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ÖN SÖZ 

Okuma ve anlama faaliyeti, insanlığın medeniyet destanında önemli bir yere sahiptir. 

Okumayı anlamlı kılan anlamadır. Her okuma, bir anlama faaliyetidir ve anlaşılmamış bir 

metin okunmamakla eşdeğer sayılmıştır. Klasik Türk edebiyatında yazılan şerhler, metinlerin 

rahat anlaşılmasına ve onların farklı anlam zenginliklerini görmemize imkân sağlamaktadır.  

Tez çalışmamızın ileri aşamasında eserin ikinci bir nüshasının olduğunu tespit ettik. 

“Şerh-i Hediyyetü's-Sıbyān” olarak TDK Kütüphanesi Yz. A 194 numarada kayıtlı nüsha ile 

Millî Kütüphanede 06 Mil Yz. A 8975/1 numarada kayıtlı nüsha karşılaştırmalı bir şekilde 

okunup incelendi. Bu incelemenin sonucu olarak bu yazma eser, “Şerh-i Nâtikiyye fî Luġati 

Hâcibiyye” olarak isimlendirildi. Bu mezkûr eser, şekil ve muhteva açısından incelenmiş, 

inceleme kısmında Times New Roman ve metin kısmında ise Gentium Plus fontu 

kullanılmıştır.  

Dört bölüm olarak hazırladığımız tezin birinci bölümünde “manzum sözlük ve şerh” 

üzerinde durulmuş ve ikinci bölümde ise “Dursun Ahmed Nātıkî’nin hayatı ve eserleri” 

hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. Üçüncü bölümde “Şerh-i Nâtikiyye fî Luġati 

Hâcibiyye” şekil ve muhteva açısından incelenmiş ve dördüncü bölümde ise “Şerh-i 

Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye”nin çevriyazılı metnine yer verilmiştir. Ekte ise “Şerh-i 

Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye”nin tıpkıbasımına yer verilmiştir. 
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ÖZET 

 

DURSUN AHMED NÂTIKÎ, ŞERH-İ NÂTIKİYYE FÎ LUĠATİ HÂCİBİYYE 

(İNCELEME-METİN) 

Her yazılı metin, yazıldığı dönemin dil anlayışını aktarır. Manzum sözlükler ve bunlara 

yazılan şerhlerin, dil öğretiminde önemi yadsınamaz. Dil öğretiminde kaynak metin görevi 

yerine getiren manzum sözlükler, kültürel dokunun aktarılmasında da önemli bir rol 

üstlenmişlerdir.  

Bu çalışmada, TDK Kütüphanesinde Yz. A 194 numarada ve Millî Kütüphanede 06 Mil Yz. 

A 8975/1 numarada Nātıkî adına Şerh-i Hediyyetü's-Sıbyān olarak kayıtlı olan nüshalardan 

hareketle eserin metnine bağlı kalarak bu eseri, Şerh-i Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye olarak 

isimlendirdik.  Şerh-i Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye adlı yazma eser, şekil ve muhteva 

açısından incelenmiş, manzum sözlük ve şerh hakkında kısa bir değerlendirme yapılmış, 

Dursun Ahmed Nātıkî’nin hayatı ve eserleri detaylı olarak incelenmiş ve orijinal eserin 

çevriyazılı metnine de yer verilmiştir. Amacımız, bir manzum sözlük şerhi olan Şerh-i 

Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye adlı eseri tanıtmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dursun Ahmed Nātıkî, Şerh-i Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye, Manzum 

Sözlük, Sözlük Şerhi.  
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ABSTRACT 

 

DURSUN AHMED NÂTIKÎ, ŞERH-İ NÂTIKİYYE FÎ LUĠATİ HÂCİBİYYE 

(EXAMINATION-TEXT) 

Every written text conveys the linguistic understanding of the period it is written. Undeniably, 

poetic dictionaries and their paraphrasing is of great importance as regards language teaching.  

Poetic Dictionaries, which function as textual resource, also play a crucial role in passing on 

the cultural texture. 

In this study, with reference to the transcripts registered under the name of Nātıkî as Şerh-i 

Hediyyetü's-Sıbyān, numbered Yz. A 194 in The Library of Turkish Langauage Association 

(TDK) and numbered 06 Mil Yz. A 8975/1 in The National Library (Millî Kütüphane) 

adhering to the original text we named this work as Şerh-i Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye. The 

manuscript Şerh-i Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye is analysed in respect of form and content, 

poetic dictionary and paraphrases are briefly reviewed, the life and works of Dursun Ahmed 

Nātıkî are studied in detail and the translated text of the original work is included as well. Our 

aim is to introduce the work Şerh-i Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye, the paraphrase of a poetic 

dictionary. 

Keywords: Dursun Ahmed Nātıkî, Şerh-i Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye, Poetical Dictionary, 

Paraphrase. 
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GİRİŞ 

İnsan topluluklarının millet olarak adlandırılmasında ve kimlik kazanmasında başat 

unsurun “dil” olduğu, tartışma götürmez bir gerçektir. Geçmişe uzanan bir zaman diliminden 

günümüze ve günümüzden de geleceğe uzanan bir medeniyetin en güçlü unsuru, dil olmuştur.  

Dilin değişim ve gelişimine tanıklık eden eserler, hiç kuşkusuz sözlükler olmuştur. Bu da dil-

sözlük birlikteliğini ve önemini göstermektedir. Sadece yeni bir dil öğrenme sürecinde değil, 

aynı zamanda, beslendiğimiz kaynakların doğru bir şekilde anlaşılması ve aktarılması da 

sözlüklerin önemini, elzem kılmaktadır.  

20. yüzyılın münevverlerinden Cemil Meriç, “Bu Ülke” isimli eserinde “Kamus, Bir 

Milletin Hafızası” (Meriç, 2021: 88) başlıklı yazısıyla dikkatlerimizi kamusa çekmeye 

çalışmaktadır. Millet ölçeğinde meselenin ciddiyetini anlamakta zorlansak da birey planında 

hafıza kaybının ciddiyetini anlayabiliriz. Tarihsel geçmişi ve gelecek iddiası olan 

birey/bireylerin, söz varlığının emaneti olan kamusa sırt çevirmesi mümkün olamaz.  

Günümüzde sözlük okuma çalışmaları bilinçli bir okur olduğumuzun göstergesidir. 

Dilin canlı olduğu gerçeğinin en somut biçimini, sözlükler oluşturmaktadır. İnsanın 

yeryüzündeki serüveni ile dilin anlam dünyasında yer alan sözcüklerin hikâyesi, birbiriyle 

örtüşmektedir. Yüz yıl önce olmadığımız gibi yüz yıl sonra da olmayacağız. Nasıl ki öldükten 

sonra hatıralarıyla varlığını sürdüren insanlar, sevdiklerinin gönül coğrafyalarında hayat 

buluyorsa söz varlığımızın kadim dostları olan sözcükler de kendilerine ev sahipliği yapan 

sözlükler sayesinde medeniyet esintisini yaymaya devam etmektedir.  

Metin okumada ve anlamada metin hâkimiyetinden hep söz edilmektedir. Bunda etkili 

olan şartlardan biri, kelime dağarcığının zengin olması ve sözcüklerin anlam ayrıntılarının iyi 

bilinmesidir. Bugün -sözlük anlamı unutulmuş olmasına rağmen- Samsun ve yöresinde 

damatlar için “ördek gibi düştü” ifadesi kullanılmaktadır. Resimli Türkçe Kamus isimli 

sözlükte “damat” sözcüğü, Türkçe “yaban ördeği”, Farsça ise “güveyi” (Kestelli, 2004: 87) 

anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi bu örnek, sözlük anlamı bilinmese de varlığını 

günümüzde sürdüren sözcüklerin yaşadığı tezini güçlendirmektedir. 

Yeni bir dil öğrenen bireyler, öğrendikleri bu dilin kültürel kodları içinde kendilerini 

tanımlamıyorlar. Sadece ana dil içinde kendini tanımlayan bireyler, o dilin kültürünü taşıyor 

ve bu kültürü geliştirerek kendinden sonraki nesle taşıyor. Dilin önemini merkeze alarak yeni 

bir dil öğrenmeye çalışanların önceliği, kendi dilini iyi bilmek ve onun edebi ve kültürel 

zenginliğiyle yüzleşmek olmalıdır. Dili güçlendirmenin diğer bir yöntemi ise ikinci bir dil 
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öğrenmektir; fakat yeni bir dil öğrenmek isteyenlerin de akademik bir zorunluluktan dil 

üzerinde çalıştıkları gözlemlenmektedir. 

Teknolojinin hayatımızı sarmaladığı günümüzde okuma, bir ihtiyaç olmanın yanında 

çağa uyum sağlamada da önem arz etmektedir. Öğrenmenin en başat unsuru, her zaman 

“okuma” olmuştur. Sağlıklı bir okumanın sözlüklerin yardımıyla hayat bulduğu da gün gibi 

aşikârdır. Bireyin insani tekâmülünün en üst noktasını oluşturan okuma, dil bilincinin 

oluşumunda ve bireyin zihin dünyasını inşa etmede öncü rol oynamaktadır. Canlılar 

dünyasında konuşma melekesi ile temeyyüz eden insan, dili doğru ve etkili kullanmakla da 

insanlar arasında kendine has bir yer kazanmaktadır.  

Arap alfabesiyle yazılan son sözlüğümüz olan “Resimli Türkçe Kamus” adlı eseri 

incelediğimizde Arapça, Farsça, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Yunancadan dilimize geçmiş 

sözcüklerin eserde yer aldığını görürüz. Sadece Arapçadan dilimize geçen 9441 sözcük 

olduğu -tarafımızdan- tespit edilmiştir. Bu sayı, kitabın ihtiva ettiği sözcüklerin yarısından 

fazlasını oluşturmaktadır. Bu durum Türkçe-Arapça etkileşiminin en somut biçimini 

göstermesi noktasında önem arz etmektedir. Arapça ya da Farsça öğretmek amacıyla kaleme 

alınan manzum sözlükler, zamanla başka dillerin öğretilmesinde de etkili bir yöntem görevi 

üstlenmiştir. Türkçe- Arapça- Farsça temelli bir dil öğrenme bilincini merkeze alan manzum 

sözlükler, bir gelenek içerisinde varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MANZUM SÖZLÜK 

1. Manzum Sözlük Geleneğine Genel Bir Bakış 

Yazılı her bir metin, edebiyat içerisinde değerlendirilir. Yazılı bir metinden 

beslenmeyen bir dil, gelişim sağlayamaz. Bir dilin tarihsel süreçteki gelişimi, yazılı 

kaynaklarla sağlanabilir. Kültürel dokunun gelişiminde ve aktarımında “dil ve edebiyat” her 

zaman başat unsur olmuştur.  

İnsan topluluklarının birbirleri ile olan münasebetleri, birbirlerinin dilini öğrenme 

ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Dilin zenginliğini gösteren eserlerin başında ise o dilin 

söz varlığını koruyan sözlükler gelmektedir. “Sözlükler, bir dilin söz varlığını bir araya 

getiren önemli başvuru kaynaklarıdır.” (Aslan, 2016: 537). Sözlüklerin önemine binaen 

Osmanlıda çocuklara yönelik yazılan manzum sözlükler, bir eğitim aracı olarak görülmüştür. 

Zaman içerisinde bu sözlüklerin yetersiz kalmasıyla bu eserlere şerhler yazılmıştır. Sözlük bir 

bilim dalıdır, bu alanda çaba sarf edenlerin özellikle de çocukların daha çok faydalanacağı 

belirtilmektedir (Kılıç, 2006b: 95). Ayrıca Kılıç, manzum sözlük geleneğinin ihmal edildiğini 

ve bu alanda yapılacak çalışmaların, dilimiz açısından yararlı olacağını da söylemektedir 

(Kılıç, 2006b: 102). 

Çocuklara yönelik hazırlanan ve sözlük bilimi içinde yer alan manzum sözlükler, 

çocuk edebiyatı ve eğitimi açısından da önem arz etmektedir (Doğan Averbek, 2018: 89; 

Kılıç, 2006b: 86). Osmanlıda 5-6 yaşları arasındaki kız ve erkek çocuklara “sabî” 

denmektedir. Ve bu çocukların eğitim gördükleri okullara “sıbyân mektebi” denmektedir 

(Kılıç, 2006b: 89). 5-10 yaşlarındaki çocuklardan önce Arapça sonra Farsça öğrenmeleri 

istenmektedir (Karaarslan, 2015: 15, 72 akt.  Doğan Averbek, 2019: 95).  

Manzum sözlükler, içeriklerine ve hitap ettiği gruba göre üç farklı başlık altında 

incelenebilir. İlkin beyit sayısı az ve kolay ezberlenen sözlükler, sıbyân mekteplerinde 

okutulmuştur. Sonra beyit sayısı, sıbyân mekteblerine göre daha fazla ve daha zor kelimeler 

içeren sözlükler de sıbyân mektebini bitirip medrese eğitimine geçen öğrencilere 

okutulmuştur. Üçüncü grupta ise daha önce kaleme alınan bir sözlüğün kelime kadrosunu izah 

etmek amacıyla yeni sözlükler hazırlanmıştır (Erdem, 2005: 198 akt. Kaya, 2017: 219).  

İnsanın öğrenme süreci, bir ömür boyu devam etmektedir. Özellikle çocuk yaşta 

öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğunu kendi yaşantımızda da görmekteyiz. Osmanlı 



4 
 

toplumunda küçük çocuklara yönelik hazırlanan manzum sözlükleri, bu bağlamda 

değerlendirebiliriz. Bu noktada çocukların ezber gücü dikkate alınarak yeni bir dil öğrenmeye 

dönük bir uğraş içine girilmiştir. Gelenek içinde bilinen bir dil üzerinden ikinci hatta üçüncü 

bir dil öğretmeye yönelik bir çalışma göze çarpmaktadır.  

“Bir kitabı ezberlemenin en kolay yolu ise oradaki bilgileri manzum hâle getirmektir.” 

(Kılıç, 2006b: 90). Özellikle sıbyân mekteplerindeki öğrencilere yönelik başka bir dilde 

yazılan sözcükleri ezberletmek amacıyla yazılan manzum sözlükler, en çok dikkat çeken 

eserler arasında sayılmıştır (Öztürk, 2016: 5). Bu manzum sözlükler, mesnevi nazım 

biçiminde bir mukaddime ve eserin yazılma gerekçesinin anlatıldığı bölüm olan “sebeb-i 

telif” ile başlar. Dillerinden birinin Arapça ya da Farsça olduğu görülmekte olan bu tür, 

“Arapça-Farsça-Türkçe” şeklinde de karşımıza çıkmaktadır (Kaplan, 2017: 445). 

İslamiyet’in kabulü, Türklerin zihin ve edebiyat dünyasının yeniden şekillenmesinde 

etkili olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in Arapça olması, Türkler arasında Arapça öğrenme arzusunu 

hızlandırmıştır. Arapçanın yanında zengin bir kültür ve edebiyat dili olan Farsçanın da 

Türkler üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca her iki dilin öğrenilmesine dönük 

sözlükler, şerhler ve dil bilgisi çalışmaları hazırlanmıştır (Yalap, 2018: 252). 

Anadolu coğrafyasında bu geleneğin ilk yansımaları, Arapça ve Farsça şeklinde 

olmuştur. Ana dili Arapça olmayan Müslüman toplumlar, iman ettikleri kitabı anlamak için 

Arapça öğrenmeyi aynı zamanda bir ibadet olarak da görmüşlerdir. Var olan bu düşünce 

medreselerde ete kemiğe bürünerek Arapça öğretimini merkeze alan manzum sözlüklerin 

artışına zemin hazırlamıştır. Selçukluların Anadolu’daki siyasi iktidarının bir getirisi olarak 

Farsçanın edebiyat dili olması ve ortak coğrafya da Farsçanın yıldızını parlatmıştır. 

Osmanlı toplumunda imparatorluk kimliğinin bir yansıması olan farklı etnik kimlikler 

ve onların dillerini öğretmek için yazılmış manzum sözlükler olsa da bu türün en büyük 

payını, Arapça ve Farsçanın öğretilmesini merkeze alan eserler oluşturmaktadır (Kaplan, 

2017: 214). 

2. Manzum Sözlük ve Şerh 

Geleneksel şerhlerde önce metin verilir, sonra metinle ilgili bilgiler aktarılır (Kılıç, 

2006a: 17). Mengi’ye göre yapılan şerh, metne bağlı kalınarak anlaşılmayan noktaları, 

açıklamayı esas almalıdır (Mengi, 2000: 75 akt. Yılmaz, 2007: 272-3). Arapça ve Farsça 

hakkında bilgi vermek amacıyla manzum ve mensur sözlükler hazırlanmıştır. Farsçayla ilgili 
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eserlerin daha çok görüldüğü bu alanda yapılan şerh çalışmaları, bu eserlerin daha bir önem 

kazanmasını sağlamıştır (Yılmaz, 2007: 286).  

