gül-‘ıẕâr ‘araḳ 
 
Ṭâ‘atıňla zâhidâ yeksân olur ‘iṣyânımuz 
Ol zamân kim cûş ėde maḥşerde baḥr-i luṭf-ı Ḥaḳ 
 
Ḫayli demdir künc-i miḥnetde ferâmûş eyledik 
Ḥamdi-i bîmârıňa şâhım gehî luṭf ile baḳ 
 
Faṣlü’l-Kâf 
97 (İ: 39b, K: 57b) 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
Nedir ey serv-i ḳad-bâlâ bu vaḥşîlik bu serkeşlik 
Derûnum yaḳdı ser-tâ-pâ keleşlik böyle âteşlik 
 
Maḥabbet çünki ṣâfîdir göňül pür-zaḫm-ı dâġ olsun 
Şarâb-ı nâba bî-ġişlik sezâ câma münaḳḳaşlık 
 
Ḥayâdan tâbiş-i meyden midir yâ Rab ne şeydendir 
Ruḫ-ı rengîn-i dilberde genişlik böyle mehveşlik 
 
Müferriḥdir ḫayâl-i bûse-i la‘l-i lebiň ammâ 
Ġam-ı ḫaṭṭıňla var dilde zehr-i çeşmiň müşevveşlik 
 
Bu şi‘rim Ḥamdiyâ tanẓir ėden yârâna lâyıḳdır 
Ėderse iddi‘â evc-i hüner-mendîde zârişlik 
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98 (İ: 39b, K: 57b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Merdüm-i çeşm-i ümîd-i ‘âşıḳândır beňleriň 

Dâġ-ı pür-sûz-ı derûn-ı ‘âbidândır beňleriň 

 

Ḥüsn-i vechiyle müsaḫḫar ėtdi tâbdâr ṣûretiň 

Pâdişâh-ı kâmrân-ı Hindüvândır beňleriň  

 

Ḫâl-i ‘anber-bû mı ‘aks-i merdüm-i dîdem midir 

Sevdigim sen söyle muḥtâc-ı beyândır beňleriň 

 

Ḫalḳa-ı zülfüňde meh ruḫsârıňa ėtmiş ḳırân 

Muḥterıḳ ‘aḳrebde necm-i fitne-şândır beňleriň 

 

Şebçerâġ-ı ḥüsnüňe Ḥamdî gibi yanmış tamâm 

Sûḫte-i pervâneden ḳalmış nişâne beňleriň 

 

99 (İ: 39b, K: 58a) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Gitmez dilimde zaḫm-ı ġamıň dâġ-ı firḳatiň 

Geçmez bahârı gülşen-i bâġ-ı maḥabbetiň 

 

İbrâz-ı ḫaṭṭı da‘vi-i vaṣla olur mı sened 

Maḥkûk olunca laġv olur aḥkâmı ḥuccetiň 

 

Geh bûse gâh kâse-i lebrîz-i bâde ṣun 

Beẕl eyle ehl-i meclise sâḳî mürüvvetiň 

 

Ḥaṣr ėtmez idi naḳlini vâ‘iẓ cehenneme 

Vâṣıl olaydı ġavrına deryâ-yı raḥmetiň 
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Ṣun‘-ı Ḫudâ’ya râci‘ olur zübde-i kelâm 

Tedḳîḳ olunsa sırrı mecâz u ḥaḳîḳatiň 

 

Elde kemân nâvek-i pâdır hevâ-güzer 

Bundan taṣavvur eyleyen ister istiḳâmetiň 

 

Dilber viḳâ-yı ḫaṭṭına ta‘lîḳ ėderse de 

Ḥamdî ḳapılma va‘dine eṣḥâb-ı devletiň 

 

100 (İ: 40a, K: 58a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Ey ṣanem zülfüň niçün pür-pîç pür-tâb eylediň 

‘Âşıḳ-ı serkeşteye bir ḳayd-ı iżrâb eylediň 

 

Zâhid-i ṣûret-peresti ġâlibâ irşâd içün 

Ebruvânıň câmi‘-i ḥüsnüňde miḥrâb eylediň 

 

Neş’e-i meyle vėrip ruḫṣat harâmî çeşmiňe 

Ġamzeňi ġâret-ger-i elbâb-ı aḥbâb eylediň 

 

Gül gül olmuş tâbiş-i meyden ‘iẕârın gösterüp 

Ḫırmen-i ṣabr u şekîbe âteş ilhâb eylediň  

 

Ḫaṭṭ be-ruḫsâr oldı bulduň fırṣat-ı bûs-ı lebiň 

Nev-bahâr eyyâmı Ḥamdî ‘âlemi âb eylediň 

 

101 (İ: 40a, K: 58a) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Bir kerre bezm-i ṣoḥbet-i dildâra düşmedik 

Geçdi bahâr mevsimi gülzâra düşmedik 
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Gerçi hezâr dilbere üftâde olmuşuz 

Ammâ ki böyle şûḫ-ı cefâkâra düşmedik 

 

Çoḳdan mezâd-ı ‘aşḳa vėrildik bu sûḳda 

Düşdük kesâda dest-i ḫarîdâra düşmedik 

 

Devr-i lebiňde ḳalmadı şeyḫ ü mürîdân 

Ey mest-i nâz bâde-i gülnâra düşmedik 

 

Şöhret-meâb-ı zümre-i üftâdegân iken 

Ḥamdî âceb ki ḫâṭıra-ı yâra düşmedik 

 

102 (İ: -, K: 58b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Yâri güldürdüm eyâ ġonca-dehen gül diyerek 

Vėrdim âvâre dili nâleye bülbül diyerek 

 

Söylemezdi baňa ol yâr ėdüp ḳaṣd-ı cefâ 

Hele söyletdi sebû dün gėce ḳulḳul diyerek 

 

Bilürüz zülfi ne câdû-yı cigersüz idügin 

Yâr yüz vėrmiş aňa çâre ne kâkül diyerek 

 

Ṭutalım eyledi temlîk-i dili şimdi neşâṭ 

Daḫl ėder şaḥne-i ġam yine tedâḫül diyerek 

 

Ruḫ-ı rengîniň-ile vaṣf-ı lebiňde cânâ  

Ḥamdi bir tâze ġazel yazdı gül ü mül diyerek 
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103 (İ: -, K: 58b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Hem-demi olsa da söz söyleyemez maḥbûbuň 

Bestedir ḥayret-ile nâṭıḳası maḥbûbuň 

 

Ḫalḳa yüz gösteremez sözleri lâf olmaġla  

‘Aksine pîşişiniň aṣlı budur mektûbuň 

 

Mey-i gül-renge ḫumârı vėremez kesr-i revâc 

‘Aybı var ise de nâ-güfte ḳalur merġûbuň  

 

Âşinâ lafẓ-ile maḳbûl olamaz ma‘ni-i kec 

Kim olur ‘âşıḳı eŝvâbı içün ma‘yûbuň 

 

Bûd ü nâ-bûd-ı dü-‘âlem naẓarıňda bir olur 

Ḥamdiyâ maḥż-ı cemâl olsa eger maṭlûbuň 

 

104 (İ: -, K: 58b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Olalı ‘aşḳı muḥabbet-keşi İbrâhîm’iň 

Yaḳdı yandırdı dili âteşi İbrâhîm’iň 

 

Yûsuf’a hem-dem olur sâde alur telḫ-meẕâḳ 

Kimseler olmaya fürḳat-keşi İbrâhîm’iň 

 

Yaḳdurur rûz neden mihr-i mehi meclisde 

Tâb-nâk olsa ruḫ-ı meh-veşi İbrâhîm’iň 

 

Ka‘be-i ḫâṭırımı ėtmeye ben gibi şikest 

Yine der-kâr-ı sitemdir ḳaşı İbrâhîm’iň 
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Ḥamdiyâ serv-i sehî ḳâmeti ḥayretde ḳodı 

Bu revişlerle ḳadd ü dil-keşi İbrâhîm’iň 

 

105 (İ: -, K: 59a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Gelse peymâne be-kef ol büt-i ḫod-kâm-ı felek 

Bâyezîd olsa olur mest-i mey-âşâm-ı felek 

 

Neş’e-i la‘l-i lebiň ḫâṭıra düşdükce şehâ 

Cevher-i ferde döner çeşmime nüh-câm-ı felek 

 

Nâvek-i ġamze-i dil-dûzuň evcinden dâim 

Giydi beş ḳat zırhı egnine Behrâm-ı felek 

 

Mest-i ḫançer-be-kef olmuş yine ol ḳaşı kemân 

Beni âmâc ėdecekdir aňa sihâm-ı felek  

 

Sâġar-ı ġuṣṣa-zevâbı ḳoma bir dem elden 

Tasını ṣalmasun ayaḳlara âlâm-i felek 

 

Başlasam vaṣfına ol şehsüvârıň Ḥamdî 

Teng olur eşheb-i endîşeme ecrâm-ı felek 

 

Faṣlü’l-Lâm 

106 (İ: 40b, K: 59a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Bâde-i tevḥîd ile bir câm-ı memlûdur göňül 

Kevŝer-i ẕikr ile memlû ḥavż-ı mînûdur göňül 

 

Mâ-sivâllâh murġınūn perdâza yoḳdur ḳudreti 

Cilvegâh-ı şâhbâz-ı ḥażret-i Hû’dur göňül 
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Tâze açılmış nesîm-i vâridât-ı feyżle 

Bûstân-ı sînede gülberg-i ḫod-rûdur göňül 

 

Ėtmeye bir mürşid-i kâmilden istimdâd-ı feyż 

Çoḳ zamândır kû-be-kû vaḳf-ı tekâpûdur göňül 

 

Ḥamdiyâ râm ėt kemend-i ḥalḳa-ı tevḥîd ile  

Her zamân düşmez ele bir vaḥşi âhûdur göňül 

 

107 (İ: 40b, K: 59b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Ḳor mı ḫâṭırda elem ḥâlet-i ṣahbâ o degil 

Gird-i ḥâil mi olur cûşiş-i deryâ o degil 

 

Faṣl-ı gül geçmek ile dilde ḳarâr eglenmez 

‘Andelîb-i çemen-i ‘aşḳda sevdâ o degil 

 

Küşte-i semm-i sitem ėtmeye âḫir şîven 

Şîve-i bîve-i mekkâre-i dünyâ o degil 

 

Ėtme ümmîdiň ola lâyıḳ-ı tamġa-yı ḳabûl 

Bu ŝerâgâhda kâlâ-yı temennâ o degil 

 

Ẓulmet-i cürm ola ḥâşâ ki ḥicâb-ı işrâḳ 

Pertev-i ḫâver-i âmirziş-i Mevlâ o degil 

 

Naẓar-ı ḫalḳda sır idi muḳaddem şimdi 

Ḳâmet-i yâr ẓuhûr ėtdi temâşâ o degil 

 

Ėtme vaż‘-ı sitem-âmîz ile ey şûḫ helâk 

Senden ümmîd-i dil-i Ḥamdi-i şeydâ o degil 
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108 (İ: 41a, K: 59b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Perveriş-yâfte-i nâz-ı na‘îm olsa güzel 

Ya ocaḳ-zâde sipâhî ya za‘îm olsa güzel 

 

Revişi olsa dil ü ṭab‘a güşâyiş-baḫşâ 

Gülşen-i ṣoḥbet-i yârâna nesîm olsa güzel 

 

Girye-engîz-i niyâz oldıġı dem ‘âşıḳ-ı zâr 

Ḫande-perdâz-ı kerem olsa ḥalîm olsa güzel 

 

Dâmen âlûde vü şûḫ olmasa tünd olmasa hem 

Pâk-ṭab‘ olsa ẓarîf olsa nedîm olsa güzel 

 

Ḥamdiyâ olsa meh-i çârdeh-âsâ kâmil 

Ne ḫaṭ-âver ne ḳatı ṭıfl-ı yetîm olsa güzel 

 

109 (İ: 41a, K: 59b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Seyl-i ġamdan buldı dîvâr-ı dil ol deňlü ḫalel 

Oldı Mûsâ ḫışte-keş-i bennâ Ḥıżr ṭutmaz temel 

 

Baḫtı-ı deşt-i maḥabbet çeşm-i sûzenden geçer 

Kûy-ı yâr olsa ta‘accüb ėtme aġyâre maḥal 

 

Kim baḳar zühhâd u şeyḫi kim sevip bey‘at ėder 

Gözlerim sâḳîde göňlüm meydedir sâġarda el 

 

Rif‘at-i câh ile kesb ėtmez şeref bed-meşrebân 

Sa‘d-ı dâim Müşterî fevḳinde râfi‘dir Zuḫal  
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Neş’e-i bûs-ı lebiňle bezm-i ‘işretde şehâ 

Çekdi el peymâneden Ḥamdî bulup ni‘me’l-bedel 

 

110 (İ: 41b, K: 60a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Ḫâṭırımdan hîç ḫayâl-i çeşm-i yâr eksik degil 

Dâmımızdan vaḥşi bir âhû şikâr eksik degil 

 

Fikr-i ḫaṭṭ u zülf-i dilberden degil ḫâlî göňül 

Köhne bir vîrânedir ki mûr u mâr eksik değil 

 

Görmeye bir kez ṭulû‘uň ey meh-i mihr-iltimâ‘ 

Ṣubḥa dek dervâzede encüm-şümâr eksik degil 

 

Geh raḳîbiň ṭa‘nı gâh cevr-i yâr-i bî-vefâ 

Şîşe-i ḫâṭırda yer yer inkisâr eksik degil 

 

Eşk-i çeşm n’ola ḫûn-âlûde olsa dem-be-dem 

Dilde zaḫm-ı tîr-i ġadr-i rûzgâr eksik degil 

 

Ḫâme-i Ḥamdî’den eyler tâze mażmûnlar ẓuhûr 

Bir nihâl-i tâzedir ki berg ü bâr eksik degil 

 