Manzum sözlüklere yazılan şerhler, vezin hakkında malumat sahibi olmayı sağlarken 

sözcüklerin doğru okunmasını sağlayan hareke kayıtları, temel seviyede dil bilgisi kuralları ve 

sözcüklerin farklı anlam ayrıntıları gibi konuları içermektedir (Gümüş, 2007: 426). Bilimsel 

metotlarla yayımlanan manzum sözlükler ve bunlara yazılan şerhlerin son zamanlarda 

yaygınlık kazandığına değinen Gümüş, bu çalışmaların ihtiva ettiği sözcüklerin, eğitim 

sistemimiz açısından da önemli olduğunu ve yeni bir çalışma alanı olarak araştırmacılarını 

beklediğini ifade etmektedir (Gümüş, 2007: 429). 

Manzum sözlükler, süreç içerisinde ihtiyaca cevap vermediğinden, zamanla bunlara 

şerhler, kaleme alınmıştır. Şerhler, sözcüklerin hareke kaydına, beyitlerin detaylı bir şekilde 

yorumlanmasına, sözcüklerin ilk anlamlarının yanında, farklı anlam ayrıntılarına yer 

vermesine, aruz ve temel dil bilgisi noktasında ihtiva ettiği bilgilere binaen eğitimde kaynak 

eserler içinde gösterilmiştir (Tanyıldız, 2013: 17 akt. Ekici, 2017: 21). Bazı şerhler, kimi 

sözlüklere nazire olarak ve kimi eserlerdeki sözcüklerin anlam kapalılığını gidermek için 

yazılmıştır (Erdem, 2005: 198 akt. Taştan, 2017: 176). Manzum sözlüklerde sözcükleri, belli 

bir düzen içinde takip etmek mümkün değildir. Mensur sözlüklerde olmayan bu durum, 

manzum sözlükler için bir eksiklik kabul edilerek bunlara şerhler yazılmıştır (Öz, 2010: 54 

akt. Kaya, 2017: 219). 

3. Manzum Sözlüklerde Yapısal Özellikler 

Manzum sözlükler, yapısal olarak ortak özellikler göstermektedir. Mesnevi nazım 

biçimi ile yazılan bu eserler, giriş kısmında Allah’a şükür ve tazim, peygambere salât ve 

selam edilir. Sonra eserin yazılış gayesi, peygambere övgü ve Allah’a yakarma bölümü göze 

çarpar. Sözlük kısmı da çoğunlukla kıta tarzında olmaktadır. Sözlük kısmından sonra mesnevi 

tarzında bir hâtime yer alır (Öztürk, 2016: 3). Bu eserler mukaddime, sözlük ve hatime olmak 

üzere üç bölümden oluşmaktadır. Mukaddime bölümünde hamdele ve salvele yer alır. Sebeb-i 

telif bölümünde eserin yazılış gayesi ve eserin ismi yer alır. Ayrıca Arapça ve Farsçanın 

önemi ve gerekliliğinden söz edilir. Asıl sözlük bölümü kıtalar halinde yer alır. Her kıtanın 

sonunda da kullanılan vezinler, tekrarlanır (Kılıç, 2009: 17 akt. Ekici, 2017: 20-21). Manzum 

sözlüklerin giriş bölümünün “besmele, hamdele ve salvele” şeklinde olması, geleneksel 

dokuda yer alan eserlerin sıralamasına benzemektedir.  Devamında yer alan “sebeb-i telif” 

bölümü, yazarlar arasında bir rekabet olduğu hissini de vermektedir (Gümüş, 2007: 425-6). 
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Manzum sözlüklerin çoğunda sözlük kısmı, yaratıcının adı ile başlamaktadır (Doğan Averbek, 

2018: 231). 

4. Manzum Sözlüklerde Yöntem 

Dil öğreniminde kelimeler oldukça önemlidir. Bu kelimelerin kalıcı olması da o denli 

önem arz etmektedir. Dil öğretiminde kelimeler hem yalın hem çoğul olarak verilmektedir. 

Anlamdaş kelimelere yer verilirken karşıt kelimelerden de yararlanılır. Ayrıca birbirine yakın 

kelimeler, bir arada verilerek çağrışım sayesinde yeni sözcükler öğrenilmektedir. Manzum 

sözlük bağlamında hedef kitlenin çocuklar olduğu dikkate alınıp onların dikkatlerini canlı 

tutmaya mebni bir metot takip edilmiştir (Öztürk, 2016: 22-25). Öncelikli olarak çok sık 

kullanılan kelimeler, ezber yöntemi ve çağrışım yolu ile dil öğretimi amaçlanmaktadır. Kalıcı 

bir öğrenme sağlayan çağrışım yöntemi, günümüzde de kullanılan bir teknik olmaktadır 

(Yalap, 2018: 252). Arapça ve Farsçanın öğretilmesi amaçlanarak hazırlanan manzum 

sözlükler, zamanla başka dillerin öğretilmesinde de etkili olmuştur (Yalap, 2018: 229). 

5. Manzum Sözlük Geleneği 

Arap dilciler, 11. asırda manzum sözlük ve gramer kitaplarının ilk örnekleri 

vermişlerdir. İsmail b. İbrahim er-Rib‘î’nin Kaydü’l-Evâbid’i manzum sözlük, Zemahşerî’nin 

Mufassal ve İbn Mâlik’in Teshîlü’l-Fevâ’id ve Tekmîlü’l-Makâsıd’i manzum gramer 

kitaplarıdır. Edîb Natanazzî’nin Düstûru’l-Lüga ve Kitâbü’l-Halas olarak bilinen eseri de 

Arapçadan Farsçaya manzum bir manzum sözlük örneğidir (Öz, 2010: 51 akt. Kaya, 2017: 

214). 

Geçmişten günümüze bilinen ilk Türkçe-Arapça sözlük, Kaşgarlı Mahmud’un Dīvānü 

Lugati’t-Türk adlı eseridir. İslam medeniyet dairesinde manzum sözlük geleneği, ilk kez 11. 

asırda, kaside nazım şeklinde Arap dilcilerce kaleme alınmıştır. 13. asırda Ferâhî’nin yazdığı 

“Nisâbu’s-Sıbyân” isimli eser, manzum sözlük geleneği içerisinde iki dilli olarak yazılan 

eserlerin ilkidir (Öz, 2010: 51 akt Kaya, 2017: 214). Ayrıca bu eser, ezberlemeyi ve 

öğrenmeyi kolay kılmak amacıyla “urcûze” geleneğine uygun olarak yazılmıştır (Doğan 

Averbek, 2018: 86-7). 1392’de Anadolu sahasında “Arapça-Türkçe” olarak yazılan iki dilli 

manzum sözlüğün ilk örneği, “Lugat-i Ferişteoğlu” adıyla bilinen eserdir (Kaya, 2017: 216). 

Arapça-Farsça olarak Anadolu sahasında yazılan ilk eser, Çemişgezek kadısı Şemsüddîn 

Ahmed’in oğlu Şükrullah tarafından 1242-43 yıllarında yazılan Zühretü’l-Edeb adlı eserdir. 

Ayrıca Hüsâm b. Hasan el Konevî’nin 1399-1400’de yazdığı Tuhfe-i Hüsâmî, Anadolu 
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sahasında Farsça-Türkçe yazılan ilk eser olup kendisinden sonra yazılan eserleri ciddi 

anlamda etkilemiştir (Öz, 2016: 48 akt. Kaplan, 2017: 215-6). Tuhfe-i Hüsâm, Arapça ve 

Farsça sözlüklerde yer alan izahata muhtaç kelimeleri açıklamaktadır (Öztürk, 2016: 5). 13 ve 

14. yüzyıllarda, Anadolu’da Farsça-Arapça olarak kaleme alınan manzum sözlükler, 

Farsçanın edebiyat dili, Arapçanın ise bilim dili olmasına bağlanmaktadır. 15. asırda, 

Anadolu’da Malkaravî’nin yazdığı Ucûbetü’l-Garâyib fî-Nazmi’l-Cevâhiri’l-Acâyib, 

“Arapça-Farsça-Türkçe” kaleme alınan üç dilli manzum sözlük geleneğinin ilk örneği 

olmaktadır (Kaplan, 2017: 448). İlk Türkçe-Farsça mensur sözlük 1397’de yazılmış olan 

Ferheng-i Zafān-gūyā ve Cehān-pūyā adlı eserdir. İlk Farsça-Türkçe mensur sözlük ise 15. 

asrın başında yazılmış Miftāhu’l-Edeb adlı eserdir (Rahimi, Musa:5). 

13. asırdan 21. asra kadar süren manzum sözlük geleneği, bir gereksinimin neticesi 

olup ana dili Arapça olmayan Müslüman toplumların, Arapça öğrenme isteğiyle ortaya çıktığı 

söylenmektedir (Doğan Averbek, 2019: 94). Aynı inancın müntesipleri olan Türkler, Araplar 

ve Acemler, İslamî öğretiden beslenerek İslam medeniyet dairesinde bir edebiyat 

oluşturmuşlardır. Bu edebiyat içinde gelişip varlığını sürdüren manzum sözlükler, zamanla bir 

gelenek halini almıştır (Kırbıyık, 2002: 182 akt. Taştan, 2017: 176). Türkçenin yanında 

Arapça ve Farsça, Osmanlı medeniyet dairesinde “elsine-i selâse” terkibi içinde kendine has 

bir yer edinerek varlığını çok güçlü bir şekilde hissettirmiştir. Bu terkibi besleyen en güçlü 

damar ise ortak inanç ve tarihsel birliktelik olmuştur.  

“Manzum sözlük geleneğinde Osmanlı coğrafyasında önceleri elsine-i selâse denilen 

Türk, Arap ve Fars dillerinden ikisinin veya üçünün kullanıldığı sözlükler yazılmış, 

daha sonra ise muhtelif ihtiyaçlar sebebiyle Osmanlı tebasının konuştuğu dillerde iki 

dilli manzum sözlükler kaleme alınmıştır.” (Güleç ve Doğan Averbek, 2019: 53). 

Osmanlıda manzum sözlük çalışması, 15. yüzyılla birlikte arttığı görülmektedir. İlk 

olarak eğitime yeni başlayan öğrenciyi Arapça ve Farsçanın temel kelimeleri ile buluşturmak 

ve temel seviyede olan dil bilgisi kurallarını öğrenciye vermek amaçlanmaktadır. Bunun 

yanında eski edebiyatımızın temel unsuru olan aruz veznini ve birtakım nazım biçimlerini 

öğretmek amaçlanmıştır (Turan, 2018: 198). Kaynak bir metin olarak gösterilen manzum 

sözlüklerde -öncelikli olarak- sözcüklerin doğru anlaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca bu 

eserlerde birtakım vezin problemi de görülmektedir (Öztürk, 2016: 3).  

Manzum sözlük, bir eğitim kaynağı olarak işlev görmüştür. Bu düşünce 18. yüzyılda 

yazılan ve Osmanlının eğitim sistemi hakkında bilgi veren “Kevâkib-i Seb’a” adlı eserde 

“lugat ilmi” başlığı altında verilen derse dayandırılmaktadır. (Doğan Averbek, 2018: 88) 

Okula başlayan öğrenciye Arapça öğretmek amacıyla “Ferişteoğlu Lugati” sonra öğrencinin 
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şiir konusunda malumatını artırmak amacıyla “Tuhfe-i Şâhidî” ezberletilir (Karaarslan,2015: 

72 akt. Doğan Averbek, 2018: 89). 

İslam coğrafyasında Arapça ve Farsça başta olmak üzere 14 farklı dili içeren birçok 

manzum sözlük yazılmıştır. Bu geleneğin izleri, 21. yüzyıla kadar devam etmektedir. Bu 

geleneğin son halkası ise Kürtçe-Türkçe iki dilli bir manzum sözlüktür. Anadolu’da Arapça-

Farsça olarak kaleme alınan metinlerin -zamanla Farsçanın hâkimiyetini kaybetmesiyle- 

anlaşılması için Türkçe açıklamalı sözlüklerin yazılma ihtiyacı sonradan ortaya çıkmıştır 

(Doğan Averbek, 2018: 87). 

Manzum sözlük geleneğinin Anadolu sahasındaki son örneği, “Dilbikulé Cizîrî 

tarafından 2015’te neşredilen Nûbihara Mezinan adlı Kürtçe-Türkçe manzum sözlüktür.” 

Görüldüğü üzere bu geleneğin izleri, günümüze kadar uzanmaktadır (Ertekin, 2017: 89-106 

akt. Doğan Averbek, 2019: 95). Osmanlı’da ihtiyaç görülmediğinden olsa Kürtçe-Türkçe ilk 

manzum sözlük, 21. asırda kaleme alınmıştır (Doğan Averbek, 2018: 226). 

6. Manzum Sözlük Geleneğinde Tuhfeler 

“İki dilli manzum sözlük yazma geleneği önce İran edebiyatında Arapça-Farsça 

lügatler olarak 13. asırda ortaya çıkmış, bu alanda yazılan ilk eserlerin isminden 

hareketle Farsçada bu türe nisâb adı verilmiştir.” (Turan, 2018: 199). 

Manzum sözlük kaleme alanlar, bu eserleri, hediye anlamına gelen “tuhfe” sözcüğüyle 

ifade etmişlerdir (Doğan Averbek, 2019: 76). Anlaşılmayan noktaları açıklamak amacıyla 

bazı tuhfeler için daha sonraları şerhler yazılmıştır. Bu gelenekte yer alan kimi şairler de 

tuhfelerdeki eksiklikleri ve hataları gidermek amacıyla bunlara zeyller yazmışlardır (Ölker, 

2013: 2014 akt. Doğan Averbek, 2019: 78). 

Farsça-Türkçe manzum sözlük geleneği, Tuhfe-i Hüsâmî ile başlamıştır. Bu sürecin 

bir gelenek halini almasını da Tuhfe-i Şâhidî sağlamıştır (Öz, 2016: 142 akt. Yalap, 2018: 

248). Tuhfe-i Hüsâmî, kendinden sonraki “Farsça-Türkçe” manzum sözlükler üzerinde etkili 

olmuştur (Öz, 2016: 52 akt. Kaplan, 2017: 448). Tuhfe-i Hüsâm, Sultan Orhan Bey’e ithaf 

edilmiştir. İslamiyet’in etkisi ile Arapça önem kazanırken Farsçanın da etkisinin bir yansıması 

olarak Türkçe-Farsça şeklinde iki dilli eserler ortaya çıkmıştır (Öz, 1996: 111 akt. Ölker, 

2009: 875). Tuhfe-i Hüsâm’ın yazılış amacı, Türklere Farsça öğretmektir. Eser, “Nasibü'l-

Fityan ve Nesibetü'l-Tıbyan” isimli Arapça-Farsça sözlük örnek alınarak nazmedilmiştir. 233 

beyit olan Tuhfe-i Hüsâmî, yaklaşık 1200 Farsça sözcüğün Türkçe karşılığını içermektedir 

(Boz, 2013: 69). Tuhfe-i Hüsâmî, Şahidî mahlaslı Muğlalı İbrahim Dede başta olmak üzere 
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birçok ismi etkilemiştir. Bu etkiyi, Tuhfe-i Hüsamî'ye nazire olan Tuhfe-i Şahidî'de görmek 

mümkündür (Kılıç, 2006: 67 akt. Boz, 2013: 73).  

Talebeye Farsça öğretmek amacıyla Sünbülzâde Vehbî’nin Tuhfe-i Vehbî ve Şâhidî 

İbrâhîm Dede’nin Tuhfe- i Şâhidî’si, gelenek içerisinde en çok göze çarpan eserler arasında 

sayılmıştır (Kartal, 2003: 19-20 akt. Taştan, 2017: 177). Tuhfe-i Vehbî, 18. asrın önemli 

isimlerinden olan Sünbülzâde Vehbî’nin nazmettiği Farsça-Türkçe sözlüktür (Yılmaz, 2007: 

287). Türkçe-Farsça manzum sözlüklerin en tanınmışı ise Tuhfe-i Şâhidî’dir (Kılıç, 2006b: 

86). Tuhfe-i Fedayî, Araplara Türkçeyi öğretmek için kaleme alındığından “elsine-i selâse” 

geleneğinden ayrılır (Doğan Averbek, 2019: 97). 

Çocuklara hitap eden tuhfelerdeki problemlerden biri, müstehcen kelimeler 

barındırmasıdır. Bundan dolayı, bazı müstensihlerin, bu müstehcen sözcüklere yer vermediği 

görülmektedir. Ayrıca tuhfelerde vezin hatalarının çokluğuna da dikkat çekilmektedir (Doğan 

Averbek, 2019: 85-6). 

7. Manzum Sözlüklerde Sayı ve Hacim 

“Manzum sözlüklerin boyutları oldukça farklılık arz etmektedir. Nazîm mahlasıyla 

Türkçe şiirler de yazan 18. asırda yaşamış Arnavut şair Nezim Frakulla’nın, 10 

beyitten oluşan Türkçe-Arnavutça manzum sözlüğü bu türdeki en küçük eserdir. Bu 

sözlükte 60 Türkçe kelime ve ibarenin Arnavutçası verilmiştir. En uzun manzum 

sözlük ise Dilbikulé Cizîrî’nin Nûbihara Mezinan adlı eseridir. 3297 beyitten oluşan 

bu sözlükte 8268 Türkçe kelimenin Kürtçe karşılığı yer alır. 

Bibliyografyada, devam eden çalışmalar da dâhil olmak üzere, 17’si Türkçe-Arapça, 

23’ü Türkçe-Farsça, 14’ü Türkçe-Arapça-Farsça, 1’i Türkçe-Almanca, 2’si Türkçe-

Arnavutça, 1’i Türkçe-Bulgarca, 1’i Türkçe-Ermenice, 1’i Türkçe-Fransızca, 3’ü 

Türkçe-Rumca, 1’i Türkçe-Boşnakça ve 1’i Kürtçe-Türkçe olmak üzere toplam 65 

manzum sözlük üzerine kitap, makale, bildiri, tez, seminer ve ansiklopedi maddesi 

olmak üzere 221 çalışma hazırlandığı görülmüştür.”  (Doğan Averbek, 2018: 88-9). 

Manzum sözlük çalışmalarının ilki Türkçe-Boşnakça olan Makbûl-i Ârif adlı eser olup 

1868’de yayımlanmıştır (Doğan Averbek, 2018: 90). Manzum sözlüklerin sayısı, yıllara göre 

farklılık arz etmektedir. Kılıç 2006’da 30 civarında manzum sözlük olduğunu söylerken 

Kaplan 2017’de yaklaşık 70 ve Doğan Averbek ise 2019’da 100’ün üzerinde manzum sözlük 

olduğunu ifade etmişlerdir (Kılıç, 2006a: 14; Kaplan, 2017: 233; Doğan Averbek, 2019: 99). 

    Manzum sözlüklerin beyit sayısı, her eserde farklılık göstermektedir. Osmân 

Sıkloşî’nin ne zaman yazdığı bilinmeyen Tuhfetü’l-Ma’nâ 222 beyitten, Mustafa ‘İlmî’nin 

1747’de yazdığı Tuhfetü’l-İhvân ve Hediyyetü’s-Sıbyân’ı 831 beyitten ve Sünbülzâde 

Vehbî’nin1789’de yazdığı Nuhbe-i Vehbî’si, 1948 beyitten oluşmaktadır. Ayrıca Tuhfe-i 
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Vehbî’de “3800 Arapça kelime ile 550 tabir ve deyimin Türkçe karşılıkları”na yer verilmiştir. 

Bununla birlikte Tuhfe-i Âsım’ın ise “basılmış en hacimli Farsça-Türkçe manzum sözlük” 

olduğu bilgisi, Erdem’e atfedilmektedir (Erdem, 2005: 200 akt. Kaya, 2017: 121-2). 1392’de 

kaleme alınan ve bir Kur’ân lugati olarak kabul gören Lugat-i Ferişteoğlu, 1538 Arapça 

sözcüğün Türkçe karşılığını içermektedir (Muhtar,1993: 21-22; Yavuzaslan, 2001: 72-73 akt. 

Kaya, 2017: 121).  

“Tuhfe-i Hüsâm, Tuhfe-i Şahidî, Tuhfe-i Vehbî, Bahrü’l-Garâyib, Tuhfe-i Şemsî ve 

Tuhfe-i Remzî başlıca Türkçe-Farsça manzum sözlükler arasında yer almaktadır. 

Türkçe-Arapça manzum sözlükler arasında 10 civârında eser tespit edilmektedir. 

Bunlar arasında; Lugat-ı Ferişteoğlu, Nazmü’l-Le’âl, Cevâhirü’l-Kelimât, Lugat-ı İbn 

Kalender, Tuhfe-i Âsım, Mahmûdiyye, Nazm-ı Ferâid ve Sübha-i Sıbyân gibi eserleri 

sayabiliriz. Son olarak Arapça-Farsça-Türkçe üç dilli manzum sözlükleri de belirtmek 

gerekir. Behâü’d-dîn ibn ‘Abdurrahmân-ı Malkaravî tarafından 1424’te te’lif edilen 

U’cûbetü’l-garâyib fî nazmi’l cevâhiri’l- ‘Acâyib, Anadolu sahasında yazılan ilk 

Arapça-Farsça-Türkçe sözlüktür. Genc-i Le’âl, Se Zebân, Tuhfetü’l-İhvân ve 

Hediyyetü’s-Sıbyân, Nazm-ı Giridî, Hayrü’l-Lugat ve Manzume-i Keskin gibi eserler 

de bu grupta değerlendirilmektedir.” (Öztürk, 2016: 5). 

Arapça-Farsça-Türkçe olarak yazılan manzum sözlükler, gelenek içerisinde önemli bir 

yer tutmaktadır. Bu şekilde 13 yazma ve 3 matbu olmak üzere üç dilli 16 manzum sözlük 

tespit edilmiştir (Öz, 1996: 74 akt. Taştan, 2017: 178). Manzum sözlük geleneğinde Türkçe, 

Farsça ve Arapçanın etkileşimi; “Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça ve Türkçe-Arapça-Farsça” 

şeklinde bir tasnife zemin hazırlamıştır (Kılıç, 2006b: 86). 

“Klâsik Türk Edebiyatında mevcut olan Arapça-Farsça-Türkçe manzum sözlükler 

şunlardır: 

1. Bahâ’üddîn İbn Abdurrahmân-ı Magalkaravî - Ucûbetü’l-Garâyib fî Nazmi’l-

Cevahiri’l-Acâyib (827/1424) 

2. Şeyhülharemzâde Şeyh Abdulkerîmzâde - Lugat-i Abdulkerîm (978/1570) 

3. Sun’î-i Malatyavî – Fethu’l-Fettâh (1008/1599) 

4. Kayserili Gencî Pir Mehmed - Genc-i Leâl (1041/1631) 

5. Mustafâ Hâkî el-Üsküdârî - Menâzimü’l-Cevâhir1 (1042/1632-33) 

6. Abdurrahman Zâhidî-i Konevî – Tevfiye (1133/1721) 

7. Şeyh Ahmed-i Antakî – Se Zebân (1135/1723) 

8. Eşref Feyzî - Lugat-i Feyzî/Hoş Edâ (1149/1736) 

9. Ahmed Resmî b. İbrahîm-i Girîdî - Nazm-ı Girîdî (1153/1740) 

10. Mustafa İlmî b. İbrahim - Tuhfetü’l-İhvân ve Hediyetü’s-Sıbyân (1160/1747) 

11. Mustafa Keskin b. Osmân - Manzûme-i Keskin (1171/1758) 

12. Osman Şâkir b. Mustafâ-yı Bozokî – Müsellesnâme-i Şâkir (1210/1795-96) 

13. Hasan Aynî - Nazmü’l-Cevâhir (1236/1821) 

14. Hayret Mehmet Efendi, Tuhfe-i Se-Zebân (1234/1819) 

15. Çemişkezekli Nasûh Efendi - Tuhfe-i Nushî (1839-1861 arası) 

16. Süleyman Hayrî - Hayrü’l-Lugat (1891’den önce)” (Gıynaş, 2015: 154-5). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

NATIKÎ’NİN HAYATI, SANAT ANLAYIŞI VE ESERLERİ 

1. Hayatı ve Sanat Anlayışı 

H.1199 / M.1785’te Ardahan'ın Dedegül köyünde doğan Nātıkî, şairliği ve ilmî 

yönüyle tanınan bir Dîvān şairidir. Babası, İshak bin Halil’dir. 19. asrın Dîvān sanatçılarından 

olan Nātıkî, tahsil hayatına köyünde başlar. Nātıkî, daha beş yaşındayken Kur’an-ı Kerim’i 

ezberlemiş ve on beş yaşına kadar köyünde tahsiline devam etmiştir. Daha sonra tahsilini, 

Erzurum ve Kars yörelerinde tamamlayan Nātıkî, 1817’de Erzurum’a gelerek Lala Paşa 

Camiinde verdiği vaazlarla tanınmıştır. Karslı Vaiz Dursun Efendi nāmıyla da şöhret bulan 

Nātıkî’nin tercümeleri ve şerhleri, uzun yıllar, medreselerde okutulmuştur. Dönemin padişahı 

Abdulmecid'e sunduğu iki eserinden dolayı kendisine maaş bağlanmış ve Erzurum'a müftü 

olarak atanmıştır. 1857’de azledildikten sonra, vefatına kadar ömrünü seyahatlerle geçiren 

Nātıkî, tekrar Erzurum'a dönmüş ve 1863 yılında burada vefat etmiş olup Karskapı 

Mezarlığı’na defnedilmiştir (Erkal, 2002: 127-8). 

Mantık alanında kendini yetiştiren ve müretteb bir Dîvānı da olan bu çok yönlü sanatçı 

hakkında araştırma yapan tek araştırmacı, Z. Fahri Fındıkoğlu’dur. Nātıkî üzerine araştırma 

yapanlar da sadece Fındıkoğlu’nun verdiği bilgilerle yetinmişlerdir (Erkal, 2002: 127). 

Fındıkoğlu’nun “Erzurum Şairleri” isimli eserinde Nātıkî'nin doğum yeri Erzurum olarak 

gösterilmektedir. Sanatçının Dîvān’ında yer alan hal tercümesine göre ise Ardahan’da 

doğmuş olup 33 yaşında Erzurum’a geldiği anlaşılmaktadır (Erkal, 2002: 128). 

Hal tercümesine göre; on beş yaşına girince Kars’a gelerek büyük ālimlerden Arapçayı 

ve dinî ilimleri öğrenmiştir. “Lugat-ı Hacibî” isimli Farsça eseri şerh etmiş ve İmam-ı Azām 

(r.a.)’ın “Maksūd” adlı kitabını tercüme etmiştir. Daha sonra yirmi beş sene Erzurum Lala 

Paşa Camiinde Kadı Beyzāvî’nin tefsirini okuyup yorumlamıştır. Dîvān sahibi olduğu 

belirtilen şairin vatanının -yani doğduğu yerin- Dedegül olduğuna ilmî kimliğinin Kars’ta 

şekillendiğine ve Erzen-i Rum olarak tesmiye edilen Erzurum’da ise tanındığına ve ilmî 

noktada rütbesinin yükseldiğine işaret edilmektedir (Erkal, 2002: 129). 

 

“Zamân harāb oldu dünyā bozuldu    

 Kıyāmet nişānı oldu günbegün  
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 Erlerde nāmus yok cer ü şecā'at  

 Hücūm etdi düşmân geldi gün-be-gün 

 

 Mahvolmuş yeniçeri erleri bākî 

 Ne ki kaldı geri cümlesi şākî 

 Eder fısk u isyān ne bilsün hakkî 

 Arşa günahları çıkdı gün-be-gün” 

 

Nātıkî’den iktibas edilen yukarıdaki koşma Divān-ı Nātıkî’de yer almaktadır (Erkal, 

2002: 136). 19. asır Divān şairi olan Nātıkî, hece vezniyle de şiirler yazmıştır. 

Fındıkoğlu’unun Nātıkî ile ilgili “Erzurum Şairleri” adlı eserinde anlattıkları, sanatçı 

hakkında temel teşkil etmektedir. 

Nātıkî’nin hayatı hakkında yeterli, açık bir malumata sahip olunmadığı asıl isminin 

Ahmed Dursun olduğu ve 1200 – 1210 (1785 – 1795) tarihleri arasında doğduğu ifade 

edilmektedir. Ailesinin Rus istilalarının birinde Ahıska tarafından Erzurum’a hicret ettiği 

söylenmektedir. Nātıkî’nin torunlarından biri olan Canib Bey, sanatçının Erzurum’da 

doğduğunu, İstanbul ve Rumeli’ye defalarca seyahatlerde bulunduğunu, devrin vezirleriyle 

padişahıyla görüştüğünü ifade etmektedir. Ayrıca sanatçının mantıkçı ve aruzcu yönüne vurgu 

yapılmaktadır. Ve halk arasında “Koca Müftü” olarak şöhret bulduğu ifade edilmektedir 

(Fındıkoğlu, 2010: 63-68). 

Sanatçının, seyahatlerini nerede geçirdiği hakkında kesin bir bilgi olmadığı ifade 

edilmektedir. Ankara Maārif Vekāleti Kütüphanesindeki Bektaşi Dergāhına ait yazma kitaplar 

arasındaki bir mecmuada sanatçının bir devriyesine -39 numaralı dipnota binaen- rastlanıldığı 

söylenmektedir. Gerçi bunun da bir başka sanatçıya ait olabileceği ifade edilmektedir. Söz 

konusu devriyenin varlığı sanatçının tasavvufî çehresini aşikâr kılmaktadır. Nātıkî’nin 1271 

(1854) yılında Dîvānʾını bitirdiği, müretteb bir Dîvān sahibi olduğu ve Dîvānʾın başında 

tevhidler ve kasidelere yer verdiği ayrıca ilk kasidede dönemin padişahı Abdülmecid’e dua 

ettiği ifade edilmektedir (Fındıkoğlu, 2010: 63-68). 

Nātıkî, hayatının son devresini Erzurum’da geçirip burada vefat etmiştir. Erzurum 

Karskapı Mezarlığında medfun olan sanatçının mezar taşının Ruslar tarafından götürüldüğü 

söylenmektedir. Vefat tarihi kesin olmamakla birlikte mezar taşında 1280 (1863) tarihinin 
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kayıtlı olduğu görgü tanıklarınca zikredilmiştir. Sanatçının bütün şiirlerini aruzla yazdığına 

şiirlerinde vezin kusurlarının olduğuna ve sadece Dîvān’ıyla tanındığına vurgu yapılmaktadır. 

Düşman işgalinin acılarına ağlayan “vatanperver” bir şair olmanın yanında klasik bir şair 

olduğu da ifade edilmektedir. Son olarak Nātikî’nin şair ve ālim kimliğinin, mutasavvıf bir 

çehreye büründüğü ve “Erzurum muhit ve şairleri arasında” önemli bir sima olduğu ifade 

edilmektedir (Fındıkoğlu, 2010: 63-68). 

“On Dokuzuncu Asır” başlığı altında klasik şairlerin genel edebiyat tarihimizde 

oldukça fazla olduğuna değinen Fındıkoğlu, Erzurum şairleri içerisinde klasik şairler 

içerisinde sayılacak iki önemli isme yer verir. Bu iki şair; Nātikî ve Siracîʾdir. Fındıkoğlu, 

bunların şeklen ve konu itibariyle klasik olduğunu; fakat Nātikîʾnin ayrı bir yeri olduğunu 

belirtir (Fındıkoğlu, 2010: 114-15).  

“Yalnız Nātikî’nin mevzū ve ruh itibariyle kasîdelerinde bir hussîyet olduğu inkār 

edilemez. Bir Moskof istilāsının intibālarını hazin bir lisan ile tesbit eden kasîdesi 

klāsik kasîdeler içinde herhālde müstesna bir kıymeti hāîz olsa gerektir.” (Fındıkoğlu, 

2010: 115). 

Yukarıda da ifade edildiği gibi düşman işgalinin acılarını yüreğinde hisseden 

“vatanperver” bir şairin, Moskof istilāsına da seyirci kalmadığı görülmektedir. 

Fındıkoğlu’nun, “Erzurum Şāirleri” adlı eseri, 1927’de Arap alfabesiyle basılmış olup 

2010’da “Abdülkerim Dinç” tarafından günümüz alfabesine aktarılıp dipnotlarla 

zenginleştirilmiştir.  

2. İncelenen Metinde Dursun Ahmet Nātıkî  

“Dursun Ahmed Nātıkî hîn-i sabāvetden beri ʿilm-i şerîf ve şerʿi münîfden dūr 

olmayup teʿallüm ve taʿlîm ile perverde olmuşdur. Husūsan ʿulūm-i ʿArabiyye ile niçe 

kavāʾid-i kesîreye dāmen teşmîr idüp mütelezziz olmuşdur. Ve kaldı ki luġāt-ı 

ʿArabiyye ve Fārisiyye medār-ı teʿallüm olduġı bî-iştibāhdur.” [2-b] 

Yukarıdaki ibareye binaen Dursun Ahmed Nātıkî; çocukluğundan beri ilimle hemhal 

olduğu, Arapçaya ilgisinin olduğu, Arapçayla uğraşmaktan lezzet aldığı, Arapça ve Farsçayı 

şüpheye yer bırakmayacak şekilde bildiği anlaşılmaktadır. Dursun Ahmed Nātıkî’ye ait 

aşağıda verdiğimiz Arapça ve Farsça beyitler de bu düşünceyi desteklemektedir. 