111 (İ: -, K: 60a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Telḫi-i ẕâiḳadan mesti de âzâde degil 

Mey-i iḳbâl-i felek nûş ėdecek bâde degil 

 

Meslek-i câhıň ėder âḫir câh-ı âha* 

‘Ârif irḫâ-yı ‘inân eyleyecek câ da degil 
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Şer‘-i ḳânûn ile kesb ėtmek olur mâl ammâ 
Mâlı ḫalḳıň bu ḳadar cebr ile yaġmâ da degil 
 
Rind-i sürûruňla tekye-i tecrîde ḥased 
Düşmemiş dâd ü sited ḳaydına âzâde degil 
 
Ėrmesün câh o fermâyelere ey Ḥamdî 
Ki diyârında fülân ibn-i fülân-zâde degil 
 
Faṣlü’l-Mîm 
112 (İ: 41b, K: 60b) 
Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
Gelür mi seyr-i bahâra o fitne-cû görelim 
Olur mı bâṣıra gülçîn-i ârzû görelim 
 
Ṣabâ-veş eyleyelim bâġ-ı dehri geşt ü güẕâr 
Görem mi deste o gülberg-i müşk-bû görelim 
 
Görüldi menzil-i ‘uşşâḳ idi medâr bu şeb 
Ne bürce eyleye taḥvîl o mâh-rû görelim 
 
Dėdim keremle naẓar ḳıl fütâde-i ġamıňa 
Tebessüm ėtdi dėdi ol ferişte-ḫû görelim 
 
Alır mıyuz dil-i gümgeşteniň âyâ ḫaberin 
Şikenc-i zülfüni çün şâne mû-be-mû görelim 
 
Melâl-i ḫâṭırı sâḳî piyâle def‘ ėdemez 
Şarâb-ı ġuṣṣa-zedâyı kedû kedû görelim 
 
Cenâb-ı Vâṣıf ile nev-zemîn-i eş‘ârı 
Seyâḥat eyleyüp ey Ḥamdî sû-be-sû görelim 
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113 (İ: 42a, K: 60b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Tâ-be-key ṭab‘ı ġam-endûz-ı ma‘âş eyleyelim 

Mey-i gülgûn içelim def‘-i telâş eyleyelim 

 

Tâ-be-key sîne-i efkâra bu miḥnet-gedede 

Nâḫun-i ḥasreti mıżrâb-ı ḫırâş eyleyelim 

 

Ėtdi erbâb-ı riyâ bîve-i dünyâyı ‘arûs 

Biz de rez duḫterini zîb-i firâş eyleyelim 

 

Mû-be-mû şerḥ ėdelim metn-i ḫaṭın o ṣanemiň 

Bu vecihden nice mażmûn tırâş eyleyelim 

 

Ḥamdiyâ encümen-i ‘îşe baṣup biz de ḳadem 

Pîr-i meyḫâne-i cem‘iyyete baş eyleyelim 

 

114 (İ: 42a, K: 60b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Ġam-ı zülfüňle pîç-â-pîç ü ḫamdır cism-i sûzânım 

Fetîl-i şem‘-i bezm-ârâ-yı ġamdır rişte-i cânım 

 

Ḫayâl-i mû-miyânıňla vücûdum nâle dönmüşdür 

Bulunmaz farḳı taḳdîr ėtseler ḳıl deňlü sulṭânım 

 

Ümîd-i bûs-ı la‘liňle ḫayâl-i ḫaṭṭ-ı rûyuňla 

Ḫarâbât-ı maḥabbetde hemîşe mest-i ḥayrânım 

 

Civânân içre ‘uşşâḳ içre ey şûḫ-ı melek-sîmâ 

Bahâda sen perî-şânsın ġamıňla ben perîşânım 
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Görüp âh ėtdigim rencîde-ḫâṭır oldı ter düşdi 

Hevâdan nem ḳapar Ḥamdî benim gülberg-i ḫandânım 

 

115 (İ: 42a, K: 61a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Bezm-i ‘işretde bugün yâr ile hemdemlendim 

Yine evreng-i maḥabbetde bugün çemenlendim 

 

Pâyine düşdüm o serv-ḳad-i gül-gonca-femiň 

Gûyiyâ ġonca-ı ḥüsnüne şebnemlendim 

 

Geştgîr-i elemi gürz-i sebû ile yıḳup 

‘Arṣa-ı ‘arbede-i ‘aşḳla Rüstemlendim 

 

Yine bir gözleri mestâne olup dildâde 

‘Aḳlım aldırdım o meh-pâreye sersemlendim 

 

Kûy-ı dilberde sürüp bâdeyi zevraḳ zevraḳ 

Ḥamdiyâ Ka‘be’de ḥâcı gibi Zemzemlendim 

 

Ṣâimü’d-dehr-i firâḳı olup İbrâhîm’iň 

Külbe-i ḫânḳah-ı ‘aşḳda Edhem’lendim 

 

116 (İ: 42b, K: 61a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Aġladır cevriyle dâim dėmez egsem çeksem 

Luṭf-ile ḫâṭırım alsa ele gelsem degsem 

 

Olsa tiryâḳ-ı lebinden baňa bir ḥabbe naṣîb 

Ġayr elinden żarar ėtmez idi emsem biň sem 
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Ḳarşudan geldi beni görmege yanında raḳîb 

Dönseň ey serv-i revân ardıňa gelsem siňsem 

 

Şaṭranc oynar iken ḳapuyı dîvâr etsem 

Ḥamdiyâ ol şehi açmaza getürsem yeňsem 

 

117 (İ: 42b, K: 61a) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Bir kerre bezm-i ṣoḥbetine ḥâżır olmadım 

Ḥayfâ unutdı dilbere der-ḫâṭır olmadım 

 

Gözden geçürsem ‘âlemi ḫursend olur mı dil 

Yâriň behişt-i rûyına çün nâẓır olmadım 

 

Şâyed ėderdi merḥamet ol nâz-perverim 

Ammâ niyâza n’eyleyeyim ḳâdir olmadım 

 

Ėtmek revâ mı beste-i zünnâr-ı firḳatiň 

Ey büt esîriň oldum ise kâfir olmadım 

 

Ḥamdî viṣâl-i yâr ile dilşâd olam dėyü 

Ėtdim hezâr sa‘y ü ṭaleb âḫir olmadım 

 

118 (İ: 43a, K: 61b) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘ilü Fâ‘ilün 

Kimdir mülûk-i ‘aşḳla dilşâd eger benim 

Kimdir esîr-i dünyede âzâd eger benim 

 

Yoḳdur firâḳ derdi ile dil-ḫarâb olan 

‘Âlemde vaṣl-ı yâr-ile âbâd eger benim 
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Düşmez dûçâr-ı naḳş-ı düşeş çeşm-i baḫtıma 

Bâzîçegâh-ı ‘aşḳda nerrâd eger benim 

 

Ėtmeň ‘ilâc baňa rehâ maṭlabım degil 

Bîmâr-ı zaḫm-ı ġamze-i cellâd eger benim 

 

Bilmem bu şi‘r-i tâze-zemîne naẓîre-gû 

Ḥamdî fünûn-ı naẓmda üstâd eger benim 

 

119 (İ: 43a, K: 61b) 

Mef‘âilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

O şûḫa sen de dilâ gel ḳapıl ḳapıl ne bu ġam 

Ḫarâb ola dil-i düşmen yapıl yapıl ne bu ġam 

 

Bu ḫalḳ seyr-i çemende ṭarabla ėtmede ḫande 

O encümenlere sen de ḳatıl ḳatıl ne bu ġam 

 

Bahâr mevsimi geldi göňül murâdını aldı 

Şarâb-ı nâb çekildi varil varil ne bu ġam 

 

Dü dest câm-ı sebûda o muġpeçe pektûde 

Temevvüc ėtmede cûy çaġıl çaġıl ne bu ġam 

 

Sebûda naġme-i ġulġul nevâya başladı bülbül 

Devirdedir ḳadeḥ-i mül faṣıl faṣıl ne bu ġam 

 

O şûḫ cevre uṣandı naẓar-ı cemâline ḳandı 

‘İẕâr-ı şem‘ası yandı parıl parıl ne bu ġam 

 

Gözet o ḳaşı hilâli irişdi Ḥamdî kemâli 

O serve sâye miŝâli ṣarıl ṣarıl ne bu ġam 
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120 (İ: 43b, K: 62a) 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Rindân-ile sâġar-be-kef ü bâde-be-destim 

Ammâ ki ne serḫûş u ne medhûş u ne mestim 

 

Farḳ eyleyemez neş’e-i keyfiyyetim a‘dâ 

Peymâne-keş-i bezm-i ṭarab-nâk-i elestim 

 

Vâ‘iẓ ḳomadı câmi‘e meyḫâneyi yıḳdı 

Bu ḫânḳah-ı dehrde bî-cây-ı neşestim 

 

Âsûde degil dil keder-i ṭa‘n-ı ‘adûdan 

Âyîneyim ammâ ki küdûretle şikestim 

 

Ḥamdî degilim bir şey ile müttehem ammâ 

İnkâr ėdemem cürmümi maḥbûb-perestim 

 

121 (İ: 43b, K: 62a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Rind-i ‘aşḳım sâḳi-yâr-i Cem-cenâbımdır benim 

Mey ṣafâ-baḫş-ı dil-i pür-ıżṭırâbımdır benim 

 

Derd-i ‘aşḳım yâda ser-germ olmayınca söylemem 

Mevc-i mey miftâḥ-ı bâb-ı intisâbımdır benim 

 

Yârsiz bâġ-ı cihân olsa behişt-ender-behişt 

Her nihâl âteş-efrûz ‘aẕâbımdır benim 

 

Her zamân bir dilber-i pâkîzeye üftâdelik 

Muḳteżâ-yı ṭab‘-ı pâk-i müsteṭâbımdır benim 
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Mest olup dėrmiş benimçün Ḥamdiyâ gâhîce yâr 

‘Âşıḳım hem şâ‘ir-i ḥâżır cevâbımdır benim 

 

122 (İ: 43b, K: 62a) 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Esmezdi ṣabâ gülşene gül yâsemen olsam 

Düşmezdi yere jâle hevâdan çemen olsam 

 

Ḫumlarda şarâb eyler idi ḫalle taḥavvül 

Meyḫâreleriň rind-i siyeh-mesti ben olsam 

 

Eṣdâf-ı dür-âbisten-i ḫarmühre olur hep 

Bir bâiŝle sâlik-i baḥr-i ‘Aden olsam 

 

Peykânların cevşen ėdip cismime yâriň 

Endâmımla ‘ayn-ı ‘adûya diken olsam 

 

Ser-meclis-i erbâb-ı riyâ olmadan ėder 

Ḥamdî baňa meyḫânede çârûb-zen olsam 

 

123 (İ: -, K: 62b) 

Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün 

Ölürsem fâḳadan nâdâna ‘arż-ı iḥtiyâc etmem 

Ümîd-i nef‘ içün bîgâneye basṭ-ı mizâc etmem 

 

Eger żımnında bir zerre olursa imtinân etmek 

Ḳalursam ẓulmet içre mihr-ile mâhı sirâc etmem 

 

Vefâ-dâr olsa dildâra göňül mâildürür ammâ 

Melek de olsa hercâyî olursa imtizâc etmem 
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Meger va‘d-i viṣâliňle şehâ mesrûr olam yoḳsa 

Ser-â-pâ dehre şâh olsam anıňla ibtihâc etmem 

 

Bugün kim sûziş-i hicrân-ile dil-ḫastedir Ḥamdî 

Şarâb-ı la‘l-i yâr olmazsa ölsem de ‘ilâc etmem  

 

124 (İ: -, K: 62b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Ġam-ı la‘liňle âḫir ḳan ṭolubdur çeşm-i giryânım 

Şikeste rişte-i mercâna döndi nâr-ı müjgânım 

 

Fiġân-ber gül-‘izârıň keşti-i hicrânı oldum ben 

Ki ḥâr-ı reşk-ile gülgûne-i ruḫsâr ėder ḳanım 

 

O bîtâbım reh-i ‘aşḳında ben ḳaṣd-ı sefer ḳılsam 

Baňa bir âhenîn pâ-bend olur sâyemde sulṭânım 

 

Baḳar mı nâzdan murġ-ı dil-i ‘uşşâḳ-ı nâlâna 

Esîr-i ḫâb olan şehbâza beňzer çeşm-i cânânım 

 

N’ola eş‘ârıma ehl-i belâġat eylese taḥsîn 

Faṣîḥ-i nükte-pîrâ oldı çün Ḥamdî zebân-dânım  

 

125 (İ: -, K: 62b) 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

Esîrim ol büte deyr ü derâ nedir bilmem 

Cünûn-ı ‘aşḳım u dârü’ş-şifâ nedir bilmem 

 

Belâ-yı dehr-ile ėtdim o deňlü ülfet kim 

Gelür giderse de ṭab‘a ṣafâ nedir bilmem 
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Hemîşe mekteb-i ġamda cefâyı meşḳ ėderiz 

Miŝâl-i nüsḫa-ı luṭf u vefâ nedir bilmem 

 

O rind-ḫâne-bed-veşim bu dâr-ı miḥnetde 

Meẕâḳ-ı ŝervet-i berg ü nevâ nedir bilmem 

 

Ricâ-yı vaṣl ėderim her civânı gördükce 

Ġarîb-i meşreb-i şûḫum ḥayâ nedir bilmem 

 

Benim gibi o da ser-dâr-ı hevâ-yı ‘aşḳ olsun 

O serv-i ser-keşe ġayri du‘â nedir bilmem 

 

Eger çi mu‘terifim biň günâha ṣad-minnet 

Bi-ḥaḳḳ-ı şân-ı me‘âṣî riyâ nedir bilmem 

 