  Farsça Beyitler 

“Hüsn-ı to mānend-i tāvūs saht nālem der-kemer 

 Nātıkam h˘āhiş-gerem mānend bülbül gülşenet” [32-a] 
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“Hācib zer-i ter bāşed der-hass sehā zāteş  

 Der hubb-ı Hüdā sebteş ez bād ser-i zāteş” [33-b] 

 

  Arapça Rübāʿî 

“Kevnu ʿaklin ʿilme küllin kevnu nutkin fî ʿulā  

 Fî femin küllu mekūlin fezlüküm sallū ʿulā 

 Künhu ġilzin nekzu keffin leġvu kavlin men yekūm 

 Künhu fiʿlin tevʿu kayyūm vefku nassin katʿu lā” [42-b]  

“Kad sevvede hazāʾş-şerheʾl-müstetābe biʿināyetiʾl-Melikiʾl-ʿAzîziʾl-Vehhābi. Dursun 

Ahmed Nātıkî el-Ahıshavî diyāren veʾl-Ardahānî mevliden veʾt-taʿellümu veʾt-taʿlîmu 

Karsan taliben li-hayriʾllāhi fîʾd-dünyā veʾl-ʿukbā ve rāciyen fîʾl-leyli veʾn-nehāri 

fîʾd-dehvetiʾl- kübrā. [46-a]” 

Yukarıdaki ibareyi şu şekilde sadeleştirdik: “Memleketi Ahısha olan Ardahanʾda 

doğan öğrenim ve öğretimini Karsʾta yapan gece-gündüz, dünya ve ahiret için Allahʾtan hayır 

talep eden Dursun Ahmed Nātıkî; o büyük günde yevmüʾl-kıyamette de hayır umarak Melik, 

Aziz ve Vehhāb olan Allahʾın inayetiyle bu güzel şerhi yazdı.” 

Dursun Ahmed Nātıkî’nin, Ardahanlı olduğu, buradan da anlaşılmaktadır. Dîvān şiir 

geleneğinden beslenen medrese kökenli şāirin dinî duyarlılığı, şiirlerine ve eserlerine 

yansımaktadır. Dursun Ahmed Nātıkî’nin, Şerh-i Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye’de yer alan 

beyitlerine bakılırsa onun tasavvufî bir derinlik ve söyleme sahip olduğu anlaşılır. Sanatçının 

dinî bir kimliği olmasına rağmen profan şiirlerinin de olduğu görülmektedir.  

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

 “Lebünden būse almak niçe cānları ider irvā 

 Niy irvā belki Nātık hîn-i mevtinde olur ihyā” [15-a] 

Sevgilinin dudağından būse almak, nice āşıkların susuzluğunu dindirmektedir. Āşık, 

sekerāt hālinde bile ihyā olacağını söyleyerek beşerî aşkın güzelliğini yansıtmaktadır. Ölüm 

anında bile sevgilinin dudağının arzulanması, sevgilinin, āşığı bundan mahrum ettiğini de bize 

hatırlatmaktadır.  
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 Üzerinde çalıştığımız metinden hareketle şairin biyografisine katkı sağlamak amacıyla 

kısa bir değerlendirme yaptık. Metin tahlili kısmında şārihe ait kimi beyitleri tahlil ederek 

şairin zihin dünyasını vermeye çalıştık.  

19. asrın Dîvān sanatçılarından olan Nātıkî’yi, Dursun Ahmed Nātıkî olarak tercih 

etmemizin amacı, iktibastan da anlaşılmaktadır. Böylece şairin kendini ifade biçimine de 

sadık kaldık.  

3. Eserleri 

Nātıkî’nin Dîvān’ı hariç -diğer eserlerinden- günümüze kadar hiçbir kaynakta söz 

edilmemiştir. Erkal, Nātıkî’nin eserlerini; Dîvān, Mecma'ü-l Fevāid ve Ma'den'ü-I Ferāid, 

Kirāse-i Nātıkā, Terceme-i Nātıkî, Nazm-ı Nātıkî, Takrizāt-ı Ebyāt ve Şerh-i Hediyyetü's-

Sıbyān şeklinde aktarmaktadır (Erkal, 2002: 130-131). 

 “Kirāse-i Nātıkā” ve “Şerh-i Hediyyetü's-Sıbyān” yukarıdaki listede iki farklı eser 

olarak verilmiştir. Fakat bunlar, iki farklı eser olmayıp üzerinde çalıştığımız “Şerh-i Nâtikiyye 

fî Luġati Hâcibiyye” adlı eserin kendisidir. 

3.1. Dîvān:  

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde 1225 numarada kayıtlı olan Dîvān, 1857’de 

düzenlenerek Sultan Abdulmecid'e sunulmuştur. Erkal’e göre; 1 dibāce, 1 manzum hasbihal, 

16 kaside, 68 tarih, 112 gazel, 2 manzum mektup, 1 münacaat, 1 tahmis, 2 muhammes, 

bazıları tarihli 68 rubai, bazıları tarihli 69 müfred, 6 muamma ve sonunda Nātıkî'nin hal 

tercemesi Divān’da yer almaktadır (Erkal, 2002: 130). 

3.2. Mecma'ü-l Fevāid ve Ma'den'ü-I Ferāid:  

El-Âcurrûmiyye adlı nahiv konulu bir eserin şerhidir. 

3.3. Terceme-i Nātıkî:  

İmam-ı Azām (r.a.)’ın “Maksūd” isimli eserinin tercüme ve şerhidir.  

3.4. Nazm-ı Nātıkî: 

 “Bāb-ı Sürūt Risalesi”nin, üç bölüm olarak nazma çevrildiği bir eserdir. (Erkal, 2002: 

131) 
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3.5. Takrizāt-ı Ebyāt:  

Takrîzâtu Ebyâti Muhtasari’t-Telhîs: Sa‘düddin Teftâzânî’nin, Muhtasarü’l-

maânî’deki şiirlerinin incelendiği mensur bir Arapça belâgat kitabıdır (Şahin, 2020: 601). 

1253/1837’de tamamlanan eser; 1 dibace, 1 mukaddime 3 bölüm ve 1 hâtimeden 

oluşmaktadır (Şahin, 2020: 616). Dibācesi Sultan Abdulmecid'e sunulmuştur (Erkal, 2002: 

131). 

“...Müellifu haza’l-kitâb el-müstetâb Tursun Ahmed en-Nâtık el-müderris bi dersi‘âm 

hüve’l-müderris be paye-i…” (Şahin, 2020: 607). Eserin baş kısmınındaki bu ibareye göre 

sanatçı, kendini “Tursun Ahmed en-Nâtık” olarak tanıtıyor. Sanatçıdan “Dursun Ahmed 

Nātıkî” olarak bahsetmenin daha doğru olacağı kanaatini taşımaktayız. 

3.6. Şerh-i Nâtıkiyye fî Luġati Hâcibiyye (Şerh-i Hediyyetü's-Sıbyān):  

Farsça-Türkçe manzum bir sözlük şerhi olan bu yazma eser, Nātıkî adına “Şerh-i 

Hediyyetü's-Sıbyān” olarak TDK Kütüphanesi ve Millî Kütüphanede kayıtlıdır. Farsça-

Türkçe manzum bir sözlük şerhi olan bu yazma eser, “Lugat-ı Hacibî”nin şerhidir. Eser, 

Vezîr-i azam Hüsrev Muhammed Pāşā’ya ithaf edilmiştir.  

3.6.1. Eserin Nüshaları  

Eserin iki nüshası bulunmaktadır. TDK Kütüphanesinde olan nüsha üzerinde 

çalışırken ikinci bir nüshanın da olduğunu tespit ettik. Her iki nüshayı karşılaştırmalı olarak 

okuyup inceledik. TDK Kütüphanesinde olan nüshayı “A nüshası” Millî Kütüphanede olan 

nüshayı da “B nüshası” olarak isimlendirdik. Eserin tıpkıbasımında temel olarak A nüshasını 

aldık. Metni karşılaştırmalı okuduğumuzda ise temel anlamda ciddi bir farkın olmadığı ve 

özellikle B nüshasında Hacibî’ye ait olduğu anlaşılan beyitlerin başlıklarına yer verilmediği 

görülmektedir. Nüshalar arasında görülen farklılıkta ise tercih ettiğimizi metinde gösterdik, 

diğer farkı da dipnotla belirttik. 

3.6.1.1. TDK Kütüphanesi Yz. A 194 numarada kayıtlı nüsha: 

Dursun Ahmed Nātıkî adına “Şerh-i Hediyyetü's-Sıbyān” olarak TDK Kütüphanesi 

Yz. A 194 numarada kayıtlıdır. 215x160-140x70 mm ebatlarında 19 satır, 45 varak olup 

metin 1b-46a yaprakları araındadır. Eser, nesih hatlı olup mantar filigranlı kâğıda 1237 (1821) 

yılında yazılmıştır. “Serlevha ve cedveller müzehheb, çizgiler ve noktalar kırmızı 

mürekkeplidir. Kapaklar yeşil ebrû kâğıt kaplı, sırtı ve sertabı kahverengi meşin, mıklebli bir 
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cilt içerisindedir.” Eser, Fî 8 Cemaziyeʾl-evvel sene 1237 [31 Ocak 1822] tarihinde 

istinsah edilmiştir. Bu nüsha, eksiksiz olup metin neşrinde esas nüsha olarak kabul edilmiş 

ve “A nüshası” olarak isimlendirilmiştir.  

3.6.1.2. Millî Kütüphanede 06 Mil Yz. A 8975/1 numarada kayıtlı nüsha: 

Ahmed Dursun Nātıkî adına “Şerh-i Hediyetü's-Sıbyān” olarak Millî Kütüphanede 06 

Mil Yz. A 8975/1 numarada kayıtlıdır. 205x150-150x85 mm ebatlarında 21 satır, 33 varak 

olup metin 1b-34a yaprakları araındadır. Eser, talik hatlı olup harf filigranlı kâğıda 1228 

(1813) yılında yazılmıştır. “Şemseli, zencirekli siyah meşin cilt. Söz başları ve keşideler 

kırmızıdır. Sayfalar nem lekelidir.” Eser, Fî 8 Recep sene 1228 [7 Temmuz 1813] tarihinde 

istinsah edilmiştir. Bu nüshada Hacibî’ye ait beyitlerin başlıklarına yer verilmemiştir. Bu 

nüsha, “B nüshası” olarak isimlendirilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

METNİN MUHTEVA VE ŞEKİL AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

1. Şârihin Şerhiyle Bir Portre Denemesi: Hācibî 

 “Hācib zer-i ter bāşed der-hass sehā zāteş  

 Der hubb-ı Hüdā sebteş ez bād ser-i zāteş” [33-b] 

Dursun Ahmed Nātıkî’nin yukarıdaki dizeleri, onun Farsçaya vukufiyetini göstermesi 

açısından da önem arz etmektedir. Bu beyitin tahlîli şārih tarafından yapılmıştır. Öncelikli 

olarak beyitteki sözcüklerin sözlük anlamı verilmeye çalışılmıştır. Lugat bilgisinden sonra 

metin yorumlanmıştır. “Hācip nāzım-ı merhūmun mahlas-ı şerîfidür. [33-b]” ifadesi, metinde 

sıklıkla yer alan “nāzım-ı merhum”un kim olduğunun açık cevabı niteliğindedir. 

“Hācip nāzım-ı merhūmun mahlas-ı şerîfidür. Zer altun zeheb maʿnāsına. Ter tāze tarî 

maʿnāsına. Bāşed olur sār maʿnāsına. Zāt vücūd ten maʿnāsına. Hüdā Allāh-u Teʿālā 

dimekdür. Sebt sübūt durmak maʿnāsına. Eş zamir-i gāʾib Hācibe rācʿîdür. Ez min ʿan 

maʿnāsına. Ser baş reʾs maʿnāsına. [33-b / 34-a]” 

Hācip, nāzım-ı merhumun mahlasıdır. Zer, altın anlamında Arapçası zehebdir. Ter, 

tāze aynı anlamda kullanılan Farsça sözcüklerdir, Arapçası da tarîdir. Olur, anlamında 

Farsçada bāşed, Arapçada ise sār kullanılır. Zāt, vücūd ten anlamında olup bununla kastedilen 

nāzım-ı merhumdur. Hüdā, Farsça olup Allāh-u Teʿālā için kullanılmaktadır. Sebt, sübūt 

durmak, sābit olmak anlamındadır. Eş, Farsçada iyelik zamiri olup üçüncü kişiyi 

göstermektedir. Zāteş denildiğinde onun zatı anlamına gelmekte ve bununla nāzım-ı merhum 

zikredilmektedir. Ve son olarak baş sözcüğünün Farsçası ser, Arapçası reʾs olarak verilmiştir. 

Görüldüğü üzere metin tahlîlinde sözcüklerin anlamlarının verilmesi metnin 

yorumlanmasında ve anlaşılmasında önem arz etmektedir. 

“Hacibînün sehā ve civanmerdligini hass idüp övülmekde. Hācibî tāze altūn oldı yaʿni 

Hācibinün ʿilimde sehāsı ve gayriye menfaʿatı ziyāde olduġından keenne Hācibî tāze 

altūn oldı. Zîrā Hācibînün kendi başınün rûzgârından maʿlūmdur ki Hācibî merhūm 

Allāh-u Teʿālā Hazretlerini sevmekde sābitdür yaʿni Hācibî merhūmun ezelde 

mukadderi olan ʿaşk-ı İlāhî ki infāz-ı ifrāhda bāde be-nigeriz ki her h˘āhişger bu yolda 

da anun şerh ve teʾlîf eyledigi kitāblarıyla ferah-yāb olup mücellā olurlar. Bundan 
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maʿlūm ki bunun harekāt-ı sekināt cümle-i rızāʾillāh olup Hakk Teʿālā Hazretlerine 

kemāl-i iştiyāk üzere muhabbetde sābitdür. [34-a]” 

Metin tahlîlinde Hācibî merhumun cömertliği övülmektedir. Tāze altūn, Hācibî’nin 

ilim sahasındaki cömertliğine bir vurgu olup onun insanlara faydasının çokluğuna işaret 

etmektedir. Kendi başının rüzgârı da yaşadığı zaman dilimine atıf olsa gerek. Hācibî’nin 

sābitliği de Allahʾa olan teslimiyeti ve sevgisidir. Ve bu sevgi, ezelde mukadder olan “ʿaşk-ı 

İlāhî”dir. Dursun Ahmed Nātıkî, Hâcibî merhumun yazdığı ve şerh ettiği kitaplardan istifade 

edenlerin ferahlanacağını ve bununla aydınlanacağını açıklamaktadır. Hācibî’nin Allah’a olan 

sevgisi ve O’nun rızasını kazanma arzusu, “kemāl-i iştiyāk üzere muhabbetde sābitdür.” 

ibaresiyle güçlendirilmiştir. Son olarak beyitte yer alan edebi sanatlar da açıklanarak 

verilmektedir: “…Bu beytin mısrāʿı evvelinde teşbîh-i belîğ var. Zîrā merdümün sehāsını ol 

cāzîbüʾl-kulūb ve sāiʾrü’l-ʿuyūb ve kāşifüʾl-kurūb olan tāze altūna teşbîh itdigi keenne o şahsı 

altūnün [34-b] ʿaynıdür halka menfaʿatı ziyāde olmada. Zîra sehāiʾr-recül gerçek zāta zeheb 

kabîlündendür. Sehādan murād ʿilm sehāsıdur. Reculün tāze altūn olması bu makāmda ʿilmi 

ziyāde olup ağyāre menfaʿatı dokunmakdan kināyedür ve mısrāʿı sānide istiʿāre-i musarraha-i 

tahkîkîye vardür. Zîrā müşebbehün-bih olan bād ki rûzgârdür zikr olunup müşebbeh olan 

ʿaşk-ı İlāhî murād olmuşdur ʿalāka da ser-zāteşdür veche şebîh vusūl-ferahdür. [34-a / 34-b]” 

Birinci mısrada teşbîh-i belîğ vardır. Tāze altuna teşbih edilen Hacibî’dir. Cömertlik 

sahası, ilimdir. Bu sahadan istifade edenlerin varlığı, “tāze altun” ibaresi ile verilerek kinaye 

yapıldığı söylenmektedir. İkinci mısrada ise istiare vardır. İlahî aşk, bād yani rüzgârla  ifade 

edilmiştir. Benzetmenin temel iki unsuru vardır. Bunlar bir arada olunca teşbih, bunlardan 

sadece benzeyen ya da benzetilen olduğunda ise istiare olmaktadır.  

2. Şârihin Şerh Ettiği Esere Yönelik Eleştirileri 

Şārih, sadece kelime kaydını vermekle yetinmez; bazen manayı merkeze alarak 

söyleyiş noktasında açıklama yapma gereksinimi de duyar. “Sika muhkem efʿāl-i hacdur 

nakes [30-a]” Bu dizede yer alan, “efʿāl-i hacdur” ibaresini “efʿāl-i cahd” şeklinde 

okunmasının daha yerinde olduğunu söyler: “Emmā nāzım sika muhkem efʿāl-i hacdür nakes 

yerinde sika muhkem ifsād irmek nakes diye idi güzel olur idi. Zîrā efʿāl-i cahd münkir 

maʿnāsınadür. Zîrā cahd cîmin takdimiyle inkār maʿnāsınadür. [30-b]” 

Şārih, daha önce de ifade ettiğimiz gibi sözcüğün hareke kaydını vererek onun nasıl 

yazılacağını açıklamaktadır. Şiirde nakes olarak okuduğumuz kelimeyle ilgili: “Naks 

ʿArabîdür nūnun fethi ve iki nokta kāfın sükūnı lākin bu mevziʿde vezin içün meftūh 
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olmuşdur. [30-a]” şeklinde yapılan izahattan anlaşıldığı gibi naks sözcüğünün, vezin gereği 

nakes, meftūh (fethalı) olarak okunması -bunun- vezin noktasında bir tasarruf olduğunu 

göstermektedir. 