Mü’eŝŝir olmadı yâre niyâzım ey Ḥamdî 

Bülendî dilbere semt-i ricâ nedir bilmem 

 

126 (İ: -, K: 63a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Dil-berim hercâyilik şarṭ-ı kemâlimdir benim 

‘Âşıḳa cevr ü teġâfül ḥüsn-i ḥâlimdir benim 

 

Yûsuf-âsâ dâim istiġnâ-furûş-ı ‘iṣmetim 

Gerçi ‘âlem ṭâlib-i bezm-i viṣâlimdir benim 

 

Âfet-i cân fitne-endâz-ı cihân âşûb-ı dil 

Siḥr-i zülfüm âl ü mekr ḫadd ü ḫâlimdir benim* 

 

Şâh-ı ‘âlem olsa neẓẓâremde baḳmam rûyına 

Nâz u naḫvet perde-i nûr-ı cemâlimdir benim 
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Âşinâ-yı nâ-ümîd aġyârı me’yûs eylemek 

Muḳteżâ-yı meşreb-i ‘iffet-meâlimdir benim 

 

Dest-bûsımla daḫi bir kez şeref-yâb ėtmedim 

Ḥamdi-i bî-çâre çoḳdan pây-mâlimdir benim 

 

Sevdigim ḫayyâṭıň aġzından bu şi‘r-i âb-dâr 

Reşḥa-ı fevvâre-i ḥavż-ı ḫayâlimdir benim 

 

127 (İ: -, K: 63a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Nice bir ḫâṭırımız vaḳf-ı ġam-âbâd ėdelim 

İçelim bâde-i gül-rengi biraz şâd ėdelim 

 

‘Âlem-i âba düşüp zevraḳ-ı ṣehbâ süreriz 

Ḳurı zühd ile geçen ‘ömrümüzi yâd ėdelim 

 

Eskidendir ver‘a-ı bârid ile ülfetimiz 

Tâze germ-ülfet olup bâdeye mu‘tâd ėdelim 

 

Çille-i zerḳa girüp berzaḫa düşmüş ṣûfî 

Çıḳarup ḫâne-i ḫumârda irşâd ėdelim 

 

Şeyḫ-i şehrîniň ŝülüŝ mâlın alup rûḥı içün 

Bir müŝelleŝ ṣatılur mey-gede bünyâd ėdelim 

 

Gül gibi gülşeni zeyn ėtdi güzeller Ḥamdî 

Biz de dem-sâz olalım bülbül-i feryâd ėdelim 
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128 (İ: -, K: 63b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Dili bir âteş-i ruḫsârenin şevḳiyle yandırdım 

Sipihri nîl-renge dûd-ı âhımdan boyandırdım 

 

O gül-ruḫsâreniň naḳl eyleyüp ġonca-dehânından 

Degildir jâle gülşende gülüň aġzın ṣulandırdım 

 

Degildir ‘add ėdüp faṣl-ı bahâr-ı mevsim-i Gülşen 

Ḫurûş-ı nâleden kûh-ı sipihri yanḳulandırdım 

 

Alup geh bûsesin gâhî elinden câm-ı leb-rîzin 

Bu gėce sâḳi-i bezm-i ṭarab-zâyı ṭolandırdım 

 

Süzüp ṣunmuşdı câmı luṭf ėdüp ol mey-furûş ammâ 

Ḥarîṣâne çeküp derdin mey-i nâbı bulandırdım 

 

Ṣalâḥ ise murâdıň gel ḫarâbâta baṣup geçme 

Bu feyż-âbâdı ben ma‘mûre buldum bir zamân ṭurdum 

 

Güẕer-gehden görüp ol şeh-süvâr-ı nâzı pûyende 

Çeküp rû sâḥa-ı ‘arż-ı niyâza oyalandırdım 

 

Depişsün bir zamân ḫayl-i süḫan-verlerle ey Ḥamdî 

Semendi kilk-i ısṭabl-ı devâtımdan boşandırdım 

 

Faṣlü’n-Nûn 

129 (İ: 44a, K: 63b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

İltiyâm eylemezem kimseye sîm ü zer içün 

Meyfürûşuň öperim ayaġını sâġar içün 



Ahmed Hamdi Divanı  •  197 
 

Ża‘fdan medrese vü mescide varmam ammâ 

Ėderim Hind’e sefer var ise bir dilber içün 

 

Kimseniň ‘aşḳına ser-dâde degilken şimdi 

Yine meydâna ḳodum başımı bir berber içün 

 

Ḳays’adır dünyede ḥayfım ki kemâli olsa 

‘Ömrün ėtmezdi telef nâḳıṣa bir duḫter içün 

 

Ḥamdiyâ ḥikmet-i naẓm-ile midâd-ı süḫanım 

Sürme-i sâkitedir tâze süḫanverler içün 

 

130 (İ: 44a, K: 64a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Heves-i dâne-i ḫâliňle eyâ piste-dehen 

Yıġılur kâh-ı elem ḫâṭıra ḫırmen ḫırmen 

 

Tîr-i müjgânına âmâc ėderek her ḳaşı yâ 

Ėtdi sînem ġama dihḳân-ı felek pür rîzen 

 

Mezre‘ât-ı emelim vaḳt-i ḥaṣâdında iken 

Ṭolu urmuşdı bu gün biçmedeyüz kendi gelen 

 

Ḥâṣılı ‘ömr-i felek vėrse gerek çün bâda 

Şimdi bir şaḥne-i devrân elemin çekme neden  

 

Her kişi ekdigini biçmek olursa ṣanemâ 

Bir cefâ-pîşeye ‘âşıḳ olacaḳdırsın sen 

 

Ṣîġa-ı şi‘rde bu sünbüle-i şeş ḫâne 

Ḥamdiyâ oldı bahâr-ı süḫana serv-i semen 
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131 (İ: 44b, K: 64a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Beňzedirsem n’ola almaḳda bu ḫalḳun hûşun 

Surḫ-ı ‘ayyâra cihânıň bu zer-i menḳûşun 

 

Mâ-sivâ terkin ėdip ‘âşıḳ-ı dîdâr olanıň 

Çevirir ‘arşda Üveys el-Ḳarenî pâpûşun 

 

Keşf-i râz ėtmege şâyeste bir âdem bulamaz 

N’ola bâz ėtmese pervâne leb-i ḫâmûşun 

 

Çeşm-i ḥaḳ-bîn ile meyḫâne-i âfâḳa baḳan 

Mürşid-i râh-ı ḥaḳîḳat bilür eň serḫûşun 

 

Mey-furûşuň öp ayaġın k’ėder iẓhâr-ı kerem 

Zâhidiň sürme yüze ḫırḳa-ı ṣan‘at-pûşuň 

 

Nevbahâr ėrdi yine şevḳ-ı leb-i dilber ile 

Bâġda gel görelim ‘âlem-i âbıň cûşun 

 

Mevc ṣanma seni ey serv kenârında görüp 

Sîneye çekmege bâz eyledi cûy âġûşun 

 

Murġ-ı bâġ ėtdi gibi ṭab‘a muḫâlif naġamât 

Penbe-i şebnemle ġonca pür ėtdi gûşun 

 

Ḥamdiyâ şâhid-i eş‘ârıňı tezyîn eyle 

Dürr-i ma‘nî-i laṭîf ile pür ėt menkûşun 
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132 (İ: 44b, K: 64b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Bezm-i vaṣlıňda pür olsun sâġar-ı naḳdi şiken 

Lâlelerle zeyn olur nevrûzda ṣaḥn-ı çemen 

 

N’ola ‘izzet bulsa ġayr ol yâre olduḳca ḳarîn 

Zînet-i destâr olur gül-ġonca yanında diken 

 

Rûy-ı yâre ḳarşu feryâd eyleme budur edeb 

Girye ile ḥâliňi ‘arż eyle ber-vech-i ḥasen 

 

Ḳays’a mecnûndur deyü ‘âlem melâmet ėtdigi 

Cevher-i ‘aḳlını żâyi‘ ėtdi sevdi ḳaḥbe zen 

 

Ḳuvvet-i bāzū ile bī-baḫta el vėrse murâd 

Vaṣl-ı Şîrîn ile Ḫusrev kâm alırdı Kûhken 

 

133 (İ: 45a, K: 64b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Olanlar behre-ver bâzâr-ı dehriň ribḥ u sûdundan 

Geçer kâr-ı cihânıň ibtidâ nâbûd u bûdundan 

 

‘Alâḳa ėtmeyen ser-rişte-i zülf-i ḥaḳîḳatle 

Rehâ bulmaz şikenc-i kâkül-i ṣûret ḳuyûdundan 

 

O peşmîne rükûkum ḫırḳa-ı ehl-i tecerrüddür 

Baňa ḫoşdur sipihriň aṭlasından germesûdundan 

 

Muḳîm-i ḫiẕmet-i meyḫâne olmaḳ yegdir âgâha 

Riyâkârân ile ṣaff-ı mesâcidde ḳu‘ûdundan 
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Hemîşe rûzgâr olmaz müsâ‘id i‘timâd ėtme 

Cihânıň ḥiṣṣe-mend ol ḳıṣṣa-ı ‘Âd u Ŝemûd’undan 

 

Zükâm-ı ḥasret îrâŝ eyler âḫir olma nükhet-cû 

Bu bezmiň ey müdemmaġlar gülâb-ı ‘ûd dûdundan 

 

Bu ‘aṣr ebnâsınıň Ḥamdî meḥekk-i imtiḥânımda  

‘Adûsı ülfete ḳâbil gelür şaḫṣ-ı vedûdundan 

 

134 (İ: 45a, K: 65a) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Lebiň fikriyle rind-i meykeşiň ẕevḳi müdâm olsun 

Bu endîşe dil-i mestânemizde ber-devâm olsun 

 

Pey-ender-pey ḳadeḥ ṣunduḳça hem bir bûse beẕl ėtdi 

Muṣîb oldı bu şeb meclisde sâḳî müstedâm olsun 

 

Dėdim teklîf-i ḫâm ėdip ki bir şeftâlü iḥsân ėt 

Tekellüfsüz dėdi ol tâze naḫl-ı ḫoş-ḫırâm olsun 

 

O serv-endâmsız farḳı ne künc-i ġamla gülzârıň 

Gerekse her güli pür-bâde bir la‘lîn câm olsun 

 

Çıḳardım tâze ter gencîne-i endîşeden Ḥamdî 

Bu manẓûme güher benden hedâyâ-yı kirâm olsun 

 

135 (İ: 45b, K: 65a) 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

Sipihr olma emîn fitne-i kemîninden 

Hırâskârı selâmetdedir emîninden 
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Hevâ-yı zülf o deyr-âşinâ-yı muġpeçeniň 

Çıḳardı zâhid-i ḥalvet-nişîni dîninden 

 

Ne şübhe zülf-i ‘arûs ḳabûl olur cânâ 

Ṣaḳın şikeste diliň âh-ı âteşîninden 

 

‘Aceb mi nâleme ėtse tebessüm ol âfet 

Gül incinür mi hezârıň dem-i ḥazîninden 

 

Çıḳardı tîşe-i kilk-i beyânım ey Ḥamdî 

Bu genc-i gevheri endîşemiz zemîninden 

 

136 (İ: 45b, K: 65a) 

Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

Gülzâra gel cânâ açıl görsün gül-i ra‘nâ nesin 

Her lâle ėtsün dâġ-ı dil ḫâl-i ruḫuň pür-dânesin 

 

Çoḳdur emîrâne güzel yoḳdur saňa ammâ bedel 

Mülk-i ḥüsnde bî-cedel bir dilber-i şâhânesin 

 

Sen ḥüsn-ile bulduň kemâl ėtdiň beni şûrîde-ḥâl 

Şimden gėrü ehl-i maḳâl terk ėtdi Ḳays efsânesin 

 

Biň tevbeyi bir câm-ile ėtdiň şikest ibrâm-ile 

Şem‘-i ruḫ-ı gülfâm-ile yaḳdıň göňül vîrânesin 

 

Keşf eyleme esrârıňı terk eyle âh u zârıňı 

Bîzâr ėdersin yâriňi sen Ḥamdiyâ dîvânesin 
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137 (İ: -, K: 65b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Bu bezm-i ġamdır ey dil sine-i nâlem rebâb olsun 

Cigerdir naḳl aňa ḫûnâbe-i çeşmim şarâb olsun 

 

Açılsun dâimâ ḫurrem dil olsun bâr-i ‘âlemde 

Ġam-ı hicrân-ile ‘âşıḳ ne ġam ḫâṭır-ḫarâb olsun 

 

Benim’çün olmasun âzâde dil yâ Rab ḳıyâmetde 

Baňa cevr ü cefâsı heb ‘ibâdetden ḥisâb olsun 

 

Budur me’mûlüm âḫir ben gibi ol serv-i âzâde 

Giriftâr-ı hevâ-yı ‘aşḳ olup fürḳat-meâb olsun 

 

Ateşler daġlar olsun sirişkim sineden cârî 

Tenim gülzâr-ı ġamdır Ḥamdiyâ pür-âb ü tâb olsun 

 

138 (İ: -, K: 65b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Ṣubḥ-dem ân mâh-çûn ez-câme ḫâb âyed be-rûn 

Ez-berâ-yı dîden-i o âfitâb âyed be-rûn 

 

Men eger mîrem ze-sevdâ-yı ḫaṭeş ez-ḫâk-i men 

Tâ-be-rûz-ı ḥaşr bûy-ı misk tâb âyed be-rûn 

 

Bâ-se mey tâ ze-devr-i Cem şode âded kerem 

Her fütâde ez-reviş z’ân kâm-yâb âyed be-rûn 

 

Dil ki şöd taḫcîr-i gîsû ger hikâyeş ez-ân 

Dûd-ı âh ez-sîne-em pür-pîç ü tâb âyed be-rûn 
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Der-dü mısrâ‘ yek mu‘ammâ nîst leb-hâ-yı nigâr 