Bazı beyitlerde Farsça olarak zikredilen sözcüklerin aslında Arapçadan geçtiği 

görülmektedir. Bu noktada Dursun Ahmed Nātikî de “Luġat-ı Hācîbiyyede çok elfāz var ki 

ʿArab lugatındandür maʿ hazā lugat-ı Fārisîde elfāz-ı ʿArabiyye istiʿmāl mezmūmdür…” 

diyerek konuya açıklık getirmektedir. 

“Kalay oldı erzîz şişe zücāc[13-a]” dizesinde şişe Türkçe, zücāc Farsça olarak 

verilmiştir. Şārih ise zücāc sözcüğünün Arapça olduğunu, bunun Türkçesinin sırça ve 

Farsçasının da şîşe ve ābgîne olduğuna dikkat çekmektedir. Bu, Arapça, Farsça ve Türkçenin 

etkileşimini göstermesi açısından önemlidir. 

3. Tasavvufî Düşüncenin Yansımaları 

 “Bismiʿllāhiʿr-rahmāniʿr-rahîm 

 Hest kilîd-i der-i genc-i Hakîm” [25-b] 

Yukarıdaki dizeler, ʿAbdüʾr-rahman el-Cāmîʾye atfedilmektedir. Bu İranlı sūfî şairden 

önce yaşayan Genceli Nizāmî’nin “Mahzenü’l-Esrār” isimli eserinde de bu dizeler yer 

almaktadır (ganjoor.net, 2022). 

   من گنجی نهان بودم و دوست داشتم که شناخته شوم وجهان هستی را آفریدم تا شناخت شوم

(q1reza.blogfa.com, 2022) 

Tasavvuf çevrelerince “kenz hadîsi” olarak şöhret bulan bu hadîsin Farsça çevirisinde: 

“Ben gizli, saklı bir hazineydim. Bilinmeyi, tanınmayı sevdim ki tanınmak için varlık ālemini 

yarattım.” Burada sevgi, varlık āleminin yaratılma gerekçesi ve yaratıcıyı tanıma fikri hayatın 

başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Burada hazine metaforu, “genc” kelimesiyle 

verilmektedir. İşte, bu hazinenin anahtarı olan “Bismiʿllāhiʿr-rahmāniʿr-rahîm” de zikredilen 

hazinenin anahtarıdır. Bu dizeler, bu mezkūr hadîsi çağrışrırdığından burada da telmih 

yapılmıştır. 

 “Bismiʿllāhiʿr-raḥmāniʿr-rahîm 

 Hest kilîd-i der-i genc-i Hakîm” [25-b] 

Yukarıdaki beyit, “müfteʿilün / müfteʿilün /fāʿilün” kalıbına göre yazılmıştır. Bu 

beyitin ikinci dizesi, bu kalıba uymaktadır; fakat birinci dize ise bu vezne uymamaktadır. 
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Bunu da dîvān şāirlerinin “Besmele”yi okuyuş biçimiyle gidermekteyiz. Bu okuyuş; “Bismi 

İlāhiʾr-Rahimāniʾr-Rahîm” şeklindedir. Bu okuma biçimi, vezin problemini ortadan 

kaldırmaktadır. 

  “Eger h˘āhî ki esrār-i dilet pür bāşed ez ʿirfān 

    Be mihr-i mihter-i hūbān derūn ber mücellā kon” [32-b] 

“Eğer irfandan, gönlünün sırlarlarla dolu olmasını istiyorsan büyüklerin sevgisiyle 

gönlünü süsle ve onunla gönül dünyanı parlat.” Yukarıdaki Farsça beyiti, bu şekilde tercüme 

ettik. Tasavvufa göre insan, bir arayış içerisindedir. Bu arayışta “insan-ı kāmil” olma arzusu, 

“Rabbin rızasını kazanmak”la taçlanmaktadır. İnsanı hedefinden saptıran her şey, māsivā 

olarak tanımlanmaktadır. Bu yolda salikin yol azığı “aşk”tır. Bu yol, çetindir ve bu yolda 

birçok tuzak vardır. Bu yolculukta yol almak ancak nefis tezkiyesi yapmakla yani nefsi 

arındırmakla mümkün olabilir. Düşman olarak görülen sadece nefistir.  Bunun için de nefsin 

kötü arzularına karşı, sabırla kuşanmak gerekir. Yolcu, hep yolda olmalı, başına gelen ve 

gelecek olan her şeyi Rabbinden bir lütuf olarak görmeli ve şükürle kuşanmalıdır. Görüldüğü 

üzere sabır ve şükür, bu çetin yolda yolcunun yol azığı olarak işlev görmektedir. Yukarıdaki 

dizelerin anlamını Niyāzi-i Mısrî’nin şu dizelerinde görüyoruz: “Ben taşrada arar idim ol cân 

içinde cân imiş / İnsân‐ı kâmil olmaya lâzım olan irfân imiş” (niyaziimisri.blogspot.com, 

2022). Cān içinde “Cān” olanın misafir olduğu hānenin, temiz olması lazım gelmektedir. 

Taşrada arama yanlışına da düşmemek gerekir: “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin 

kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.”  (Kur’ān-ı Kerim, 

50/16). Tasavvuf kaynaklarında “Nefsini bilen, Rabbini tanır.” ibaresi, hadîs olarak 

zikredilmektedir; fakat bu, mevzu hadîs olarak ifade edilmiştir. Gerçi bu mezkūr ibarenin, 

anlam itibariyle yanlış olmadığı ilmî çevrelerce ifade edilmiştir. Nefsini bilmekten kastın, 

bireyin kendi acziyetini bilmesi olarak yorumlanmıştır.  Ve acziyetini bilen insan, hāliyle 

Rabbine sığınacaktır: “Allah, kuluna kāfi değil midir?” (Kur’ān-ı Kerim, 39/36). 

“Āhir-i devlet let est āhir-i dinār nār 

 Āhir-i dirhem hem est kalb ikbāl lā bekā” [29-a] 

Şiirde; devletin sonu let, dinārın sonu nār, dirhemin sonu hem olduğuna dikkat 

çekilmektedir. Ayrıca ikbāl sözcüğünü ters okuduğumuzda lā-bekā yani, fani olan demektir. 

Devlet, dinar, dirhem ve ikbāl, insan tekini aldatan büyülü sözcükler. Şair, dünyada 

aldanmamak için; let, nār, hem ve lā-bekā sözcüklerinin anlamlarına dikkatlerimizi çekmeye 

çalışmaktadır. Let, Farsçada horden fiili ile kullanılmaktadır: let horden; yani dayak yemek 
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anlamında kullanılmaktadır. Gerçi metnin sözlük kısmında let için çomak sözcüğü verilse de 

çomak ve dayak yeme ilişkisi mecaz yoluyla düşünülebilir. Nār; ateş, hem; üzüntü, gönül 

sıkıntısı ve lā-bekā da sonu olmayan, gelip geçici şeyler için kullanılmaktadır. Aynı sözcüğün 

tekrarıyla tekrir yapılmıştır: āhir. Anlam açısından birbiriyle benzerlik kurulan sözcüklerle 

tenasüp yapılmıştır: devlet, dinār, dirhem ve ikbāl. Anlam itibariyle birbirine karşıt olan 

sözcüklerin kullanımıyla da tezat yapılmıştır: devlet-let, dinār-nār, dirhem-hem ve ikbāl-lā 

bekā. Bu beyitte ses tekrarlarıyla bir ahenk oluştuğu görülmektedir: “a, e” seslerinin tekrarıyla 

asonans, “d, l” seslerinin tekrarıyla aliterasyon yapılmıştır. 

 “Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.” (Kur’ān-ı Kerim, 35/5). “Bu dünya hayatı 

sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna (oradaki hayata) gelince, işte asıl 

yaşam odur.” (Kur’ān-ı Kerim, 29/64). “Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda 

harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma.” (Kur’ān-ı Kerim, 28/77).      

Dünya hayatına aldanılmaması, bu hayatın bir oyun, eğlence olduğu ve aslolan ise ahiret 

hayatı olduğu gerçeğine işaret eden yukarıdaki āyetler, şairin zihin dünyasını anlamamızı 

sağlyor. İnsanın, ahiret yurdunu isterken dünyadan da nasibini unutmaması istenmektedir. Bu 

dizeler, bir arayış içerisinde olan insanın “aramakla bulunmadığı; fakat bulanların arayanlar 

olduğu” gerçeğini içselleştirip “varlığa sevinmeyen” ve “yokluğa yerinmeyen” bir zihnin 

hayatı okuma biçimi olmaktadır. 

4. Şârihin Dizelerinde Tasavvufî Düşüncenin Yansımaları 

“Fırsatı fevt itme bir dem giç bu dünyādan gönül 

 Cāh-ı dünyā nakş-ı mārdür giç bu dünyādan gönül 

 Dāʾimā rāh-ı hakîkat hem kināye hem mecāz 

 Bil de Nātık ol müʾeddeb giç bu ġavġādan gönül” [34-b]   

Yukarıdaki dizelerde şārih, gönlüne sesleniyor. Bir an/dem bile, dünyaya 

meyletmemek gerektiğine dikkat çekmektedir. Makam, itibar, rütbe, debdebe, şan ve şeref 

yani “cāh-ı dünyā”, ādeta yılanın nakşettiği bir tuzaktır. Bu tuzağa düşmeden fırsat elde iken 

edeble kuşanarak, hakikat yolunun yolcusu olup bu kavgadan geçmek gerekir Nātık. Şair, 

gönlünü razı edebilirse bu hengāmeden sağ salim kurtulacaktır. Bunun zorluğunu “giç bu 

dünyādan/ ġavġādan gönül” tekrarlarıyla bizlere hissettirmektedir. Ve dünyanın cāzibesine 

karşı uyanık olunmayı da “nakş-ı mār” terkibiyle vermektedir. Rāh-ı hakîkatın yolcuları, 

ancak müʾeddeb olurlarsa bu kavgadan uzak kalabilir. Bu dizelerde; “giç bu dünyādan gönül” 
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ile tekrir, “cāh-ı dünyā, nakş-ı mār” olarak resmedilmesiyle teşbih, dünyaya olan meylin 

“ġavġā” sözcüğü ile verilmesi istiare, “gönül” parça-bütün bağlamında mecaz-ı mürsel ve 

gönül kişileştirilerek teşhis ve kapalı istiare yapılmıştır.  

5. Beşerî Aşkın Yansımaları 

“Aşdı müjgān okların sînemde kaldı temreni 

 Haşre dek hāk-ı mezārım kazsalar peykān çıkar” [20-a] 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Aşkın merkezi, sîne yani kalptir. Sevgilinin aşığa nazar etmesi, ona değer verdiğini 

gösterir. Şiir geleneğimizde sevgilinin nazarı, yani bakışı, āşığı yaralar. Sevgili, aslında āşığa 

bakmakla ona ok saplar. Müje bildiğiniz gibi kirpiktir ve onun çoğulu müjgān olarak gelir. 

Kirpik-ok ilişkisi teşbih-i beliğdir. Temren okun ucundaki keskin demir parçasıdır. Sînede 

temren kalması, mezarda peykān çıkması güzel bir sebep-sonuç ilişkisi oluşturmuştur.  Āşık, 

haşre dek -yani kıyamete kadar- mezar toprağımı kazsalar peykān çıkar, demesiyle mübalağa 

yapmıştır. Bu sevgi atmosferinde āşığın sevgiliye olan tutkusu günübirlik değil; bilakis 

ölüme, hatta kıyamete kadar sürdüğü fikri, temiz bir sevginin yansıması olarak okunabilir. 

Haşr, kıyamet fikri aynı zamanda bir inancın yansımasıdır. Zaman zaman vezin bulmada 

zorlansak da vezin bulmada zorlanmadığımız beyitler de dikkat çekmektedir. 

“Yakdı cānım senün ol nāz kirişme şevkün 

 Sabra tākat mı koyar bir kenār olsa sākün” [39-a] 

Şārihin bu beyiti, beşerî aşkın, sevgininin güzel bir örneği olsa gerek. Dinî bir kimliğe 

haiz bir şāirin, bu dizelerinde temiz bir sevgiyi, işlenmiş sade bir dili görmekteyiz. Dîvān şiir 

geleneğinden beslenen bu dizelerde sevgili, yine cān yakmaktadır. Sevgilinin nazarıyla cānı 

yanan āşık, “bir kenār olsa sākün” ibaresiyle buna güç yetirilemeyeceğini, hatta sabrın da 

buna güç yetiremediğini aktarıyor. Yukarıdaki mezkūr ibareyi, sevgilinin dizine baş koymak 

şeklinde düşündük. Sevgilinin nazarı, cān yakmıştır, derken aşkın gücünü göstermesinden 

kinaye, mübalağadır. “Sabra tākat mı koyar” ibaresi ile istifham, sabrın da güç yetiremeyeceği 

düşüncesiyle kapalı istiare; nāz, kirişme, şevk, kenār sözcükleri ile tenasüp yapılmıştır. 

Şārihin aşağıdaki beytinde ise sevgili, kendisinden Allahʾa sığınılan zālim biri olarak 

aktarılmaktadır: 

“Meʿāzaʾllāh şikār itdi o zālim sevgüli cānı 
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Sipeh-mānend müjgānlar harāb itdi eyvānı” [40-b]  

Āşkın farklı hāllerini, şiir geleneğimizde görmekteyiz. Fakat bu çalışmada yer alan 

iktibas bir beyitle bu konuyu sonlandıralım. Sevgiliyi görmekten duyulan sevinçten, bir an 

bile gāfil olmamayı arzulayan āşıklar, aşkın farklı hāllerini aktarıyorlar. Āşık için sevgiliye 

nazar eylemek, bir “devlet-i dîdār” -yani bir zenginlik olduğu- yoruma yer vermeyecek kadar 

açıktır:  

“Mey peyā-pey sunma sākî kılma lā- yaʿkilü beni  

İtme bir dem devlet-i dîdārdan ġāfil beni” [41-b]  

6. İlmin Önemi 

“ʿĀkile lāzım olan eylemeli ʿilm edā 

 Cāhile rifʿat olur mı düşünün ehl-i fenā” [29-a] 

Gazellerde genellikle; aşk, şarap ve kadın temalı şiirler yazılmaktadır. Fakat bu, ilmin 

önemini konu alan hikmetāmiz bir gazelden alınmış bir beyittir. Bu dizeler, gazelin matla 

beytidir. Bilindiği gibi matla beyiti kendi arasında uyaklı olan beyittir. Gazel, didaktik 

olmasına rağmen, lirik bir söyleyişi de barındırmaktadır.   

“Akıllı insana gereken ilim öğrenmektir. Ey ehl-i fena, düşünün! Cāhil insanın ulviyeti 

olur mu?” şeklinde sadeleştirdiğimiz dizelerle şārih, ilim yolcularına seslenmektedir. Bu 

dizelerde “olur mı” ibaresiyle istifham sanatı yapılarak anlam güçlendirilmiştir. “Ehl-i fenā” 

ibaresi, bir seslenme içerdiğinden, burada bir nida sanatı yapılmıştır. Dize sonlarında yer alan 

edā ve fenā sözcüklerinde “ā” ses benzerliğiyle de tam kafiye yapılmıştır.  

Düşünmeye davet edilen insanın, öncelikli olarak fenā bulacağı; yani kendisinin fāni 

olduğu gerçeği ile yüzleşmesidir. “Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zātı bāki kalacak.” 

(Kur’ān-ı Kerim, 55/27). Doğu toplumlarında insanın ölümlü olduğu gerçeği, insana 

kazandırılmak istenen hikmetin başlangıcını oluşturmaktadır. Mezar taşlarımıza yazılan 

“Hüve’l-Bākî” yüzyıllardır zihin dünyamızı inşa etmektedir. Bilindiği üzere “merdüm” Farsça 

bir sözcüktür. Sözlüklerde halk-ahali olarak çevirilse de merdüm diyerek seslenilen insan ya 

da insanların, ölümlü olduğu fikri kendilerine tekrar tekrar hatırlatılmaktadır: Merdüm, ey ölü, 

ey ölüler! 

“Ayağun baş üzre korlar ögrenürsen maʿrifet 

Ger beyāmūzî hüner pāy-ı torā ser nihend” [22-b]   
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İlim, sanat ve marifet öğrenmenin önemi, Türkçe- Farsça olarak veciz bir şekilde şiir 

diliyle ifade edilmektedir. Toplumun bu sayılan hasletlere sahip insanlara olan saygısı, bariz 

bir şekilde ifade edilmiştir. Bu mesaja doğrudan muhatap olan öğrencinin, motive olduğunu 

ve bunun pedagojik açıdan da önemli olduğunu ifade etmek isteriz.  

7. Lugat İlmi 

“Diledim yazam muhtasar bir lugat 

 Kim anınla kesb ideler menkıbet” [8-a] 

Nāzım-ı merhum, az sözle manası çok bir lugat yazmak istediğini ve bu eser sayesinde 

okuyanların hüner kazanmalarını arzulamaktadır. Aynı düşünce bağlamında Nābîʾye atfedilen 

mesnevi tarzındaki şiirde de lugat ilminin önemi, “Der-i genc-i ʿilme lugatdür kilîd [8-b]” 

(İlim hazinesinin kapısının anahtarı, lugat ilmidir.) ifadesiyle bu gerçek, zihinlere 

nakşedilmektedir.  Bu şiir; iyi ile kötünün farkının ilim sayesinde bilindiğini, sormaktan 

çekinmemeyi ve ehil olan kişilerden ilim öğrenmenin gerekliliğini, ilmin cehaletten güzel 

olduğunu, cahillerin âlimlere nispetle eşek olduğunu, hatta bundan da beter olduğunu, öyle ki 

kör ile görenin eşit olmadığını veciz bir şekilde bunu ifade etmektedir:  

“Olma mahrūm-ı hayāt-ı ebedî 

 ʿİlmle fark ide gör nîk u bedî 

 İtme ʿār ögren oku ehlinden  

 Her şeyin ʿilm[i] güzel cehlinden  

 Cühelā ʿālime nisbet hardur 

 Belki harden de bile bedterdir 

 Kandedür bî-haber u kande habîr 

 Mütesāvî degil aʿmā vü baṣîr 

 Der-i genc-i ʿilme lugatdür kilîd 

 Açılsa dür olur hazîne bedîd” [8-b] 

Şārih, “ʿİlm hazinesinin kapusının miftāhı lugat ʿilmidir.” diyerek konunun 

ciddiyetini, bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu hazineye dikkatli bakılırsa birçok 

fayda barındırdığını da “…ol hazineʾi dikkat-i nazar ile gör ki niçe fevāʾid mestūre 

olmuşdur…” ifadesiyle aktarmaktadır. Akabinde lugat ilmini, hazine anahtarına benzetmekle 
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nāzım-ı merhumun teşbih-i beliğ (güzel benzetme) yaptığını vurgulayan şārih, lugat ilmi 

olmaksızın ilimlerin anlaşılamayacağını ifade etmektedir: “ʿİlm-i lugatı dahı hazînenin 

miftāhına teşbîh-i belîğ idüp ʿulūm luġatsız fehm olunmadıġını iʿlām idüp muhatabına 

bildirmüşdür.” Lugat ilminin önemine dikkat çekilse de genel ölçekte ilmin ve ālimin önemini 

aşağıdaki beyitte açık bir şekilde görmekteyiz: 

“Ger reʿāyā vü gerek sāhib tāc 

 Lābüd olur ʿulemāya muhtāc” [9-b] 

8. Besmele-Hamdele ve Salvele 

Metin, geleneğe uygun bir şekilde besmele ile başlamaktadır. İslāmî gelenek, hayırlı 

işlerde bunu söylemeyi salık vermekte ve hayatın varlık sebebi olan Allah’ın ismiyle 

başlamayı zorunlu kılmaktadır. Çünkü hayat, “kün!” emrinin tezahürüdür. “Allah dilediğini 

yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece “Ol!” der, o da oluverir.” (Kur’ān-ı Kerim, 3/47). “O 

hem dirilten hem de öldürendir. O, herhangi bir işin olmasını dilediği zaman yalnız “Ol!” der, 

o da oluverir.” (Kur’ān-ı Kerim, 40/68).  

Besmelenin akabinde hamdele bölümüyle de eksiksiz bir şükrün adı olan hamd, 

“hallāk-ı cihān ve mürebbî-i ins u cān olan rezzāk-ı ʿālem” ifadeleriyle kendisine hamd edilen 

mercinin vasıflarına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. “Resūlʾullāh ahkām-ı şerāyîʿ icrā ile 

cehl karanlığından ādemiyān ve cinniyān aydınlığa getürüp…” denilerek özelde Resūlʾullāh, 

genel ölçekte ise peygamberlerin gönderiliş sırrını ve gayesini ifade etmektedir. 

Yaratıcıya sonsuz şükrün adı olan hamdden sonra Resūlʾullāha salât ve selam 

edilmektedir. Bu bilinç; Allah’a iman, peygambere imanı gerektirir, gerçeğini beraberinde 

getirmiştir. Peygambere duyulan sevgi- hadîs-i kudsî olarak zikredilen “Levlāke levlāke lemā 

halaktü’l-eflāk” ifadesinde anlam bulmaktadır. Levlāk olarak meşhur olan ibare “Sen 

olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım.” şeklinde tercüme edilmektedir. Bu ibare 

birçok muhaddis tarafından, “mevzu hadîs” olarak ifade edilmiştir. Ayrıca bu, Kütüb-i 

Sitte’de yer almayan, tasavvuf çevrelerince kaynak alınan ve edebiyat geleneğimizde çokça 

iktibas edilen meşhur bir hadîs olarak işlev görmüştür. Bu ibarenin çokça kullanılması, 

Peygamber’e olan sevginin bir tezahürü olduğu düşünülebilir. Buna yer veren müellif, 

tasavvufî bir kimlikle müsamma olduğunun izlenimini de vermektedir. Mezkūr hadîs, 

feleklerin yaratılmasını, peygamberin varlığına bağlamaktadır. Ayrıca “Fekāne kābe kavseyni 

ev ednā” şeklinde ifade edilen Necm 9. āyetinin iktibasıyla da peygamberimizin miraç 
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mucizesi desteklenmiştir. Bu iktibasın anlamı: “İki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.” 

(Kur’ān-ı Kerim, 53/9). Bu iktibas, peygamberin hem “müfahharü’n-nās” yani insanlığın 

övüncü olduğu tezini, hem feleklerin yaratılmasının peygamberle anlam bulduğu fikrini 

güçlendirmektedir.  

“Ey dürri yetîm-i bahr-i ser-med  

 Ser hayli peyamberān Muhammed” [2-a]  

Bu beyit, peygamberimizin yetim olduğuna telmihtir. Edebiyat metinlerinde “dürr-i 

yetîm” denince peygamberimiz akla gelmektedir. Varlığın yaratılma sırrı olarak gösterilen 

peygamberimiz, bütün peygamberlerin başı olarak zikredilmektedir. Bu, onun yüceliğine 

işaret olarak okunabilir. 

“Kāşif-i esrār-ı dîndir ol Muhammed Mustafā 

 Sāhib-i iʿcāz-ı Kurʾān sākî -i kevser vefā 

 Ol kıyāmet mahşerinde nutk-ı pāk-i ümmeti 

 Rahm ile mevsūf u menʿūt şahsıdur ʿaynüʾş-şifā” [2-a]  

Şārihe ait yukarıdaki dizelerde din sırlarının kāşifi, kevser şarabının sahibi, sahib-i 

iʿcāz-ı Kurʾān, göz aydınlığı ve kıyāmet mahşerinde ümmetin şefaatçısı olarak resmedilen 

peygamberin üstün bir insan olarak portresi çizilmektedir: “Ve sen elbette yüce bir ahlāk 

üzeresin.” (Kur’ān-ı Kerim, 68/4). 

9. Hadîs-i Şerîflerin Metne Yansımaları 

“Hadîs-i şerîflerinde lisānu ehliʾl-cenneti fiʾl-cenneti el-ʿArabiyyetü veʿl-

Fārisiyyetü’d-dürriyetü buyurup…”  [2-b] Bu hadîs-i şerîf, Arapça ve Farsçanın cennet 

ehlinin dili olduğunu ifade etmektedir. Şārih, bu hadîs-i şerîfin akabinde “Fārisî ʿilmiyle 

olmuşdur kelāmın zîneti” dizesiyle Farsçayı “kelāmın zîneti” olarak resmetmektedir. 

Yukarıda zikredilen hadîsi, aşağıdaki ayetlerle yorumlayabiliriz: 

 “(Allah’ın emirlerini) onlara iyi açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin 

diliyle gönderdik.” (Kur’ān-ı Kerim, 14/4). “O’nun delillerinden biri de gökleri ve yeri 

yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır.” (Kur’ān-ı Kerim, 30/22). İbrahim 

4. āyetiyle Rum 22. āyetinde peygamberlerin kendi kavimlerine kendi dilleriyle gönderilmesi 

ve dillerin farklı olması Allah’ın kudretinin delili sayılmaktadır. Cennet ehlinin dili 

noktasında bir tartışmaya girmenin ve dilleri birbiriyle yarıştırmanın doğru olmadığını 
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düşünüyoruz. Arapça ve Farsçanın cennet ehlinin lisanı olduğunu söylemek bu dillerin 

önemine bir gönderme olabilir. 

“…Devletlū celāletlū ʿināyetlü übbehetlü Hüsrev Muhammed Pāşā yehussuʾllāh-u 

teʿālā mineʾn-niʿme mā yürîdu ve mā yeşā hazretlerinin cānib-i vezîrānelerine tuhfe-i fakîrāne 

kılındı.” [3-a] ibaresiyle üzerinde çalıştığımız metnin, Hüsrev Muhammed Pāşā’ya ithaf 

olunduğunu göstermektedir. “Der Medh-i Vezîr Müşārün-İleyh li-Şārihihi” başlıklı kasidede 

Hüsrev Muhammed Pāşā’ya övgüler yapılmaktadır. “İtmesin mahcūb meʾyūs ey vezîr Āsaf 

misāl” [3-b] dizesiyle şârih, metni ithaf ettiği Hüsrev Muhammed Pāşā’yı, “Āsaf misāl” 

ibaresiyle Hz. Süleymānʾın veziri olan Āsafʾa benzeterek onu övmektedir. Şarih, eserinin 

ithaf edildiği kişi tarafından övülmesiyle tuhfesinin de halk indinde rağbet göreceğini 

aşağıdaki beyitle ifade etmektedir.  

 “Bir kesi tahsîn iderse sen gibi bir ulu zāt 

 Tuhfesi makbūl olup meşhūr olur ʿindeʾ ẕ - ẕevāt” [3-b] 

Bu fikir, “en-nāsu ʿalā dîni mülūkihim” (İnsanlar, yöneticilerinin dini üzeredir.) 

(Sancaklı, 2022) hadîsiyle desteklenmektedir.  

10. Yaʿkūb ve Yūsuf Peygamberlerin Kıssaları 

Metinde yer yer, peygamber kıssalarına yer verildiğini görmekteyiz. Bu, şifahi 

kültürün bir getirisi olarak okunabilir. Camilerde belirli gün ve gecelerde verilen vaazların 

formatına uygun bir dil kullanılması da Dursun Ahmed Nātıkî’nin dinî bir kimliğinin bir 

izdüşümü olarak yorumlanmaktadır. Aşağıda Hazreti Yaʿkūb’un Hazreti Yūsuf’u görmeye 

geldiği bölümden bir alıntı verilmiştir. Bu söyleyiş biçimi, vaizlerin anlatımıyla 

örtüşmektedir: 

“…Yūsuf ʿāleyhiʾs-selāmın ʿaskeri yetmiş bölük idi. Her bölük ikişer bin adam idi. 

Hazreti Yaʿkūbı depe üzerine çıkarup anda durdılar. ʿAsker bölük bölük gelüp būs-ı 

dāmen ve edāʾi hidmet idüp geçdiler tā kim Hazreti Yūsuf ʿa.s. bir murassaʿ rahşa 

sūvār olmuş ʿūlemā ve hükemā sağ ve solunda saf çekmişler idi. Çünkim îrākden 

pederî Hazret-i Pîr-i Kenʿānı görüp ol murassaʿ atdan kendüyü topraka atdı ve 

yuvalandı. Lākin atdan atmasında ihtilāf vākiʿdür. Zîrā Behcetüʾl-Envār nām 

mevʿizede yazar ki Yūsuf ʿa.s. pederi Pîr-i Kenʿānı rūʾyet vaktinde atdan 

inmedügünden Cenāb-ı Allāh celle ʿazametuhu Yūsuf ʿāleyhiʾs-selāmın sulbünden 

nümāyān olan veledleri peyğamber halk buyurmadı…”  [6-b] 
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“Yūsuf ʿa.s. pederi Pîr-i Kenʿānı rūʾyet vaktinde atdan inmedügünden Cenāb-ı Allāh 

celle ʿazametuhu Yūsuf ʿāleyhiʾs-selāmın sulbünden nümāyān olan veledleri peygamber halk 

buyurmadı” ibaresinde Hazreti Yūsuf’un ru’yet vaktinde atından inmemesinin cezası olarak 

neslinden peygamber gelmediğine mesned kılınmaktadır. Hâlbuki bu, Kur’an-ı Kerinden uzak 

bir yorum olup ru’yet halinde insanın sorumlu olmayacağının gerçeğiyle de çelişmektedir. 

Yukarıda verilen alıntıyı, Mü’min 34 ve 78. āyetlerin bağlamında yoruma yer 

vermeden aktarmak istiyoruz: “And olsun ki (Musa’dan) önce Yusuf da size açık deliller 

getirmişti ve onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat 

edince ‘Allah ondan sonra peygamber göndermez’ dediniz. İşte Allah o aşırı giden şüphecileri 

böyle saptırır.” (Kur’ān-ı Kerim, 40/34). “And olsun, senden önce de peygamberler 

gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana 

bildirmediğimiz kimseler de var.”  (Kur’ān-ı Kerim, 40/78).  

“…Hazreti Yaʿkūb ʿa.s. dahı atından kendüyi toprağa atdı. Birbirlerine yatdıkları 

yerde sermişdiler mervîdür ki beş sāʿat bî-hūş oldılar melāʾike-i aʿlā ve kerrubîyūn iki 

firkat belāsın çeken mestleri teferüc etdiler ve Cebrāʾil ʿa.s. dahı yetmiş bin melāʾike 

ile ellerine nūrdan tabaklar alup cennet künūzlerinden üzerlerine nisār idüp hūriyān-ı 

rizvān engüşt-i hayretlerin dendān-ı ʿibrete urdılar. Cenāb-ı Allāh celle şānuhu niyāz 

itdiler. Yā Rab hîç bir kimseye böyle muhabbet itmiş var mıdır dediler. Hitāb-ı 

Kibriyā irdi ki ʿÎzzetim ve Celālim hakkı için Benim ümmet-i Muhammede yetmiş bin 

bundan artuk şefkatim vardır…” [7-a] 

Görüldüğü gibi Hazreti Yaʿkūb ve Hazreti Yūsuf’un karşılaşması ve Cebrāil a.s. ile 

yetmiş bin meleğin ellerinden nurdan tabaklarla cennet hazinelerinden bu iki peygamberin 

üzerine saçmasının üzerine cennet hurilerinin, hayretler içerisinde kaldığı resmedilmektedir. 

Bu olağanüstü durum, “Ümmet-i Muḥammede yetmiş bin bundan artuk şefkatim vardır.” 

ibaresi ile Cenab-ı Allah’ın, peygamberin ümmetine bundan yetmiş kat daha fazla şefkati 

olduğu ifade edilmiştir. Bu ibareyle peygamberimizin diğer peygamberlere göre üstün olduğu 

ve şefaat sahibi olmakla da bu düşünce somutlaşmaktadır: “…Meydān-ı ʿarasātda… Hak 

Teʿalā buyurur ki aʿtikküküm li-hürmeti hazāʾn-nebîyyiʾl-ümmiyyi cümlenizi bu peygamber-i 

ümmî hürmetine āzād itdüm ve mūcib-i cennāt ve derecāt-ı āliyāt itdim.” [7-b] 

11. Kazandırılmak İstenen Hasletler 

“Asl-ı hāriclık idersen tard iderler hārice 
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Hoş tevāzuʿ eylesen kim olasın mānend-i tāc” [30-b]  

“Ben”lik davası yani “enaniyet” toplumsal dokumuzda hiç de hoş karşılanmamıştır. 

Buna mukabil, “tevazu” yani alçak gönüllülük ise insana en çok yakışan olduğu 

söylenegelmiştir. Bu dizeler, benlik davasında olanların dışlandığınının ve tevazu sahiplerinin 

ise tāc sahipleri gibi derecelerinin āli olmasının temenni edildiğinin resmidir. Bu arzu, 

“mānend-i tāc” ibaresi ile pekişmektedir. Bu ibare; şāhları, padişāhları, kralları, hāsılı insan 

topluluklarının önderlerini bize hatırlatmaktadır. Görünen o ki tevazu, insanların nezdinde 

yücelmenin ve değer bulmanın adı olmaktadır.  