Z’ân mu‘ammâ Ḥamdiyâ la‘l-i ḫoş-âb âyed be-rûn 

 

Faṣlü’l-Vâv 

139 (İ: 46a, K: 65b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Döndürüp bir ṣanemiň ḳaşları miḥrâbına rû 

Yudı taḳvâdan elin zâhid ėdip meyl-i vużû 

 

Böyle ḳalursa o muġpeçede bu cilve bu nâz 

Ferş-i meyḫâneye mûy-ı müjem olsun çârû 

 

Sâḳiyâ sâġarı ṣunduḳca pey-ender-pey ṣun 

Ġarḳa-ı ni‘met-i iḥsânıň olam tâ beňlü 

 

Muṭrib-i meclise ḳılġil diyü öykinmiş imiş 

Ṣıḳdı sâḳî boġazın dün gėce ḳan ḳuṣdı sebû 

 

Gehî yüz bekligi de lâzım olur ‘uşşâḳa 

Yâre âyîne gibi olmaġ’içün rûy-be-rû 

 

Dil vėrip zülfüne âzâd olurum ẓannėtdim 

Ḳaṣd-ı cân eyledi âh ol nigeh-i ‘arbede-cû  

 

Teşne-i bûs-ı lebiň remzim ile sîr olmaz 

Neş’e-baḫşâ olamaz cür‘akeş-i bâdeye ṣu 

 

Ḳande bir serv-ḳadi görse ‘acebdir Ḥamdî 

Ṭolanur pâyine yüz sürmege mânende-i cû 
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140 (İ: 46b, K: 66a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Olma mâ’il sifleye ey fitnecü mânend-i cû 

Ḫâke rîzân olmaya tâ âb-ı rû mânend-i cû 

 

Bir der-i esrâr iseň yek-ḥâlet ol deryâ gibi 

Olma geh cûşişle bâlâ geh fürû mânend-i cû 

 

Sedd-i râh olmaz ḫass ü ḫâr-ı ta‘alluḳ sâlike 

Evvel eyler rehgüẕârın şüst ü şû mânend-i cû 

 

Ḫâhiş-i rif‘atle muġber-ḫâṭır olma bâd-veş 

Ṣafvet ister iseň ėt pestî-i ḫû mânend-i cû 

 

Ol ḳadar ter-meşreb-i nâzik-ṭab‘dır k’ėtsem âh 

Gösterir çîn-i cebîn ol sâde-rû mânend-i cû 

 

Fikr-i meh-rûyuňla âhım çarḫa tâb-endâz olur 

Ḳâmetiň şevḳiyle eşkim pür-ġulû mânend-i cû 

 

Ėtmedim bir kerre ol serv-i ḫoş-endâmı kenâr 

N’ola Ḥamdî ėtse eşkim cüst ü cû mânend-i cû 

 

Faṣlu’l-Hâ 

141 (İ: 46b, K: 66a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Mest-i sevdâ-be-seriz câm-ı şarâb olmasa da 

Pây-ı kûb-ı hevesiz çeng ü rebâb olmasa da 

 

Ḫâhiş-i vaṣl ḫaṭ-âverlige mevḳûf degil 

Bilüriz mes’eleyi elde kitâb olmasa da 
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Dûd-ı dil ḥâil olur yâḫud olur perde sirişk 

Seyr-i ruḫsâresine zülfi niḳâb olmasa da 

 

Ṣafve-i ḫâṭıra eyler mi tenezzül yâriň 

Şâhbâz-ı nigehiň beste-i ḫâb olmasa da 

 

Dil-ḫarâb oldıġına şübhe mi var dünyâda 

Ḥamdiyâ ehl-i suḫan ḫâne ḫarâb olmasa da 

 

142 (İ: 46b, K: 66b) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Buldı revâc cehl o ḳadar bu zamânede 

Her giz ḳumâş-ı fażla dėmezler bahânede 

 

Meyl-i merâma kesb-i hünerden ne fâide 

Rüşvet meŝelli vâsıṭa çıḳdı miyânede 

 

Ṭutmuş feżâ-yı gülşeni zâġ u zaġanla bûm 

Ḳalmış hezâr nâle ile âşiyânede 

 

Taḳdîr olunca maṭlab olur ṭâlibiň seniň 

Bîhûde-i fikri ḳo bu kâr-ḫânede 

 

‘Ömrüňde olma naḳş-ı cihâna firîfte 

Ḥamdî beḳâsı pîr de yoḳdur civânede 

 

143 (İ: 47a, K: 66b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

O zaḫm-ı tâzeler kim var dil-i pür-derd ü dâġımda  

Bahâr aḥkâmını icrâ ėder her faṣl-ı bâġımda 
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Ulaşdırmaz ṣabâḥa rûzgâr elbette târ eyler 

Eger rûġan-ı müẕâb ḳurṣ-ı mâh olsa çerâġımda 

 

Gelûgîr ėtdi her ẕevḳi meẕâḳa telḫi-i pîrî 

Hemân bir leẕẕet-i bûs-ı lebiň ḳaldı dimâġımda  

 

Çıḳup meyḫâneden çoḳdan giderdim mescide ṣûfî 

Olaydı bir ḳadem reftâra isti‘dâd ayaġımda 

 

Degil âmed-şöd-i aḥbâb ġamından Ḥamdiyâ ḫâlî 

Ne ḫoş ṣoḥbetde her rûz u şeb künc-i ferâġımda 

 

144 (İ: 47a, K: 66b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Mâilüz dilber ile bâde-i gül-rû sesine 

Nevbahâr olsa göňül mâil olur ṣu sesine 

 

Var iken ġulġul-i mînâ vü sebû gülşende 

Naġme-i fâḫte ne bülbül ü tîhû sesine 

 

Vaṣl-ı cânâne-i cân-ile nizâ‘ üzre idik 

Ġamze ṣulḥ eyledi mâbeyne girüp bûsesine 

 

Şeyḫ-i câmi‘-reve ṭutsun fener-i çarḫını mâh 

Buluruz biz gėce meyḫâneyi yâ hû sesine 

 

Ḥamdiyâ gûş ėden aḥbâb ṣarîr-i ḳalemiň 

Ṭutmadı sâmi‘a ḫânende-i ḫoş-gû sesine  

 

 

 



Ahmed Hamdi Divanı  •  207 
 

145 (İ: 47a, K: 67a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Ṣundı sâḳî bâdeyi fincân fincân üstüne 

Mürde cism-i nâtüvâna geldi cân cân üstüne 

 

Sîne pür-tîriň ṭururken ḫançer ursuň yâraşur 

Âşinâ bulsa ḳonar mihmân mihmân üstüne 

 

Ġam sürûrı mülk-i ḫâṭır-ḫâneden dûr eyledi 

Şimdi ṭuġyân ėtmedi sulṭân sulṭân üstüne 

 

‘Iyd-gâha çıḳsa nâz-ile o şâh ‘uşşâkdan 

Rehgüẕârından düşer ḳurbân ḳurbân üstüne 

 

Fi’l-ḥaḳîḳa ma‘rifetdir mâye-i ‘izz ü şeref 

Câh ile bulmaz şeref insân insân üstüne 

 

Keffe-i mîzânı teng eyler günâhım ḳorḳarım 

Vaż‘ olursa defter-i ‘iṣyân ‘iṣyân üstüne 

 

Şi‘r-i ḫoş-âyendeni tanẓîr içün Ḥamdî bu gün 

Ṭutdı erbâb-ı suḫan dîvân dîvân üstüne 

 

146 (İ: 47b, K: 67a) 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

O şerḥalar ki şehâ ḫançeriň açar tende 

Şüküfte lâleye beňzer kenâr-ı gülşende 

 

Miyân-ı seng-i siyâh içre döndi yâḳûta 

Ḫayâl-i bûse-i la‘liň derûn-ı düşmende 
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Ḳo çîn-i zülf-i siyâhıňda ḳalsun âsûde 

Gelürse bende olur ḫâṭırım perâkende 

 

Gelür mi şevḳ-i cemâliňle ḫâb çeşmimize 

Olursa pisterimiz berg-i gülden egende 

 

Düşürdi ġıbṭaya yârânı Ḥamdiyâ naẓmıň 

Olunca böyle gerekdir suḫan-ı ḫoş-âyende 

 

147 (İ: 47b, K: 67b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Ġam-ı la‘liňle ḥad yoḳ dilde şâhım dâġ-ı pür-ḫûna 

Derûnum döndi yâḳût-ile memlû kenz-i medfûna 

 

O gendüm-gûn-ı yâriň dâne-i ḫâlî hevâsiyle 

Müjem seylâbe-pâş ‘ayn-ile çeşmim döndi ṭâḥûna 

 

Viṣâliň rûzıdır nevrûzı ‘uşşâḳ-ı nevâ-senciň 

Firâḳıň çârgâh-ı ġamda beňzer faṣl-ı kânûna 

 

Beyân ėt ḥâlim ol Leylâ-veşiň sevdâ-yı zülfiyle 

Düşerse râhıň ey bâd-ı ṣabâ vâdi-i Mecnûn’a 

 

Ḫaṭ olsa şevḳ artar leb-i dildâra ey Ḥamdî 

Olur raġbet füzûn aḫşam olunca câm-ı gülgûna 

 

148 (İ: 48a, K: 67b) 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Câmım dėr isem tevbe ėder bâde-i nâba 

Âyîne dėsem ‘uḳde vėrir bend-i niḳâba 
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Ol şûḫ görüp giryemi eylerdi teraḥḥum 

Bir ülfeti olsaydı eger âteşiň âba 

 

Hengâm-ı ḫaṭ-âverlige va‘d ėtdi viṣâlin 

Da‘vâlarımız ḳaldı bezm-i rûz-ı ḥisâba 

 

Devr-i leb-i dilberde bu gün şeyḫ ü müderris 

Peymâne ṭutar elde bedel cümle kitâba 

 

Ḥamdî gibi sâġar-keş-i her meclis olan pîr 

Ḥasret mi çeker fevti-i eyyâm-ı şebâba 

 

149 (İ: 48a, K: 67b) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Baṣmaz o bezme ‘ârif ayaġı mey olmasa 

Ṭutmaz o ṣavta gûşını rindân ney olmasa 

 

Tenhâ o yâri ḳande bulursam tîr-i raḳîb 

Neyl-i merâm mümkün ecel der-pey olmasa 

 

Eyler şikeste leẕẕet-i vaṣlı ġam-ı firâḳ 

Faṣl-ı bahâr dilde telâş-ı dey olmasa 

 

Herkes o yâriň eylese ḥüsni ḥikâyesin 

Meclisde naḳl-i vaḳ‘a-i keyd ü key olmasa 

 

Bir bezmiň olsa maḥremi Ḥamdî olunca kim 

Sâḳî vü yâr u bâdeden artıḳ şey olmasa 
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150 (İ: 48b, K: 68a) 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

Şarâb-ı nâb içilür mi leb-i nigâra göre 

Vėrir mi neş’e-i şebnem ‘araḳ ġaddâra göre 

 

Ḫaṭ-âver henüz mübtelâya yüz vėrmez 

Açılmadı gül-i maḳṣûdımız bahâra göre 

 

Şikeste-ḫâṭırım âh u fiġânım ‘arşa çıḳar 

Bülend-i perde nevâyım bu inkisâra göre 

 

Ṣafâ-yı meygedeyi vâ‘iẓ eylemiş inkâr 

Ṭabî‘at ehli bir âdem diňle ki vara göre 

 

Tamâm-ı raġbet-i iḥsân bir âferîn Ḥamdî 

Metâ‘-ı naẓmım uçurdur bu i‘tibâre göre 

 

151 (İ: 48b, K: 68a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Nev-bahâriyye giyüp ḫil‘at-i ceyyid ġonca 

Oldı aḥkâm-ı gülistânı muḳayyid ġonca 

 

Cem‘ ėdüp ḫayli varaḳ bir yere şîrâzeledi 

Oldı dükkânçe-i gülşende mücellid ġonca 

 

Sebzezâr içre yeşil câme yeşil cübbe ile 

Yemm-i aḥżarda olur Ḥıżr’ı muḳallid ġonca  

 

Ayaġın bâġda bend eylediler ḳanlu dėyü 

Bülbülüň ḳanına girmiş mütemerrid ġonca 
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Daḫi mehd-ile ṣalınmaḳda çeşm-i beste-i ḫâb 

Ṭıfldır oldı bu mehde mütevellid ġonca 

 

Yeşilin bâd-ı ṣabâ aldı başından âḫir 

Surḫ-ser çıḳdı ṣoňunda müteseyyid ġonca 

 

Ser-be-ceyb oldı dehen beste-i râz ey Ḥamdî 

Şekl-i sâlûs-ı mürâî müte‘abbid ġonca 

 

152 (İ: 48b, K: 68a) 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Pür-neş’e olur ṣoḥbet eger bâde olursa 

Sâġar-kef-i sâḳî-yi dilârâ da olursa 

 

Yâr olmayıcaḳ dilden elem ber-ṭarâf olmaz 

Elde ḳadeḥ bâde-i ṣaḥbâ da olursa 

 

Ol ḥûr-liḳâ olmasa meyl eylemez âdem 

‘İşret-gede Firdevs-i mu‘allâ da olursa 

 

Bir va‘de-i luṭf eylemediň ‘âḳıbet ey şûḥ 

Ḫursend idi dil va‘de-i ferdâ da olursa 

 

‘Uşşâḳa olur fikr-i ḫaṭıň ḫâr-ı ta‘alluḳ 

Tecrîd ile hemḥâl-i Mesîḥâ da olmasa 

 

Bir yâr-i vefâdârıň olurdı ḳulı Ḥamdî 

Bir kez bu cefâ-pîşeden âzâd olursa 
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153 (İ: 49a, K: 68b) 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