Şārihin bu dizeleri, davranışa dönüşen bilginin önemini de göstermektedir. Eğitimde 

“öğrenme”, davranış değişikliği olarak ifade edilmektedir. Çünkü hiçbir değişikliğe kapı 

aralamayan bilgi, yok hükmünde sayılmaktadır. İlim öğrenmenin tek başına bir kıymetinin 

olmadığı, ilmin hayata bakan bir cephesi olduğu ve daha da önemlisi bilginin güç değil bir 

erdem olduğu fikri, insanı istatiksel bir veri olmaktan kurtarmaktadır. Günümüzde anne 

karnındaki bebeğin hayatına son veren bilgi, güçlü olabilir; fakat erdemden, ahlaktan ve 

edepten uzak olduğu su götürmez bir gerçektir. İlmin amele, daha doğrusu hayata dönüşmesi 

arzulanandır. Özetle, hayata dönüşmeyen bilginin sahipleri, Kur’an-ı Kerim’in ifadesi ile 

“ciltlerce kitap taşıyan merkep” (Kur’ān-ı Kerim, 62/5) olarak nitelenmektedir.  

“Her kim eylerse tahammül sademāt-ı dehre 

 Bulur elbette umūrunda Hüdādan behre” [21-b]   

Zaman zaman bu tür beyitlere yer verildiği görülmektedir. Bu beyitte tema, “sabır”dır. 

Anadolu insanının, “Sabrın sonu selamettir.” sözünün hikmeti bu olsa gerek. Sademāt, insanın 

aniden başına gelen ve insanda şok etkisi yapan musibetlerdir. Dünya hayatında insan, başına 

gelenlere sabrederse Cenab-ı Allah tarafından nimetleneceği ve yaptığı işlerde de bir kolaylık 

bulacağı salık verilmektedir. Bu düşünce, insan tekinin yalnız olmadığını da göstermektedir.  

Sözün gücü, kendini en güzel şekilde, şiirde göstermektedir. Bu çalışmada, zaman 

zaman, kimi gazel ve rübā’i örnekleri ile edebiyatın güzel örneklerini okuyup anlamaya 

çalıştık. Bazen de bir iktibas cümlesinin, sayfalarca anlatılacak bir meseleyi özetlediğini 

gördük: “Kār-i takdîre nedür çāre rızadan gayrı[41-b]”  

“Ey merd-i sitem-pîşe bu gaflet ne revādür 

 Bildün çü cihān melʿabe-i bād-ı fenādür 

 … 
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 Cevr ile sakın tökme zaʿîfün gözyaşün 

 Her katresi bir lücce-i tūfān-ı belādür 

 Rahm eyle ki rahm ide sana dāver-i mahşer  

Kim her revişin gāyet-i divān-ı cezādür” [42-a / b]  

Yukarıdaki dizeler bir gazelden alınmıştır. Matla beyitinde şair, zulmü meslek 

edinenin gaflette olduğuna ve bu gafletin hoş görülemeyeceğine; çünkü bu dünyanın fenā 

bulacak bir oyun yeri olduğuna dikkat çekmektedir.  Şair, diğer dizelerde zalimleri, 

mazlumun dökülen gözyaşından sakındırmaya çalışıyor; çünkü bu dökülen gözyaşının her bir 

damlası, zalimleri yok edecek belā tufānının dalgası, okyanusu olmaktadır.  

Son beyitte de şair, zalimleri merhametli olmaya davet ediyor. Umulur ki merhamet eden, 

merhamet bulur. Hiç kimsenin yaptığının yanına kār kalmayacağı ve her revişin (davranışın) 

cezasız kalmayacağı “divān-ı cezā”, mahşer günü hatırlatılmaktadır. Ayrıca “dāver-i mahşer” 

kıyametin tek sahibi ve mutlak adaletin sahibi olan Cenāb-ı Allah’ın rahmetine mucip olmak için 

merhametli olmanın gerekliliğine vurgu yapılmıştır: “Doğrusu O, zalimleri sevmez.” (Kur’ān-ı 

Kerim, 42/40). 

“Ezelden böyledir ʿādet efendim ulu sultana 

 Karıncalar çeker pāyüñ çekirge tek Süleymāna” [3-a] 

“Pāy melah pîş-i Süleymān borden  

 ʿAybest velîkin hünerest ez mūrî”   [38-a]   

“Çekirgenin ayağını, Süleymanʾa götürmek ayıptır; lākin karıncanın bunu yapması ise 

sanattır.” şeklinde bir çeviri yapabiliriz. Bu çeviri meyanında diğer beyiti birlikte zikretme 

gereksinimi duyduk. Yukarıdaki beyitler, anlam açısından “aynı dili” konuştuklarının 

mesajını vermektedir. Karıncanın çekirgenin ayağını taşıması, bir insanın yapabileceğinin en 

iyisini yapması anlamına da gelmektedir. 

“Germ u serdîne bakılmaz bu fenā dünyānun 

Eyleme vakit zāyiʿ dime kış yaz oku yaz” [19-a]  

Yukarıdaki beyit, hitap edilen kitleye nasihat babında söylendiği izlenimini 

vermektedir. Burada dünya hayatının geçiciliği, “fenā” sözcüğü ile vurgulanmaktadır. Geçici 

bir hayat ve buna mukabil zamanın boşa harcanmaması fikri, bir tezat olarak düşünülebilir. 

Hatta bu çalışma; “germ u serdîne bakmadan, kış-yaz demeden” yani sürekli bir çalışmayı, 
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ilim öğrenmeyi salık vermektedir. Bu düşünce, toplumun zihniyetiyle ilişkilendirilebilir. 

Ahirete iman eden bir zihin, hayatı sadece bu dünya ile sınırlandırmaz; hatta insanın dünyada 

yaptıklarının karşılığını alacağına dair inanç, vaktin boşa harcanmamasını destekler 

niteliktedir. Karşıt kelimelerin “germ-serd (sıcak-soğuk), yaz-kış” kullanımı tezattır. “Germ u 

serd” ibaresi, mecaz olarak hayatın rahatlığını ve zorluğunu düşündürdüğünden istiaredir. 

12. Şârihin Şerhe Dair Yaklaşımı 

“Mazmūnı üzre şerhine şürūʿolunup üç şartla meşrūt kıldım. Evvelki şart oldur ki her 

bir luġātını beyān itdikte baʿżı lugātde münāsîp üzre bir beyit îrād idüp takviye itdim 

lākin beyitlerin baʿzısı Türkçe ve baʿzısı Fārisîdir ki tabāyiʿ-i insāna muvāffık ola. 

İkinci şart oldur ki her bir kıtaʿnıñ āhirinde bir gazel îrād idüp kāfiyesini kıtaʿnıñ āhir 

beytinin kāfiyesi üzere olup nāzırına ferah vire. Üçüncü şart oldur ki kıtʿā-i sālisede 

olan sanʿat-i garîbe-i ʿināyetiʾllāhi Teʿālā beyān itdim.” [3-b]  

Şārih, şerhini üç şart üzere tasnif ettiğini söylemektedir. Şārih, şerhini bazı beyitlerle 

takviye ettiğini, bu beyitlerin bazısının Türkçe bazısının Farça olduğunu ve insan tabiatına 

uygun olmasını dilemektedir. Ayrıca her bölümün sonunda bir gazele yer vererek okuyanlara 

ferahlık vermesini istemektedir. Şārih Allahʾın yardımıyla üçüncü bölümde de “sanʿat-i 

garîbe” diye ifade ettiği lugazlara yer vermektedir. 

“Bu şerh itdigüm kürrāseye mahlasımıza münāsîp Nātıkîye tesmiye idüp ve ümid 

iderem ki yarın kabirde [4-a] sebeb-i nutkum olup Münkerin suʾāllerine cevābımız 

āsān ola. Āmin. Yā Muʿîn!” 

Şārih, yaptığı bu çalışmanın, ismiyle adlandırılmasını istiyor. Bu çalışmanın ümidiyle 

kabirde sorulara kolay bir şekilde cevap vermeye vesile olmasını, Cenab-ı Allahʾtan diliyor. 

Akabinde “Egerçi mahlasım Nātık o günde nutka rāhım yok [4-a]” dizesiyle kıyametin 

dehşetini bize hatırlatıyor: “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın 

evladı ne evlādın babası nāmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin.” (Kur’ān-ı Kerim, 

31/33) āyeti şārihin endişesini somutlaştırıyor. Dinî bir gelenek içerisinde şekillenen metinler, 

kıyāmet gerçeğiyle insanı yüzleştirmektedir. Yani onun ölümlü olduğunun, başıboş 

bırakılmadığının ve öldükten sonra tekrar diriltilip hesap vereceğinin hakikatını içermektedir. 

“Hüdā-yı Teʿālāya hamd u sipās.  

 Ana şükr ü minnet senā bî-kıyās” [4-a] 

Şārih, beyitte geçen bazı kelimelerin hareke kaydını vererek yanlış okuma riskini 
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ortadan kaldırmakta ve zaman zaman açıklamalarda bulunmaktadır: “Hüdā zamm-ı hā ile Hak 

Teʿālā Hazretlerinin ismi-i şerîfidir. ʿİlm-i hāsdür. Gayra ıtlāk olmaz…Sipās sîn-i evvelanın 

kesresîyle şükr ü minnet maʿnāsınadır…[4-b]” Ayrıca “Hasıl Beyit” başlığıyla beyitten 

alınması gereken mesajı, doğrudan vermektedir: “Hak Teʿālā Hazretlerine endāzesiz hamd u 

şükr ü minnet ve senā olsun. Zîrā hamdün zikr-i vācîp olduğundan bu beyit ile edā itdi ve 

salavātı dahı beyt-i ātî ile edā idecekdir. [4-b]”  

“Şāma dek olmaz tahammül subhun olmuş vüsʿatı 

“İt gurūba dek ʿatāyî yoksa şāmdür gurbeti” [5-b] 

Yukarıdaki dizelerde “şām (akşam)-subh (sabah)” birlikteliği hem şekil hem mana 

itibariyle tezat oluşturmaktadır. Şārihin “dimāğa koku verici Yūsuf ile Yaʿkūbun rūz u şebde 

karîn ve yoldaş” olarak izah etmesi maddî açıdan uzak; fakat manevî açıdan ise birbirlerine 

yakın olduğunu göstermektedir. Bununla hem telmih hem hüsn-i talil yapılmıştır. Ayrıca 

şārih, bunu “ifrāt-ı muhabbetden kināye” olarak ifade etmektedir. 

 “Çü burcî saʿādetde hoş ahterem 

 Ki Yaʿkūb Yūsuf birāderlerim” [6-a]   

Şārih, burc-ı saʿādetten kasıt yüksek bir mertebeye erişmek anlamında izah ediyor. 

“Yaʿkūb ve Yūsuf nāzım-ı merhūmun üvey birāderleridir. [6-a]” Şārih, Yaʿkūb ve Yūsuf’u, 

nāzım-ı merhumun üvey kardeşleri olduğunu söylemekle zihin karışıklığını gidermektedir.  

Gerçi ayrılık ve muhabbet fikri, Yaʿkūb ve Yūsuf peygamberlerin kıssalarını da hatırlatıyor. 

13. Örnek Bir Şerh Denemesi 

 “Ādem zi behişt yāft noksān ez zen 

 Yūsuf belā-yı çāh zindān ez zen 

 Sîmurg be kūh kāf pinhān ez zen 

 Sad mülk Süleymān şode vîrān ez zen” [25-b]   

Yukarıdaki şiirin üçüncü dizesinde simurgun Kafdağı’nda gizlenmesine gerekçe 

olarak kadın gösterilmiştir. Şārih de bu meyanda şunları söylemektedir: “Sîmurg ʿankā 

kuşıdur ki kuşların pādişāhı idi. ʿAvrat şerrinden nā-bedîd oldı ki ismi mevcūd cismi nā-

mevcūddur dirler… Bu nazm ʿavrat şerrine giriftār olan merdān-ı pāk-dāmenlerin hāl 

beyānında sîmurgun kıssasına telmîh vardır. [25-a/ b]” Burada; simurgun adı olup kendisi 

olmayan anka kuşu olduğu, kuşların padişahı olduğu, kadın şerrinden kaybolduğu, yani 
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görünmediği ve kadınların tuzağına düşen temiz erkeklerin durumunun bir beyanı olduğu 

anlatılmaktadır. Şārih, edebî sanat olarak telmih yapıldığını söylüyor. Görüldüğü üzere zaman 

zaman edebî sanatlar, şārih tarafından açıklanmaktadır. Aslında yukarıdaki dizelere bir bütün 

olarak bakıldığında; Ādem, Yūsuf ve Süleymān peygamberlerin kıssalarına bir gönderme 

olduğundan telmih ve “ez zen” ibaresinin tekrarıyla da tekrir yapılmıştır. Beyitlerin kendi 

arasında uyaklı olması, nazım biçiminin mesnevi olduğunu göstermektedir. Burada “ez zen” 

rediftir ve “-ān” ise zengin uyaktır. 

“Āfitāb-ı ʿālem oldun virmesün eksüklügün 

 Tanrı bākî eylesün tā devr olunca nüh kibāb” [30-b] 

Yukarıdaki beyitte; āfitab, ālem, nüh kibāb ve devr sözcükleriyle bir tenasüp 

yapılmıştır. Āfitāb-ı ʿālem terkibiyle hem açık istiare hem mübalağa yapılmıştır. Nüh kibāb 

terkibi, şiir geleneğimizde çokça kullanılmıştır. Nüh, Farsça dokuz rakamına ve kibāb da 

kubbe sözcüğünün çoğulu olarak gelmektedir. Dokuz felekler olarak tam çevirisi yapılan bu 

ibare, Arapçanın dil içerisinde kendi kuralını işlettiğine güzel bir örnek olmaktadır. 

Anadolu’da Allah eksikliğinizi vermesin, şeklinde yapılan dualara aşinayız. Ayrıca burada “tā 

devr olunca nüh kibāb” ibaresi ile kıyamet gerçeğine dikkat çekilmektedir. İnsan tekinin 

beslendiği kaynaklar, nihayetinde onun bakış açısına da sirayet etmektedir. Kıyametin 

dehşeti: “O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır.” (Kur’ān-ı Kerim, 80/37) 

āyeti ile ādeta resmedilmektedir. “Tā devr olunca nüh kibāb” ibaresi, “Her biri, bir yörüngede 

yüzmektedir.” (Kur’ān-ı Kerim, 21/33) āyetini çağrıştırdığından burada telmih yapılmıştır. 

İnsanın ölümü kendi kıyametidir, bilincinde olanlar ve kendi kıyametiyle yüzleşenler, ebedi 

olmadıklarının da mesajını verirler: “Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar?” 

(Kur’ān-ı Kerim, 21/34).  

14. Sözlük Bölümüne Dair 

Eserin sözlük kısmı, “El-Kıtʿatiʾl-Ūlā Mineʾr-Risāleti” başlığı altında verilmektedir. 

Manzum sözlük çalışmalarına dikkatli baktığımızda ilk öğretilmek istenen kelime, yaratıcının 

ismi olduğu anlaşılmaktadır. Aynı şekilde bu metnin sözlük kısmı da yaratıcının adıyla 

başlamaktadır. Önce Türkçe sonra Farsça olarak verilen kelimenin farklı dillerdeki karşılığı, 

şārih tarafından; “Süryānice, İbrānice, Harzemce, Rūmca, Hinduca, Urumca ve Bulgarca” 

olarak verilmektedir. 

“Nedir Tengri Yezdān ü Îzid Hüdā  
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 Ferāhem karîb oldı ayru cüdā” [10-a] 

Şārih, Farsça masdarlar hakkında bilgi verip Farsçanın kurallarının çok olduğunu, 

fakat bir miktarının özet bir şekilde verilip bununla yetinilmeli ve böylece öğrencilere ve 

hocalara zorluk verilmemesini salık vermektedir. Ayrıca şārih, fiillerin geçmiş, geniş, gelecek 

ve olumsuz halleri hakkında bilgi vermektedir. (Bkn. :10-b / 11-a) 

Yaratıcının akabinde peygamberin gelmesi bir tesadüf olmasa gerek. Yaratıcıya iman 

peygambere imanı mücbir kılmaktadır. 

“Peyamber haberci sünülme kebāb 

 Kopuz oldı bürbüt hem eklek rebāb” [11-b] 

“Gamîn gussaludur sevinmek ne şād 

 Zemîn yer seher vaktidür bāmdād” [14-a] 

Yukarıdaki beyitte görüldüğü gibi sözcüklerin sıralanması; Türkçe- Farsça ya da 

Farsça-Türkçe şeklinde verilmektedir. Türkçe olarak verilen gamîn Farsça karşılığı olarak 

gussalu verilmiştir. Hâlbuki gamîn Arapça kök+Farsça -în ekinden oluşmaktadır. Metin 

okumada şārihin açıklamasına binaen “şāz, bāmdāz” sözcüklerini “şād ve bāmdād” şeklinde 

vermeye çalıştık. Bunu, şârihin açıklamalarını dikkate alarak yaptık. Sözcüğün anlamdaşını 

ya da aynı sözcüğün farklı eklerle kullanımını birlikte veren şārih, bu yöntemle kelime 

ezberlemeyi kolay kılmakta, ayrıca Farsça bir kelimeye, farklı ekleri getirerek bunların 

işlevini de öğretmeye çalışmaktadır. 