O denlü vėrdi felek inkisâr ḫâṭırıma 

Neşâṭ-baḫş olamaz ṣad bahâr ḫâṭırıma 

 

Sirişkim ėtdi gil-âlûde dâmenimi benim 

Felek o mertebe vėrdi ġubâr ḫâṭırıma 

 

Deḫân-ı âhım olur ḳudsiyâna ṭurre-i nev 

Ne dem ki gelse benim zülf-i yâr ḫâṭırıma 

 

Muḳîm-i kûyuň olursam bu dâr-ı ġurbetde 

Gelür mi olsa da cennet diyâr ḫâṭırıma 

 

Füyûż-ı ṣoḥbeti Ḥamdî o şûḫ-ı şîvekeriň 

Getürdi bu ġazeli yâdigâr ḫâṭırıma 

 

154 (İ: 49a, K: 68b) 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Cevr ėtmek içün ‘âşıḳa aġyâr ile gezme 

Perverde-i iḥsânıňı şerbet gibi ezme 

 

Gel ḥalḳa-ı cem‘iyyet-i yârâna enîs ol 

Ey vaḥşi ġazâlim görüp ‘uşşâḳıňı tezme 

 

Ol şûḫa dėdim mîve-i şeftâlüňi beẕl ėt 

Ṭıflâne ėdüp ḫande o meh dėdi birez me 

 

Hicrânı belâ vaṣlı belâ üzre belâdır 

Bir iki raḳîb ile gelür gelürse bezme 
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Serbâzlıġa râh-ı maḥabbetde budur şarṭ 

Ḥamdî gibi âmâde gerek bezme vü rezme 

 

155 (İ: 49b, K: 68b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Olmayınca ġonca-ı maṭlûbı zînet farḳına 

‘Âşıḳıň nevrûz-ile berdü’l-‘acûzuň farḳı ne 

 

Mîve-i ḥüsnüň henüz nev-bâdedir ḳıymetlü ṣat 

Anı tenzîl eyler ey meh müşterîler narḳına 

 

Küştegân-ı ḥasretinden ḳan bulaşmış destine 

Ol civân-ı kîne-cû ẓann eylemeň yaḳar ḳına 

 

Muḳteżâ-yı ṭab‘ıdır ḫûbânıň aġyâra kerem 

İster inkâr eyle ‘âşıḳ sen anı ister ḳına 

 

Gâh zülf-i yâri fikrėt ey göňül geh ruḫların 

Kişver-i ḥüsnüň seyâḥat eyle ġarb u şarḳına 

 

Dil-nişînimdir o deňlü ġamze-i cânâne kim 

Âşinâ eyler o deňlü Ḥamdiyâ ḫançer ḳına 

 

156 (İ: 49b, K: 69a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Ruḫlarıň tâbiş-i meyden olıcaḳ ḫoygerde 

Döner ey ġonca-dehen jâle pür olmuş verde 

 

Ġayre yâr olmaġ-ile eyleme ‘uşşâḳı fedâ 

Ėtme maḫṣûṣ seni pâdişehim bir ferde 
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Dil-i sengîniňe nâle ne ‘aceb ėtmez eŝer 

Ḳaṭre-i âb-ı muṣaffâ yer ėder mermerde 

 

Ḥarem-i Ka‘be mücâvirleridir merḥamet ėt 

Çîn-i zülfüňle olan her dil-i ġam-perverde 

 

Raḥm ėderdi göricek giryemi ol mâh-liḳâ 

Ḥamdiyâ olsa sa‘âdet eŝeri aḫterde 

 

Ḫaste-i ḥasrete dildâr eşigi kâfîdir 

Bulunur mı bu cihân içre devâ her derde 

 

157 (İ: 50a, K: 69a) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Ebnâ-yı ‘aṣr yek-dil olup ittifâḳ-ile 

Şehri fesâda vėrdi durûġ u nifâḳ-ile 

 

Şîrîn zebân dilleri ammâ sifâl-i sîm 

Bunlar ‘ilâc ḫastası tiryâḳ u râḳ-ile 

 

Kesb-i melâle bunlarıň hîç iştihâsı yoḳ 

Yerler ḥarâmı ez-dil ü cân iştiyâḳ-ile 

 

Mecnûn odur ki kiẕbi medâr-ı ma‘âş ėder 

Lâyıḳ mı ḥîle ‘ömr-i sebük-pâda ‘âḳıle 

 

Ḫûrşîd-i ‘âlem olsa da bu kâra fer vėren 

Mehtâb-ı ‘ömri maḥv ola rûzî muḥâḳ-ile 

 

Ḥamdî ḫıredle meşveret ėtdim bu ḥâleti 

Dėdi devâsı ṣabr-iledir yâ firâḳ-ile 
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Meclisde naḳd-i hezl ile ėdüp müzâyede 

A‘yân-ı şehri ḫarca sürerler meẕâḳ-ile 

 

158 (İ: 50a, K: 69b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Alurız destimize câm u meyi gül yerine 

Ḳulḳul-ı ḫulḳ-ı sebû naġme-i bülbül yerine 

 

Ḫaṭṭ-ı sebzi çemen-i bâġ-ı gülistân-ı cemâl 

Şîşe-i dîdede kâkülleri sünbül yerine 

 

Ser-tırâşım ele âyîne vėrüp vėrme keder 

Ruḫ-ı ruḫsâra durur naẓra secencel yerine  

 

Ėtmediň gitdi beni ḥâside cânâ maḥsûd 

Bir kez aġyâra muḳâbil yüzüme gel yerine 

 

Yoġ-ise def‘-i ġam-ı ‘âleme râḳ u tiryâḳ 

Aňa ni‘me’l-bedel olmaz mı ‘aceb mül yerine 

 

Mîr-âḫûr-ı zamânıň ḥased iẕ‘ânına kim 

Ḫar-ı lengi çeker ıṣṭıblada Düldül yerine 

 

159 (İ: 50b, K: 69b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Ne sa‘âdetdir o kim elde mey ü sâġar ola 

İki cânibde iki dilber-i sîmîn-ber ola 

 

Biri def‘-i ġam-ı devrâna ayaḳ baṣṣa müdâm 

Birisi ḫâṭırıňı ala ele dilber ola 
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Biri âġûş-ı temennâda ḳarâr ėtdikce 

Biri leb-ber-leb-i vuṣlat ola bir berber ola 

 

Şîve-i nâz ile ṣunduḳca şarâbı birisi 

Birisi bûse-i la‘lin ṣuna mey şekker ola 

 

Üçdür esbâb-ı ṣafâ bâde bir dilber iki 

Mey ola köhne civân tâze ola hem ter ola 

 

Ḥamdiyâ ney gibi olduḳca biri râst nevâ 

Birisi dâire-i ẕevḳe gire çenber ola 

 

160 (İ: -, K: 70a) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Çıḳardı nâlemiz evce o şehnâzım düşüp ġonce 

Nedir bu kec-nigehler ‘âşıḳ-ı nâlâna neyzence 

 

Gözüm zülfünde ḳaldı seyr ėderken rûy-ı raḫşâna 

Esîr oldı umardım Aḳdeniz’de dest-i Efrenc’e 

 

O sîmîn gerdeni üzre kâkül-i müşkîni seyr eyle 

‘Acebdir Maġribîler bî-ta‘ab mâlik olur gence 

 

Ḫayâl-i ḫaṭṭ-ı sebz-i yâr-ile mestâne ‘âşıḳlar 

Olurlar mübtelâ meşġûle-i efkârda nice 

 

Ṣunar miŝḳâl-ile ‘uşşâḳa gül-nâr-ı leb-i la‘lin 

Cevâhirden nesi derler o maḥbûb-ı sitem-sence 

 

Degil câvîd-i ḥüsnüň sen de inṣâf eyle sulṭânım 

Olur mı ġurre âdem devlet-i eyyâm-ı şeş-pençe 
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Çevir sen subḥa-ı ṣad-dâneňi ḫalvetde ey ṣûfî 

Baňa meclisde besdir gerdiş-i peymâne eglence 

 

Nice şeh mât olur nice piyâde ferz olur Ḥamdî 

Müşâbihdir bu dünyâ fikr olunsa nef‘-i saṭranca  

 

161 (İ: -, K: 70a) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Geh tîġ-i yâre düşdi göňül geh bıçaġına 

Dikdi nihâl-i tâzeleri köhne bâġına 

 

Pervâz-gâh-ı bülbül-i şevḳ-idi ḫâṭırım 

Dehr ėtdi şimdi melâmet kelâġına 

 

Âzürde-ḫâṭır etmese feryâdı bülbülüň 

Ḳoymazdı ḳuṭn-ı şebnemi güller ḳulaġına 

 

Mülk-i neşâṭ-ı Ḫüsrev ü Cem dest-gâh ėder 

Kim düşse pîr-i bâde-fürûşuň aġına 

 

Mestâne ta‘ne eyler iken zâhid ey ṣanem 

Devr-i lebiňde câm-ı şarâbıň ḳabaġına 

 

Dârü’ş-şifâda silsileye girdi göňlümüz 

Sevdâ-yı zülf-i yâr düşelden dimâġına 

 

Şeb-tâ-be-ṣubḥ ḥasret-i rûyuňla ‘âşıḳân 

Eyler fitîl-i rişte-i cânın çerâġına  

 

Ḫûn-ı şehîd-i ġamzeňi biň reşk-ile n’ola 

Gülgûne etse ḥûr-i behiştî yaňaġına 
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Ḥamdî yetîm-i ekşimi merdümlük eyleyüb 

Alur hemîşe dâye-i çeşmim ḳucaġına 

 

162 (İ: -, K: 70b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Eyleyüp ḫande-i zîr-leb ile nîm-nigeh 

Oldı ben vâleh ü şûrîdeniň aḥvâli tebeh 

 

Sîm-gerden bedeni berg-i semen ġonce-dehen 

Ḫâl-i Hindû siyeh ebrû siyeh ü sîne siyeh 

 

Ġamze ḫâne-ḫarâb eyledi ‘uşşâḳı meded 

Naẓar-ı luṭf-ile ta‘mîr ḳılup ėt geh geh 

 

Ġazelim levḥ-i ŝüreyyâya ėderdim terḳîm 

Oḳuyub nâz-ile Ḥamdî dėse olmaya peh peh 

 

163 (İ: -, K: 70b) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Câh-ile tefâḫür etse ėder ‘izz ü câh-ile 

Kâmil berâber ėtdi naẓar câha câhile 

 

Ḳaṣdıň viṣâl-i Ḥaḳḳ ise şer‘-ile sâlik ol 

Kûy-i murâda reh-rev ėder câde râhile 

 

Maḥv ėt günâhı nâdim olup her gün âh-ile 

Şermende olma rûz-ı ḳıyâmet günâh-ile 

 

Bir âfitâbı bulmadı kim bî-zevâl ola 

Çün döndi cüst ü cûda felek şem‘-i mâh-ile 
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Ṭâḥûn-ı çerḫ devr ėder ammâ ‘aceb bu dem 

Geh cûy-ı eşk-i çeşm-ile geh bâd-ı âh-ile 

 

Kâr-ı ‘adûya ṣubḥ-dem âhı yeter n’ola 

Ḫiṣṣeme muḳâbil olmasa Ḥamdî sipâh-ile 

 

164 (İ: -, K: 70b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Leb-i dilberden olmaḳ bâde-peymâ ḳande ben ḳande 

Fenâ dünyâda ‘îş ü nûş-ı ṣehbâ ḳande ben ḳande 

 

Tesellî-yâb olurdı gâh olup hem-ṣoḥbet-i Leylâ 

Belâ vü rezîdelikde Ḳays-ı şeydâ ḳande ben ḳande 

 

Ḫayâl etsem olur leb-rîz-i çeşm eşk-i ḥasretle 

O mihr-i ‘âlem-i ḥüsni temâşâ ḳande ben ḳande 

 

Göňül âlüfte dilber bî-vefâ ṭâli‘ ḳavî düşmen 

Ṣafâ-yı ḫâṭır-ı cem‘iyyet âyâ ḳande ben ḳande  

 

Bu şi‘r-i pâk-i Nâbî’ye naẓîre etmede Ḥamdî 

Faṣîḥ-i tâze-gûy-ı nükte-pîrâ ḳande ben ḳande 

 

165 (İ: -, K: 71a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Zâhidâ mümkün idi tevbe mey-i gül-fâma 

Bilürim meşrebimi ṣabr ėdemem ibrâma 

 

Pây-ı bûsuň şerefin bulmaḳ içündir câna 

Ḫalḳıň iẓhâr-ı sürûr eyledigi bayrâma 
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Ḫaṭṭ ẓuhûr etse göňül zülfüň ėder cây-girîz 
Vaḳt ėrince çekilür ‘ârif olanlar şâma 
 
Ġurre-i ḥüsnüň olup eyleme ‘uşşâḳa cefâ 
Olma dil-beste ṣaḳın devlet-i nâfir-ḥâma 
 
Penbe-i dâġ-ı tenimle ser-i kûyuňda bu gün 
Döndüm ol ḥâcıya kim giyer ola iḥrâma 
 
Ruḫ u ruḫsârını żabt eyledi ḫaṭṭı ol yâriň 
Kâfiriň fırṣatı var memleket-i İslâm’a 
 
Ḫaṭ-be-revlerle ėder ülfeti dâim Ḥamdî 
Beňzer ol reh-reve ki ḳalmış ola aḫşâma 
 
Faṣlü’l-Yâ 
166 (İ: 50b, K: 71a) 
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
İkmâl-i ḥüsne tâze ḫaṭıň yoḳ mı medḫali 
O nüsḫa-ı bedî‘anıň olmuş o cedveli 
 
Görsem o yâri zülfe düşer ibtidâ naẓar 
Seyr-i bahâr u bâġıň olur sünbül evveli 
 
Miftâḥ-ı dest-i ḫâhiş şebgâha bestedir 
Ėtmeň küşâde bâb-ı ümîd-i muḳaffeli 
 
‘Âḳıl ṭarîḳ-ı ‘aşḳda ėder Ḳays’ı iḳtidâ  
Olmaz bu fende ṭıfl-ı sebakḫân Ebû ‘Alî 
 
Eczâ-yı kevn ‘ârife Ḥamdî Hidâye’dir 
Diḳḳatle baḳsaň oldı benî Âdem ekmeli 



Ahmed Hamdi Divanı  •  221 
 

167 (İ: 51a, K: 71b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Vaṣl-ı yâr aġyâr-ile yâr olmayınca olmadı 

Baňa cem‘iyyet perîşân olmayınca olmadı 

 

Ol dürr-i yektâyı ėtmek zîb-i gûş-ı iftiḫâr 

Ġavṭa-ḫâr-ı baḥr-i hicrân olmayınca olmadı 

 

Lâle-veş sâġar-be-kef göstermek aġyâra neşâṭ 

Dilde ṣad ṣad dâġ-ı pinhân olmayınca olmadı 

 

Dil-nüvâz oldı baňa ol şûḫ ammâ ben daḫi 

Ḫaste-i bî-tâb u dermân olmayınca olmadı 

 

Ḥamdiyâ dėrdim naṣîb olur mı pâ-bûsî baňa  

Oldı ammâ ḫâke yeksân olmayınca olmadı 

 

168 (İ: 51a, K: 71b) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtün Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Vėrdik ḳażâya cân u göňülden rıżâmızı 

Ėtmez bu rûzgâr mükedder ṣafâmızı 

 

Biz zümreyüz ki meygedelerde gören bizi 

Müşkildir imtiyâz ėde Cem’den gedâmızı 

 

Biň kerre bâġ-ı dehre eserse nesîm-i kâm 

Ėtmez küşâde ġonca-ı deste ricâmızı 

 

Bir baḥr-ı pür-ḫaṭarda şinâverleriz ki biz 

Girdâb-ı ġarḳa evvel alur âşinâmızı  

 



222  •  Alim Yıldız 

Ḳaddim kemâna döndi reh-i eşkim zamânıdır 

Ėtsek resîde menzile tîr-i du‘âmızı 

 

Çeşm-i ümîde târ olur ‘âlem ṣabâḥa dek 

Bir şeb felekde görmesek ol meh-liḳâmızı 

 

Ḥamdî o yâr meclise bu şeb gelürse râst 

‘Uşşâḳ içinde bûselik eyler nevâmızı 

 

169 (İ: 51a, K: 71b) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâtün Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Ḫaṭ geldi rûy-ı dilbere mevc-i duḫân gibi 

Vaḳt-i ẓuhûr-ı fitne-i âḫir zamân gibi 

 

Seyr ėt cemâl-i mihrini yâriň ėrişmedin 

Ḫaṭṭ-ı ḫayâl çeşmiňe ḫâb-ı girân gibi 

 

Eşkimle cism-i zâr u ża‘îfim revân olur 

Seylâb-ı cûy-ı bâġ-ile berg-i ḫazân gibi 

 

Târâc ḳıldı ḥüsn-i cemâlini ḫaṭ gelüp 

İḳlîm-i şarḳ-ı nev-sipeh-i hinduvân gibi 

 

Ṭûṭî miŝâli Ḥamdîyi gûyâ ėden yine 

Mir’ât-ı ṭab‘-ı ṣâf-ı Faṣîḥ-i zamân gibi 

 

170 (İ: 51b, K: 72a) 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Göňlüm girih-i kâkül-i pîç-â-pîçe düşdi 

Bir kâfir esîr ėtdi sevâd-ı peççe düşdi 
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Ṣad pâre ise sîne-i sûzân ‘aceb olmaz 

Ey muġpeçe ġamzen gibi ḫûnî miçe düşdi 

 

Bu dâire-i deyr-i maḥabbetde benimçün 

Bir şûḫ-ı Mesîḥâ-dem ü tersâ peçe düşdi 

 

Mey içdigini münkir idi bizden o meh-rû 

Mestâne düşüp ḥalḳa-ı bezme niçe düşdi 

 

Ey Ḥamdî mürâ‘ât-ı edeb olmasa mâni‘ 

Sâġar gibi bûs-ı lebe fırṣat nice düşdi 

 

171 (İ: 51b, K: 72a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Meyli yâriň yine aġyâr-ı bed-âyîne gibi 

Sözlerinden görinür ‘âşıḳa pür-kîne gibi 

 

Ġamze lebrîz-i ġażab dest-be-ḫançer derkâr 

Ḳaṣdı bir ‘âşıḳ-ı bî-çâre-i miskîne gibi 

 

Sûzişin görse olur nâz-ile şemşîr-be-kef 

Ṣu sepüp âteşimi maḳṣadı teskîne gibi 

 

Dâim üftâdelerin mey-gede mecẕûbı ėder 

Bu keşîşler o büte ‘âdet-i dîrîne gibi 

 

Rû-be-rû yâre ḫaṭ-âverligiň iẓhâr ėdeniň 

Her nefes ḫâṭırı meksûf ola âyîne gibi  

 

Tîz geçer vaḳt-i neşâṭ olsa da erbâb-ı dile 

Ṭıfl-ı âzâde-i deh-sâle-i âẕîne gibi  
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Rûm’da bulmadı bir zülfüňe benzer sünbül 

Revişi şimdi ṣabânıň ṭaraf-ı Çîn’e gibi 

 

Ġayra beẕl ėtmede maḥṣûl-i bahâr-ı ḥüsnün 

Ḥamdî’ye luṭf u kerem va‘desi teşrîne gibi 

 

172 (İ: 52a, K: -) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Tâze sevdim yine bir muġpeçe-i bed-menişi 

Beni meyḫâneye ceẕb eyledi âḫir keşişi 

 

Kâfir aġyâra ėder luṭfı baňa cevr ü sitem 

Ḫaṭt-ı tersâ gibi kec-revdir o yâriň her işi 

 

Gider aġyâr ile gülgeşt-i bahâra tenhâ 

Giderek bir it alur bir gün ol âhû-veşi 

 

Bend-i şalvârını ḥallėt ki ola vaṣl âsân 

Alınur ḳal‘anıň elbette muḳaddem varışı 

 

Ḥamdiyâ ol büti râm ėtmek ise maḳṣûduň 

Meclis-i pîr-i muġânıň olagör bâdekeşi 

 

173 (İ: 52a, K: 72b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Ḳapladı câm-ı dili fikr-i ḫaṭun pâs gibi 

Ṭoldı ḫûnâbe ile çeşm-i terim ṭâs gibi 

 

Ruḫ-ı ruḫsârıňa Tîmûr-ı ḫaṭ ėtdikce hücûm 

Bend-i raḥsını ḫarâb eyledi Sîvâs gibi 
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Mâye-i ḥayret oldı dilbere âḫir ḫaṭ-ı nev 

Ġurre-i devlet-i şeş rûzeye iflâs gibi 

 

Bûs ėdenler leb-i cân-baḫş-ı ḥayât-efzâňı 

‘Ömr-i câvîd bulur Ḥıżr-ile İlyâs gibi 

 

Mıṣr-ı firḳatde ḫurûş eyleyicek rûd-ı sirişk 

Görinür mûy-ı müjem Nîl’de miḳyâs gibi 

 

Dest-i dihḳân-ı felekde meh-i nev ṣubḥ u mesâ 

Ḥâṣıl-ı ‘ömr-i girân-ḳadri biçer dâs gibi 

 

Zîb-i düş ėtmege şâyeste ḳabâ maḥşerde 

Bulmadı şâh u gedâ şeş güzeh kirbâs gibi 

 

Ėdelim tâze meżâmîn ü nikâtı Ḥamdî 

Rişte-i naẓma keşîde dürr ü elmas gibi 

 

174 (İ: 52b, K: 72b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Bulmadım yâr ġam-ı derd ile dâdan ġayrı 

Ṣormadı ḫâṭırımı kimse belâdan ġayrı 

 

Sen gerek luṭf u kerem eyle gerek cevr ü sitem 

Nesi var ‘âşıḳıň ey şûḫ vefâdan ġayrı 

 

Ġam-ı hicrânıň-ile kûşe-i miḥnetde benim 

Ḥâlim mi var bilür kimse Ḫudâ’dan ġayrı 

 

Ėtme ol mâh-liḳâdan ṣaḳın ümmîd-i mihr 

Bilmez ol ṭıfl-ı ḫod-âyîn cefâdan ġayrı 
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Dehre bir devrde geldik ki ‘acebdir Ḥamdî 

Derbeder kimse bulunmaz şu‘arâdan ġayrı  

 

175 (İ: 52b, K: 72b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Düşeli ḥüsnüňüň âfâḳa şehâ velvelesi 

Ėtdi dil mülküni vîrâne ġamıň zelzelesi 

 

Günde biň keşti-i ġam gelmede biň gitmededir 

Bu cihân içre elem-i ḫâṭırımız iskelesi 

 

Gül gül oldı daḫi baḳdıḳca ḥayâdan yâriň 

Oldı meşşâṭe-i feyż-i nigehim miṣḳalası 

 

Müfti-i şehre dėdim vaṣla olur mı çâre 

Dėdi olur Ẕehebî’de bulunur mes’elesi 

 

Nâz-ı sâḳî vü ġam-ı muḥtesib ü ṭa‘ne-i şeyḫ 

Rinde bir ḳayd-ı belâ bezm-i meyiň meş‘alesi 

 

Olma dilbeste ribâṭ-ı felege ey Ḥamdî 

Olur âḫir seferiň çünki ‘adem merḥalesi 

 

176 (İ: 53a, K: 73a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Gelmez oldı yârdan mihr-i vefâlardan biri 

Yâra geçmişdi bizi ol bed-edâlardan biri 

 

Ġıbṭadan görsüň helâk olsun deyü ey şîvekâr 

Ġayra luṭfuňdur beni mühlik cefâlardan biri 
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Dilberân-ı şehri hep seyr ėtdim ammâ beňzemez 

Sevdigim sen âfitâba mehlikâlardan biri 

 

Göňlümi bâzâr-ı ‘aşḳda mezâd ėtdim bu gün 

Olmadı dest-i şirâya dilrübâ[lar]dan biri 

 

Ey ṣanem şevḳiňle çoḳ maḥbûb ṣardım sîneye 

Düşmedi derde muvâfıḳ hîç devâlardan biri 

 

Dün dilberde ėtdim keŝret-i ‘uşşâḳı seyr 

Ḥamdî-i şeydâ da olmuş bînevâlardan biri 

 

177 (İ: 53a, K: 73a) 

Mef‘ûlü Fâ‘ilâlü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 

Ḫaṭṭın tırâş ėtdi gör ol serv-i ḳâmeti 

Âşûb-gâh-ı şehre ḳopardı ḳıyâmeti 

 

Nev-restegâna mâil olur bü’l-heves velî 

Şîrîn degil mi baňa güẕeşte ḥikâyeti 

 

Gördükce yâr giryelerim ḫande-rîz olur 

Şebnemle ġonca gülleriň artar leṭâfeti 

 

Evvel naẓarda ḳayd-ı ‘aḳıldan ḫalâṣ ėder 

İnkâr olur mı bâde-furûşuň kerâmeti 

 

Ḥamdî ḳo derd-i hecr-ile ölsün cezâsıdır 

Kim dėdi aňa cân-ile var sev bir âfeti 
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178 (İ: 53b, K: 73b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Naḫl-i gülzâr-ı ümîdiň aňlayup tedbîrini 

Besledim ḫûn-ı cigerle dilde ġamzeň tîrini 

 

Ḳabża-ı tesḫîre yâriň girse bir taḳrîb-ile 

Sînede ṣaḳlardım öz başım içün şemşîrini 

 

‘Aḳla rücḥân-ı cünûnuň ben de teslîm eyledim 

Gördüm ey dilber müselsel kâkülüň zencîrini 

 

Ġam-sarây-ı kevni âbâd ėdicek mi‘mâr-ı dehr 

Rinde teslîm eylemiş meyḫâneler ta‘mîrini 

 

Ḥamdiyâ yâriň cemâli vaṣfını taḥrîr ėden 

Âyet-i nûruň yazarsa levḥa-ı tefsîrini 

 

179 (İ: -, K: 73b) 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Yine bir şem‘-i ruḫsâre bu dil pervânedir şimdi 

Bu âteşle ne keyfiyyetdedir âyâ nedir şimdi  

 

Ta‘alluḳ mev-be-mevdir ṭurra-ı yâre bu vech üzre 

Dil-i ṣad-çâkimiz ṣûret-pezîr-i şânedir şimdi 

 

Vücûdum maḥż-ı âteş-pâre oldı tâb-ı firḳatde 

Semender gibi göňlüm murġ-ı âteş-lânedir şimdi 

 

Lebiň devrindedir ey mestâne çeşmim şeyḫ-i ṣûfîniň 

Dönen destinde tesbîḥe bedel peymânedir şimdi 
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Yine bir server-i fütâde olup server-i hevâ Ḥamdî 

Beyâbân-ı muḥabbetde gezer dîvânedir şimdi 

 

180 (İ: -, K: 73b) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Yine żabt ėdemedim ṭab‘-ı heves pervâzı  

Düşdi bir âfetle ‘aşḳ u muḥabbet-bâzı 

 

Oldı bir dilber-i bî-raḥmıň esîri k’ėder 

Beni öldürmek içün ġayra hezâr i‘zâzı 

 

Va‘de ėtmişdi elin ‘ıyd-i mübârekde öpem 

Olmadı gitdi bu va‘d-i keremin incâzı 

 

Yâr nâz ėtse de bî-çâre olur ṣabr ammâ 

Ne belâdır çekilür mi pezevengiň nâzı 

 

Ḳanı ol dem ki dehen beste-i nâz oldukda 

Ḥamdiyâ olmuş-idi ġamze diliň hem-râzı 

 

181 (İ: -, K: 74a) 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Nâvek-i ġamze-i dilber ki cigerden geçdi 

Öldi dil maḳtel-i ‘uşşâḳda serden geçdi 

 

Düşeli bûs-ı lebiň fikri dimâġ-ı hevese 

Leẕẕet-i ẕâiḳa-ı şehd ü şekerden geçdi 

 

Görmedim sen gibi bir mâh-ı hilâl ebrûyı 

Gerçi ḫûbân-ı şehr cümle naẓardan geçdi 
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Bulmadım bir dürr-i dendân ki benzer-i lü’lü’ 

Lücce-i baḥr-i ‘Aden dîde-i nerden geçdi 

 

Mey-i maḥbûbda ḳaldı heves ancaḳ Ḥamdî 

Dil bu ġam-ḫânede her dâ‘iyelerden geçdi 

 

182 (İ: -, K: 74a)  

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Ne gelür dâire-i fikrime ġamdan ġayrı 

Kim ṣorar ḫâṭır-ı maḥzûnımı hemmden ġayrı 

 

Bergelin zîb-i külâh eyledim bu çemeniň 

Girmedi destimize ḫâr-ı elemden ġayrı 

 

Sâḳi-i mey-gede-i dehr bu meclisde baňa 

Bir ḳadeḥ ṣunmadı telḫ-âbe-i ġamdan ġayrı 

 

Ben de bilmem neye geldim bu ribâṭ-ı felege 

Cây-ı esâbisi yoḳ maḥv-ı ‘ademden ġayrı 

 

Olmadı Ḥamdî leb-âlûd-ı nevâl-i kâma 

Aġzımı açmadı engüst-i nedemden ġayrı 

 

183 (İ: -, K: 74a)  

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Meyḫânede câm-ı mey ü ṣehbâ çekilür mi 

Ol ḳaṣr-ı ṭarab-zâya aḥibbâ çekilür mi 

 

O sâde ruḫ ėtmezse nola zülfe taḳayyüd 

Menşûr-ı beyâż üstine ṭuġrâ çekilür mi 
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Düşmezse nola ṭab‘-ı perîşânıma şâdî 

Ṣad-pâre olan dâm ile ‘anḳâ çekilür mi 

 

Çıḳmaz dil-i aġyârdan endîşe-i vaṣlıň 

Her câh düşen Yûsuf-ı zîbâ çekilür mi 

 

Bülbül gibi ol ġonca lebiň şevḳine dâim 

Bu nâleler ey Ḥamdi-i şeydâ çekilür mi 

 

184 (İ: -, K: 74b)  

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Dilde heves-i zülf-i siyeh-kâr dükendi 

Esbâb-ı ṭarab yâr-i vefâ-dâr dükendi 

 

Gülmiş dutalım mey-gedeye ehl-i ḫarâbât 

Neş’et-i mey ü sâġar-ı ser-şâr dükendi 

 

Gül-âbını ‘arż eylemesün .. -ı gerdûn 

Erbâb-ı ḫarîdârda dînâr dükendi 

 

Gülzâr-ı cihân içre ‘aceb bir dem olur mı 

Bülbül diye ki ḫâr-ı sitemkâr dükendi 

 

Naẓm ėdeli bu şi‘r-i me‘ânii Emîrî 

Ḥamdî-yi süḫandânda güftâr dükendi 
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185 (İ: -, K: 75a)  
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 
Eyâ faḫr-i cihân ṣâḥib-sa‘âdet 
İmâmü’l-enbiyâ faḫr-i risâlet 
Saňa maḥṣûṣ ḳıldı Rabb-i ‘izzet 
Ża‘îf ümmetine rûz-ı ḳıyâmet 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh şefâ‘at 
 
Degildir kimse var iken cenâbıň 
Şefâ‘at rütbesinde hem rikâbıň 
Görünce şiddetin yevmü’l-ḥisâbıň 
Budur senden ricâsı şeyḫ ü şâbıň 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh şefâ‘at 
 
Habîb-i ḥażret ü maḥbûb-ı Yezdân 
Ṭabîb-i ‘illet-i her cürm ü ‘iṣyân 
Olunca yevm-i ḥaşr ü neşr-i mîzân 
Şefî‘ü’l-müẕnibâsın eyle iḥsân 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh şefâ‘at 
 
Günâh-âlûde ṭâ‘atdan mücerred 
Dirîġâ var mıdır ben gibi bir ferd 
Ederse ḳahr-ile Mevlâ eger redd 
Ricâ iledir hemm-i yâ Muḥammed 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh şefâ‘at 
 
Bu Ḥamdî bendeňe luṭf u kerem ḳıl 
Nevâl-i şefkatiňle muġtenem ḳıl 
Ḳıyâmet şiddetinden bî-elem ḳıl 
Ḥarîm-i ḳurba irgör muḥterem ḳıl 
Şefâ‘at yâ Resûlallâh şefâ‘at 

  



 

KITALAR ve MÜFREDLER 
 

1 (İ: 53b, K: -) 

Ḳıṭ‘a-ı Münâcât 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

Ümîdim odur eyâ râḥimü’l-ḫalâyıḳ o dem 

Bulunca düzd-i ecel ġâreti vücûduma râh 

Ėdem bu cevher-i cânı ḫazîneňe teslîm 

Bi-dürc-i eşhedü en-lâ ilâhe illâllâh 

 

2 (İ: 53b, K: -) 

Ḳıṭ‘a-ı Na‘t-ı Şerîf 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

Eyâ resûl-i Ḫudâ maẓhar-ı ḫiṭâb-ı ve mâ 

Eyâ yegâne-nişîn-i erîke-i illâ 

Recâ budur beni germâ-yı rûz-ı maḥşerde 

Zülâl-i luṭf-ı şefâ‘atle ėdesin irvâ 

 

3 (İ: 53b, K: -) 

Ḳıṭ‘a-ı Na‘t-ı Şerîf 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Umarım rûz-ı ḳıyâmet olıcaḳ faḫr-i cihân 

Ki o her ümmet-i bîçâresine râhimdir 

Diye Mevlâ’ya ḳuluň Ḥamdî’yi âzâd eyle 

O günâhkâr benim ṣıdḳ-ile meddâhımdır 
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4 (İ: 54a, K: -) 

Ḳıṭ‘a-ı Na‘t-ı Şerîf 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Gürûh-ı enbiyâ çerḫ-ı hidâyet aḫterânıdır 

O çarḫıň nûr-ı ẕât-ı Aḥmed mihr-i cihânıdır 

Ol Aḥmed’dir ki ḫâk-i âsitânı ḥûr-ı firdevsiň 

‘Abîr-i zülf-i kuḥl-i çeşm-i ḥasret-bîn-i cânıdır 

 

5 (İ: 54a, K: -) 

Ḳıṭ‘a 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Pûte-i ġamda baňa zerger-i bâzâr-ı felek 

Âteş-i derd ü belâ ile güẕâriş vėrerek 

Ėtdi her ḳâlıba ifrâġ çeküp ḥaddelere 

Nâle döndi bedenim ṣoňra ‘aceb n’etse gerek 

 

6 (İ: 54a, K: -) 

Ḳıṭ‘a 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Ġam-âbâd içre göňlüm ḫâric-ez-defter ṣanurdım ben 

Elem dėdikleri Ḥaḳḳ’ıň belâsı eylemiş temlîk 

‘Aceb memnûnuyum sâḳî-i baḫtıň her seḥer gelse 

Ėder bir kâse zehr-âb-ı sitemle vaḳtimiz tebrîk 

 

7 (İ: 54a, K: -) 

Ḳıṭ‘a 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Bu bâzâr-ı ‘aṣırda sûd-mend olmaḳ murâdıňsa 

Metâ‘-ı lâfı zîb-i düş-i dellâl-i mezâd eyle 

Mecâlisde eger a‘yân-pesend olmaḳ murâdıňsa 

Dürûġ-ı fitne-engîz ü nifâḳı i‘tiyâd eyle 
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8 (İ: 54a, K: -) 

Ḳıṭ‘a 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Olursa böyle bir ḳaç gün hevâda şiddet-i berdî 

Olur hem-vezn-i yek-ḳıymet ḥaṭabla ‘ûd-ı mâverdi 

Bahârı seyl Temûzı yėl ḫarîfi gül ḳışı müşkül 

Hayıflar ehl-i Sîvâs’a çekerler her zamân derdi 

 

9 (İ: 54b, K: -) 

Ḳıṭ‘a-ı Berây-ı İltiḥâ-yı Aḥmed-i Za‘îm 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  

Leşker-i ḫaṭṭ-ı siyâhı geldi eṭrâf-ı ḫade 

Bender-i ḥüsnünde Mosḳo geldi gûyâ serḥade 

Eṣ-ṣalâ ‘uşşâḳa cem‘ olup ḫulûṣ-ı ḳalb ile 

Vaḳtidir olsun du‘â ṣıdḳ-ile Sulṭân Aḥmed’e 

 

10 (İ: 54b, K: -) 

Ḳıṭ‘a 

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 

Ḳırdıň küpi dökdüň meyi meyḫâneyi yıḳdıň 

Mestâneleri şîre gibi ḫaylice ṣıḳdıň 

Rez duḫterini ‘âleme teşhîr ėdüp âḫir 

Ey pîr-i beled erlik ėdüp üstüne çıḳdıň  

 

11 (İ: 54b, K: -) 

Ḳıṭ‘a 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Yâre derd-i firḳatiň ‘arż eyledi tenhâ raḳîb 

Dėdi söyle maṭlabıň ey ‘âşıḳ-ı miskîn-ḫırâm 

Bir iki şeftâlü iḥsân ėt cemâliňden dėdi 

Gösterüp çîn-i cebîn ol gül-‘iẕârım dėdi ḫâm 
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12 (İ: 54b, K: -) 
Ḳıṭ‘a 
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
Baḳsam ister ki ser-engüştle çeşmim çıḳara 
Biz o ḫayyâṭıň elinde ‘acabâ ṣındı mıyuz 
Ġayri zânûya alup ḳat ḳat ėder luṭf u kerem 
Süpürüp ḫâke atarlar bizi kırpıntı mıyuz 
 
13 (İ: 54b, K: -) 
Ḳıṭ‘a 
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
Ey derzi şûḫ libâs-ı derûnımı 
Sindân-ı cevr-i germ ile dâim utar mısın 
Bir kez olur mı dîde naẓar-pâş-ı ṭal‘aṭıň 
Yâḫud ḫayâl gibi gözümde tüter misin 
 
1 (İ: 55a, K: -) 
Müfred 
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
Her ne vėrdiyse bu dükkânçe-i ‘âlemde Ḫudâ 
İgneden iplige dek ol büt-i ḫayyâṭa fedâ 
 
2 (İ: 55a, K: -) 
Müfred 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
Ḫaṭîb ü şeyḫ ü keştem vâ‘iẓ-i pîr-i beled keştem 
Be-çendîn reng-i mey-keştem henüz âdem nemî-keştem 
 
3 (İ: 55a, K: -) 
Müfred 
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 
Gördi almışdı ḫaṭ eṭrâf-ı lebin cânânıň 
Ḳaralar giydi yine mâtemi var fincânıň 



TARİHLER 

 

1 (İ: 55a, K: -) 

Târîḫ-i berâ-yı İmâret-i Aḫî Meḥemmed Paşa-yı Sîvâsî raḥme-
tu’llâhi ‘aleyh 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Ḫoş mübârek ola ey dâver-i ferḫunde-liḳâ 

Nev imâretle bu ṭûġ u ‘alem ü ṭabl ü livâ 

 

Vâḳı‘â var idi bu rütbeye isti‘dâdıň 

Kimde var sende olan ḥüsn-i ṭab‘ ‘akl zekâ 

 

İki ṭûġ-ile ser-efrâz olup aḳrânıňdan 

Ėtdiň emŝâliňe bu rütbe ile isti‘lâ 

 

Manṣıb-ı ‘izz ü sa‘âdet bi-ṭarîḳı’t-te’yîd 

Oldı menşûrıňa ser-saṭr-ı muḳarrer imlâ 

 

Eŝer-i baḫt-ı civânıňla du‘â-yı pîrân 

Saňa her şâhid-i maṭlûbı ėder cilve-nümâ  

 

Dehen-i ġıbṭa vü reşk-ile pesend eyler idi 

Görse bu ḥaşmet ü dârâtıňı sâir vüzerâ 

 

Yüri şimden-girü Allâh mu‘îniň olsun 

Bu revişler seni çoḳ rütbeye eyler i‘lâ 

 

Ėdesin zirve-i a‘lâya bu meslekde ‘urûc 

Muntaẓam ola vücûduň ile silk-i vüzerâ 
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Ehl-i Sîvâs ėde ẕâtıňla tefâḫür ġayra 

Bende-i luṭf u nevâliň ola a‘lâ ednâ 

 

Seni iḫvânıňı evlâdıňı Mevlâ-yı Kerîm 

Kâm-rân eyleye dünyâda budur istid‘â 

 

Dâverâ tehniyye nâmıň yazup erbâb-ı süḫan 

Sözlerin siḥr miŝâl eylediler ser-tâ-pâ 

 

Leb-i i‘câz-ile Ḥamdî de bu târîḫi dėdi 

Yazdı erbâb-ı ḳalem vaṣfıň emîrü’l-ümerâ 

 Sene: 1129 [1717] 

 

2 (İ: 55b, K: -) 

Târîḫ-i berâ-yı İmâret-i Aḥmed Paşa-yı Sîvâsî Ser-
bostâniyânzâde 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Ḥamdülillâh Bâri-i tevfîḳ-i Mevlâ-yı ḳadîr 

Çerḫ-ı kec-reftârı ber-vefḳ-ı murâd oldı müdîr 

 

Aḫter-i ṭâli‘ o deňlü oldı tâb-endâz kim 

Mihr ü mâh-ı çerḫ ‘aceb mi olsa andan müstenîr 

 

Tâze bir menşûr-ı şâdî eyledi imlâ yine 

Zer ḳalemle lâciverdî ṣafḫa-ı gerdûna tîr 

 

Vâḳı‘â bir böyle eyyâm-ı sürûruň vaṣfını 

Biňde bir mümkün mi taḥrîr eyleye her bir debîr 

 

‘Âlem-i ‘ulvî çerâġân eyledi encüm ü gül 

Yaḳdı her ḳudsî felek bâmında bir şem‘-i münîr 
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Tâ ebed bulmaz ḫalel ḫâṭır hücûm-ı ġuṣṣadan 
Dilde âŝâr-ı meserret ile oldı cây-gîr 
 
Şehr-i dilden oldı ġam nefy-i ebed şimden-girü 
Geldi bir fermân-ı şevḳ-engîz ile kimse beşîr 
 
Ya‘ni kim Aḥmed Beg’e bir ṭûġ iḥsân eyleyüp 
Pâdişâh-ı ‘âlem-ârâ ḫusrev-i ṣâḥib-serîr 
 
Manṣıb-ı Ḳaraḥiṣâr’ı eyledi iḥsân o dem 
Oldı bu elṭâfla bir dâver-i rûşen-żamîr 
 
Eyleyüp bir ṭûġ daḫi iḥsân o şâh-ı Cem-cenâb 
Ėtdi ol maḫdûmı şimdi mesned-i iḳbâle mîr 
 
Böyle maḫdûmuň rikâbında tek ü pû ėtmege 
Ṭûġlar çoḳ ‘ömr ifnâ eyleyüp olmuşdı pîr 
 
Dem-be-dem olsa teraḳḳîde n’ola iḳbâlle 
Ṭâli‘-i manṣûrına ‘avn-i Ḫudâ ni‘me’n-naṣîr 
 
Bu necâbet kim cebîninde hüveydâdır anıň 
Daḫi çoḳ devletden olursa sezâdır vâye-gîr 
 
Ḥaḳ bu kim her rütbe-i vâlâya oldı müsta‘id 
Ol civân-ı pîr-tedbîr ü civân-baḫt-ı dilîr  
 
Bûsitân-ı ‘âṭıfetde böyle bulursa nemâ 
Ḳadd-i isti‘dâdına kâlâ-yı Mıṣr olur ḳaṣîr 
 
Küllü şey’in lâ yüŝennâ sırrın iẓhâr eyleyüp 
‘An ḳarîb olur ümîdim buňa elḳâb-ı müşîr  
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Pîşgâh-ı mecma‘-ı erbâb-ı isti‘dâd olup 
Âsitânı ehl-i ḥâcâta ola dâm-ı maṣîr 
 
Ḫurrem oldı ḫâṭır-ı erbâb-ı dil bu müjdeden 
‘Iyd-ber-‘ıyd oldı ḥaḳḳâ bu nüvîd-i dil-peẕîr 
 
 Zaḫr-ı devlet ‘add ėdüp aḥbâb oldı muġtenim 
Ėtdi âlâm-ı ḥased a‘dâya îrâŝ-ı zeḫîr 
 
Oldı lebrîz-i sürûr şâdmânî cân u dil 
Oldıġım sâ‘at bu peyġâm-ı meserretden ḫabîr 
 
‘Âşıḳâne böyle bir ġarrâ ġazel ṭarḥ eyledim 
Söyleye ehl-i süḫan taḫsîn ėdüp tâ kim naẓîr 
 
Başıma âzâde bir sulṭân olmuşken faḳîr 
Bir gözi âhû şikâr ėdüp yine ḳıldı esîr 
 
Târ-ı zülfine o resm üzre muḳayyeddir göňül 
Gûyiyâ zencîrlerle beste olmuş nerre-şîr 
 
Ben yanup tütmekdeyim ‘aşḳ âteşine ‘ûd-veş 
Ġayr ėtmekde dimâġın luṭfı pür-bûy-ı ‘abîr 
 
Baňa şimden ṣoňra çoḳ cevr ėtmesün dünyâ yeter 
Yoḳsa şekvâ eyleyüp ḥâlimden olursa ḫabîr 
 
Kendiden dil-ḫâhım üzre intiḳâmım ėder* 
Her zamân düşmez ele bir böyle dâver-i dâd-gîr 
 
Ol sa‘âdet-mend maḫdûm-ı mükerrem kim anıň 
Lem‘a-ı nûr-ı cebîni pertev-i ṣubḥ-ı aḫîr 
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Ḥaḳ mübârek eyleyüp ‘ömrini efzûn eyleye 

Her umûrunda Ḫudâ-yı ẕü’l-minen olsun ẓahîr 

 

Çoḳ tevârîḫ ėtdiler inşâ mübârek-bâd içün 

Vâḳı‘â her birisi ‘ârif-pesend ü bî-naẓîr 

 

Ḥamdî bu târîḫ-ile yârânı tebşîr eyledi 

Pâdişâh Aḥmed begi pâşâ ėdüp ḳıldı emîr 

 

3 (İ: 56b, K: -) 

Târîḫ-i ḳudûmiyye-i vâli-i Sîvâs Dârendevî Ḥüseyn Paşa raḥme-
tü’llâhi ‘aleyh 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 

Dem-i ürd-i behişt ėrdi cihân buldı yine zînet 

Nola reşk etse heft iḳlîm-i dünyâya sekiz cennet 

 

[Bu] serv ṭûbâ ile hemser muṣaffâ âb çü Kevŝer 

Ṣabâ pür-bûy-ı müşk-i ter çemen maḳṣûre-i behcet 

 

Bahâristân oḳur bülbül ḳulaḳ ṭutmuş aňa her gül 

Gülistâna düşüp ġulġul şükûfât ėtdi cem‘iyyet 

 

Nesîm-i ṣubḥ-dem her dem ḥayât-âsâ Mesîḥâ-dem 

Çemenzâr üstüne şebnem zeberced üzredir ṣûret 

 

Leb-i cû sâye-i bîd ü kenâr-ı kişt-zâr el-ḥaḳ 

Be-ḳavl-i ḫâce Ḥafıẓ cennete tercîḥ olur ḳat ḳat 

 

Güzeller çıḳdı hep seyre baḳar mı rindler ġayre 

Müşâbihdir çemen deyre civânân gösterüp ṣûret 
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Ṭutar zerrîn ṭabaḳlarla serinde dirhem-i şebnem 
Ḳudûm-i dâver-i ẕî-şâna îŝâra baḳup fırṣat 
 
Bisâṭ-ı sebz olup mefrûş şükûfât eyledi menḳûş 
Serv-i şimşâd-ile hem-dûş ṭutar ṣaf-beste-i ḫiẕmet 
 
Ki ya‘nî ḥażret-i destûr-ı Âṣâf-câh-ı ‘âlî şân 
Bu günler ġâlibâ devletle gülzâra ėder nehżat 
 
O ṣaḥib-dâd-ı devlet kim ḳudûm-ı ‘izz-i mersûmı 
Bahâr u bâġa hem ‘ıyd-i şeref-peymâya hem-sâ‘at 
 
Vezîr-i ma‘delet-perver Niẓâmü’l-mülk-i dânişver 
Müşîr-i Ġaznevî-‘asker Ḥüseyn-i Bayḳara-ṣoḥbet 
 
Ḳadem baṣdı vilâyetle bu gün Sîvâs’a devletle 
Vażî‘a raḥm [ü] re’fetle şerîfe eyleyüp ‘izzet 
 
Ḫaṭâlardan emîn ėdüp mübârek eyleye Mevlâ 
Zamânında gele Sîvâs-ı Rûm’a emn ü emniyyet 
 
Ḫudâ her dem bahâr ėde riyâż-ı ‘izz ü iḳbâlin 
Meşâm-ı nâsa bûy-ı ‘adli iḥsânı vėre nükhet 
 
Vezîr-i merḥamet-kârâ ḫidîv-i Âṣaf-ı iḳbâl 
Vėrirse şûriş-i dârûyi-i baḫtım eger fırṣat 
 
Nice şi‘r ü ḳaṣâyid naẓm ėdem vaṣf-ı cemîliňde 
K’ola şâyân-ı taḥsîn-i süḫan-sencân-ı ẕû-fıṭnat 
 
Bu dem ‘afv eyle sulṭânım ḳuṣûrum na‘t-ı şânıňda 
Melâl-i dehrden oldı zebâna sürme-i ḥayret 



Ahmed Hamdi Divanı  •  243 
 

Birâder gitdi dâ‘î-zâde hem ġurbet-güẕâr oldı 
Derûna izdiḥâm üzre ġam-ı mâtem ġam-ı ḥasret 
 
Mükerrer eyle ey Ḥamdî du‘â-yı devletin zîrâ 
Ḳaṣîde âḫir olduḳca du‘âdır şâ‘ire ‘âdet 
 
Ḫudâ her rûzını nevrûz-ı fîrûz eyleye dâim 
Bula gülzâr-ı iḳbâli dem-â-dem revnaḳ-ı zînet 
 
Bu târîḫ oldı mülhem fikre istiḳbâle çıḳdıḳda 
Ḳudûmiyle bu gün Sîvâs’a geldi Âṣafî-‘izzet 
 
4 (İ: 57b, K: -) 
Târîḫ berâ-yı ḥażret-i Mevlevîḫâne der-Sîvâs 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 
Âṣaf-ı ẕî-şân Receb Paşa-yı ekrem kim odur 
Belde-i Sîvâs’a ḥâlâ dâver-i ‘adl-intimâ 
 
Her şehirde ḥasbeten li’llâh ėdüp bir ḫûb eŝer 
Nâmını ḫayr ile ibḳâ eyler ol ṣâḥib-‘aṭâ 
 
Ėtdi Sîvâs içre bir tâze ḳaṣır âbâd kim 
Görmedi miŝlin cihânda pîr-i gerdûn-ı dü-tâ 
 
Bir temâşâgâh-ı ‘âlî yapdı Sîvâs ehline 
Kendi de yâ Rab küşâde-ḫâṭır olsun dâimâ 
 
Ėrdi ‘avnu’llâh ile itmâma çün bu ḫoş maḳâm 
Ėtdi erbâb-ı süḫan târîḫ ü tavṣîfin edâ 
 
Şimdi bir pâkîze müfred mülhem oldı ḫâṭıra 
On iki târîḫ olur maḥsûb olunsa evvelâ 
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Müfrediň her mıṣra‘ı ta‘dâd olunsa bi’t-tamâm 

Müstaḳil iki güzel târîḫ olur ḥâlet-fezâ 

 

Evvelin menḳûṭasın menḳûta-ı ŝânîye sen 

Żamm ėderseň cümlesi târîḫ-i ŝâlîŝdir saňa 

 

Noḳṭadır evveli ŝânîŝiniň hem sâdesi 

Çâr târîḫ tamâm andan olur ṣûret-nümâ 

 

Noḳṭadır ŝânîye żamm ėtse evvel sâdesin 

Pençümîn târîḫi taḥṣîl eyler erbâb-ı nühâ 

 

İki mısra‘ sâdesi taḥrîr olunsa bir yere 

Şeş cihetden şâhid-i târîḥ ėder ‘arż-ı liḳâ 

 

Emr-ber-‘aks eyleseň taḥrîr olan vech üzre sen 

Ḳur‘a-ı târîḫimiň şekli düşeşdir Âṣafâ 

 

Bu mu‘allâ cây-ı Ḥamdî ṣuffe-i nüzhet-serâ 

Behcet-efzâ ṭarḥı nâdîde hevâdâr u ‘alâ 

  Sene: 1124 [1712] 

 

5 (İ: 58a, K: -) 

Târîḫ berây-ı iltiḥâ-yı za‘îm-i Sîvâs 

Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün 

Bu necâbetle bu ḥüsn-ile za‘îmiň farżâ 

Görse dildâdesi olurdı Seriyyü’s-Saḫaṭî 

 

Ḫaṭ gelüp eyledi derdest berât-ı ḥüsnüň 

Seyr ėdiň dîde-i ‘uşşâḳda Ceyḥûn u Şaṭ’ı 
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Ėtdiler defter-i ḫûbânda ḳaydın terḳîn 

Ṣûret-i defter-i ḥüsnünde bulundı ġalaṭı 

 

Ḥamdiyâ ehl-i ḳalem yazdı bu târîḫi 

Oldı icmâl cemâlinde mufaṣṣalca ḫaṭı 

 Sene: 1126 [1714] 

 

6 

Târîḫ berây-ı iḥrâḳ-ı çârsû-yı Sîvâs 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

Ḥadd-i inṣâfı tecâvüz ėdüp eṣnâf-ı belde 

Ḳalmamışdı sûḳda ḳısṭ üzre vezn-i iktiyâl 

 

Âteş-i âhı şerer-efşân olup ‘âcizleriň 

Yandı üç sâ‘atde cümle çârşû dûzaḫ-miŝâl 

 

Buldı bâzâr ehli âteş gibi ḳızḳun müşterî 

Vėrdiler kâlâ-yı berden aldılar naḳd-i kelâl 

 

Ḥîle ile ġadre ėtmişlerdi her kârı binâ 

Müstevî bey‘ ü şirâları ḥarâm ile ḥelâl 

 

Geldi hâtifden o dem târîḫ içün Ḥamdî nevâ 

Zümre-i eṣnâfa Mevlâ eyledi tenbîh-i ḥâl 

 Sene: 1127 [1715] 
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