 “Gamîn güssaludur ki nādir ne şāz 

  Zemîn yir sem agū sığınmakʿiyāz” [14-b]  

Bazen aynı kelimelerin tekrar edildiği görülmektedir: “ġamîn, güssalu; zemîn, yir” 

gibi. Arapça aynı anlama gelen sözcüklere de yer verilmekte: “nādir, şāz” gibi. Beyitlerde 

Türkçe-Farsça sözcüklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir; fakat ikinci dizede 

görüldüğü gibi Farsça-Türkçe ve Arapça sözcüklerin karşılıklarının da verildiği 

görülmektedir. 

“Nedür būs öpmek kucakdur kenār [14-b]” Bu dizede “kucakdur kenār” ibaresini 

şārihin: “…taraf ve hālet-i vuslatdan kināye olur falān filān kenār etdi dirler…[14-b]” 

şeklindeki izahatı, anlamayı kolay kılmaktadır.  Böylece şārih, sadece kelimenin başka dildeki 

karşılığını vermiyor, aynı zamanda; teşbih, istiare, kinaye, vb. edebî sanatlar hakkında da bilgi 

vermektedir. 
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“Tutak lebʿArabca kalaydür rasās 

  Yılan mār niy yok fevzdür halās” [15-a]   

Yukarıdaki beyitte nāzımın, Türkçe-Farsça, Türkçe-Arapça ya da Farsça-Türkçe 

şeklinde bir sıralama da izlediği görülmektedir. Bazen anlamdaş kelimeleri “fevzdür halās” 

örneğinde olduğu gibi birlikte vermektedir. “Niy irvā belki Nātık hîn-i mevtinde olur ihyā 

[15-a]” Bu dizede de görüldüğü gibi metni okurken şārihin açıklamalarını dikkate almaktayız: 

“Niy nūnun kesri ve yāʾ-i sākine ile yok lā maʿnāsına. [15-b]” Ayrıca şārih, yer yer kelimenin 

anlamını verirken kelimenin farklı kullanımını da açıklamaktadır: “Leb tutak ve taraf 

maʿnāsına dahı gelür. Leb-cūy ve leb-i deryā dirler. [15-a]” 

Şārih, Farsçada sözcüklerin nasıl çoğul yapıldığını, ayrıntılı bir şekilde açıklıyor: 

“Emmā Fārisiyye olan esmānün cemiʿnde kāʿide budur ki eger ism-i zeviʾl-ervāhdan 

olursa elif   nūn ile cemiʿlenür ādemiyān ve melikān periyān ve cānverān gibi. Ve eger 

āhirinde hāʾ ʿalāmet olursa elif ve nūndan ol kāf-i Farisî getürürler hācegān ve 

bendegān gibi. Ve emmā cemādātdan olursa ahirine elif ile hā ziyāde iderler āsmānhā 

ve zeminhā gibi. Eger cemādatün baʿzı cihetinde hayvānāta müşābeheti olursa iki 

vechiyle istiʿmāli cāʾizdür dirahthā…[15-b]”  

Bu ibareden olarak ruh sahibi canlı varlıklar -ān ile cansız varlıklar ise -hā ile çoğul 

yapılmaktadır. Ayrıca şārih, insan dışındaki canlı varlıkların hem -ān, hem -hā ile çoğul 

yapılmasının caiz olduğunu söylemektedir. Burda dikkat edilmesi gereken nokta “hāce ve 

bende” sözcüklerinde olduğu gibi sonu kapalı he ile biten sözcükler, -gān şeklini alarak çoğul 

olur. Kelimenin hem tekil hem çoğul biçimi, yeni bir dil öğretimini merkeze alan günümüz 

eserlerinde de bir yöntem olarak kullanılmaktadır. 

“Berg-i dirahtān-ı sebz der-nazar-ı hūş-yār  

 Her varakî defterist maʿrifet-i kird-gār” [17-a]   

Yukarıdaki Farsça beyit, “nitekim şeyh buyurur” ibaresiyle aktarılmaktadır. Bu beyit, 

Şeyh Sadi-i Şirazî’ye aittir. Burada “şeyh” ile yetinilmesi, onun Osmanlı medreselerinde 

okunan ve tanınan bir isim olduğunu göstermektedir. Günümüz dil çalışmalarında “dile maruz 

kalma” şeklinde ifade edilen bu yöntem, aslında geleneksel dokuda da varlığını sürdürmüştür. 

Sözlük bölümünde bu tür iktibasların olması, bir bakıma monotonluğu kırmakta ve güçlü 

şairlerin beyitlerinin aktarılması da buna hizmet etmektedir. 

“Her gören ʿayb itdi āb-ı dîde-i giryānımı 
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 Eyledim tahkîk görmüş kimse yok cānānımı” [15-a] 

“Meres ip ceres çan saṭldür feres[16-b]” Bu dizede “saṭldür feres” ibaresini, ilk etapta 

yanlış okuduk diye düşündük. Şārih: “… saṭl didügün at degüldür belki at suvardıkları 

kabdür böyle olacaḳ. Der-feresdeki der lafz-ı dālın fethiyle telaffuz olundukda maʿnāsı 

es-satl fî hakkiʾl-feres olur…[16-b]”       

Yukarıda da belirtiğimiz gibi şārih, kapalı anlatımlara izahatıyla açıklık getirmektedir. 

Feres sözcüğü ile kastedilen at, satl ise atları suvardıkları kap olduğu anlaşılmaktadır. 

Farsçada “der” edatı kullanıldığı yere göre; için, sebep, görelik, bulunma, vb. anlamları 

içermektedir. Bu dizede “satldür feres” ibaresini “satl der-feres” şeklinde de okunabilir, diye 

düşündük. Zaten şārih de bu manaya dikkat çekmektedir: “es-satl fî hakkiʾl-feres” yani kova 

at içindir/ atın hakkıdır. 

Şārih, bazen de sözcüğün farklı bir anlamına dikkat çekmektedir: “Evvelki zāğ kuzgun 

maʿnāsına. İkinci zāğ kūşe-i kemān maʿnāsına. [18-a]” Bām bāʾ-i ʿArabîyle tam üsti satıh 

maʿnāsına ve orta fecir maʿnāsına dahı gelür. [19-b]            

  “Güneş mihr u hurşîd ü aya di māh 

 Sitāre ne yıldız emîre di şāh” [20-b]  

Sözlük kısmında beyitler, mesnevi nazım biçiminde verilmektedir. Bu beyitte “māh- 

şāh” sözcüklerinde “-āh” zengin kafiyedir.  Beyitleri genel olarak incelediğimizde zengin 

kafiye şeklinde uyaklandığı görülmektedir.  

“Māh üç maʿnāya gelür evvelā ay ki dünyā gökünde maʿrūf yıldızın adıdür. Sāniyen 

ay ki bir yılın on iki bahşından biri sene dirler. Meselā sene-i kameriyede muharrem 

safer āh sene-i şemsiyede tārîh-i Rūm iʿtibāriyle teşrîn-i evvel teşrîn-i sāni kānūn-ı 

evvel kānūn-ı sāni şubāt ayār hazîrān temmūz āb eylül āğustos. Tārîh-i Firdevs-i 

kadîm ve Tārîh-i Celāl iʿtibāriyle ferverdîn ordibehişt hordād tîr mordād şehrîver mihr 

abān āzer dey behmen isfend-ürmüz. Sālisen Fürs aylarınün on ikinci güni …[20-b]”  

Yukarıdaki ibareden olarak şārih, bazen bir kelimenin farklı anlam ayrıntıları üzerinde 

ayrıntılı bir açıklama yapma gereksinimi de duymaktadır. 

“Kem eksükdürür hem dahı muḥterem [23-a]” Kem sözcüğü Farsçada eksik anlamına 

gelmektedir. Kem hem eksik hem muhterem olarak ifade edilmiş. Şārih, bu kafa karışıklığını, 

“Kem feth-i kāf-i ʿArabîyle eksük nākıs maʿnāsına. Lugat-ı Niʿmetullahda kem lafzı ednā ve 

ʿazîz ve muhterem maʿnālarına dahı gelmişdür. [23-a]” ibaresiyle gidermektedir. Görüldüğü 
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gibi şārih, önce kelimenin hareke kaydını vermekte sonra onun Arapça karşılığı olan nākıs 

sözcüğünü vermekte ve daha sonra kem sözcüğünün ednā, azîz ve muhterem anlamına 

geldiğini Lugat-ı Niʿmetullah’ı kaynak göstererek açıklıyor. Böylece kapalı ifadeler, şerh 

yöntemiyle açıklığa kavuşmaktadır.  

Çi şebnem gice şeb di gündüze rūz 

Kışa dey kara berf yeh hem ne buz [26-a]   

Yukarıdaki dizelerde çi, şebnem, gice anlamca birbirini çağrıştıran sözcüklerdir. Bu 

anlam ilişkisi ve çağrışım zenginliği ikinci dizede; ḳış, dey, ḳar, berf, yeh ve buz 

sözcükleriyle daha da belirginleştiği görülmektedir. Bu, bir tenasüp örneğidir. Gece- gündüz 

ifadesinde ise bir tezat göze çarpmaktadır. Yeni bir dil öğrenmede benzer sözcüklerin bir 

arada kullanılması ya da karşıt sözcüklerin kullamılması ya da sözcüklerin çağrışım yoluyla 

aktarılması, bugün de dil öğrenmede bir teknik olarak sunulmaktadır.  

“Diken hār bülbül ne ʿandel hezār 

 Ne yek bār bir kerre yük oldı bār” [26-a]   

Şārih, açıklama kısmında hezār sözcüğünün sayı itibariyle bin sayısına da denildiğini; 

fakat şiirde bülbül adlı kuş olduğunu ifade etmektedir. İkinci dizede “bār” kelimesi, hem defa, 

kez hem yük anlamında kullanılmıştır. Şārih, “bār” kelimesinin yemiş, semer anlamına da 

dikkat çekmektedir. Farsçası verilen kelimenin hem Türkçesi hem Arapçası şārih tarafından 

verilmektedir. Sözlük kısmında buna benzer kullanımlar göze çarpmaktadır.  

 “Hāsılı nîst ez în zühd riyāʾ vü salāh 

Rūh rā tāze koned hāssiyet-i cevher rāh” [27-b]  

Şārih, kimi zaman da açıkladığı kelimenin örnek kullanımını bir beyitle vermektedir. 

Rāh sözcüğünün Arapça şarap anlamında olduğunu izah ettikten sonra: “…Ferişte ṣāhibinün 

bu beytinde rūşendür.” gibi benzer ifadelerle iktibas da yapmaktadır. 

“Nitekim bu fakîrin gazelyātınün baʿzı beyitlerinde vākiʿ olmuşdur. [28-a]” ibaresinin 

devamında “Beyt li-Nāmikihi” başlığıyla verilen beyitler şārihe aittir ve beyitte yer alan 

“Nātıkam” sözcüğü de mezkūr düşüncemizi desteklemektedir: 

 “Hüsn-ı to mānend-i tāvūs saht nālem der-kemer 

 Nātıkam h˘āhiş-gerem mānend bülbül gülşenet” [32-a]  

“Gāfil zen-i dünyānun seyrānı olur fānî 
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 Fānîde kalur mı hîç gerçi ola sad şānı 

 Şānı bilinen şehler hep taht-ı türāb oldı 

 Ol dîde didi yā Rab yandı bu cānım cānı 

Cānını seven cānlar cānıyla tolar kabri…” [21-a]   

Yukarıdaki dizelerde görüldüğü gibi bir dizenin sonunda yer alan kelime, sonraki 

dizenin başında yer almaktadır. Arap şiir geleneğinde çokça görülen bu sanat, “reddüʾl-ʿacüz 

ʿalā sadr” olarak meşhur olmuştur. İnsanın fānî olduğuna -ne kadar meşhur olsa da- ölümün 

elinden şahların bile kurtulamadığına, bunların toprak altına alındığına ve onlardan hiçbir izin 

kalmadığına tanıklık etmekteyiz. Bu tür dizeler, manzum sözlüklerin sadece sözlük işlevi 

görmediğini de göstermektedir. 

“Tiri desed dahı bil çatri desed 

 Kırk ve elli pat deseddür şest desed 

 Altmış ve yetmiş dahı sedam desed  

 Oldı seksan hem dahı osam desed”  

 “Üskūfî merhūm Bosna dilince bir lugat nazm idüp anda beyān itmişdür. [41-a]” 

ibaresi ile şārih; otuz, kırk, elli, yetmiş ve seksen sayılarının Boşnakça karşılığını bize 

aktarıyor. Bu, Osmanlının, imparatorluk kimliğinin ya da Osmanlı Türkçesinin bir 

imparatorluk dili olduğu gerçeğinin bir yansıması olmaktadır. 

15. Muamma Örnekleri  

“Bihakkın ʿaşk-ı Ādem hüsn-i Havvā 

 Murādem ez to şod kalb fesevvā” [35-b] 

Şārih, muʿammā hakkında açıklama yapmakta ve akabinde verilen beyitleri izah 

etmektedir. Kaidelerden birinin kalb; yani sözcüğün ters çevrilmesi olduğuna işaret 

edilmektedir. Yukarıdaki beyitin ikinci dizesinde yer alan “fesevvā” sözcüğü için: “Meselā 

fesevvā maklūb oldukda Yūsuf ismi çıkar.”  

“Nîze-i maklūb rā kon 

 Dān ki ūrā miyān tîr neh” [35-b] 

Bu Farsça beyiti, “Nîzeyi ters çevirip ortasına tîr getirmeyi unutma!” şeklinde 

çevirebiliriz. Bu beyitte; nîze: mızrak, süngü, maklūb: tersine çevirilmiş, rā: Farsçada belirtme 
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durum eki, kon: kerden fiilinin emr-i hazırı yani yap, dān: dānisten fiilinin emr-i hazırı bil, 

ūrā: onu, miyān: orta, ortası, tîr: ok, neh: nehiden fiilinin emr-i hazırı bırak, yerleştir 

anlamında. Şārihin yaptığı açıklamaya binaen Farsça verilen sözcüğün Arapçası ya da Arapça 

verilen sözcüğün Farsçası getirilir ve ayrıca tashîf de yapılır: “Noktasız harfi noktalı ve 

noktalı harfi noktasız itmekdür. [35-b]” Bu ibareden tashîfin ne olduğu da anlaşılmaktadır. 

“Meselā nîzenün ʿArabîsi rumhdür maklūb kılsan hamr olur. Zîrā ki tashîf ve tîr ʿArabîsi 

sehmdür. Anün miyānı tāʾdur ve hamz tashîf olmuşdur. Āhirine hā getüricek hamza olur. [35-

b]” Bu yapılan açıklamaya mebni, yukarıdaki beyitle kastedilen sözcüğün, Hamza olduğu 

anlaşılmaktadır. 

“Ağzına aldıkda zülfün ol kamer 

Kim görürse cigerine kan tamar” [36-a]    

Yukarıdaki beyitin açıklamasına binaen burada kasdedilen sözcüğün, Muhammed 

olduğu anlaşılmaktadır.  

“Eger dervîş eger şāh-ı zamāne 

 Gelen hasret gider elbet cihāne” [36-a] 

Ahiret hayatının sonsuz, dünya hayatının ise geçiciliğine rağmen, insanın dünyaya 

meylini şu dizeler, ādeta özetlemektedir. Şārih; “ʿAyn-tāb Müftîsi Hākî ʿAbdüʾr-Rahmān 

Efendi kuddise sırrıhuʾl-ʿazîz Şāhidî merhūmun lugatınün nazîri Nazmüʾd-dālî nāmında olan 

ʿArabî lugatın dibācesinde bu beyit şerh makāmında bir hikāye tarzında muʿammā-gūne bir 

tārîh zikr itmişdür. [36-a]” diyerek Sultān Osmānʾın tahta çıkışına bir tarih düştüğüne dikkat 

çekmektedir: 

“Anı gül-gonçe sulub cem açulup seyr oldı 

Sāl-i meh tārîh -i hākî saferüʾl-hayr oldı” [36-b]  

“Gül-gonçe-i merhūm şevketli Sultān Mahmūd Hānün tārîh-i vilādetleridür. Anı gül-

gonçe solmasından murād müfāceʾāt-i intikālleridür. Cemden murād şevketli ʿOsmān Handür. 

Açılmasundan murād tahta cülūsdur taʿmiye tevriye tarîkıyla lafz-ı cem kırk üçdür. 

Açılmasundan murād saferüʾl-hayrün çıḳmasıdur. Gonçe māhe lafz sāle-i maʿnevi tārîh olur. 

[36-b]” Görüldüğü üzere tarihî olaylara da muʿammā tarzı beyitler yazılmıştır. 

Şārih, muamma örneklerini “sanʿat-i garîbe” olarak tanımlamaktadır. Şārih, bu konuyu 

açıklığa kavuşturmak için metnin son kısmında farklı lugaz örneklerine yer vermektedir. 

Ayrıca şārih, bu konuyu, “fürūʿāt-ı şiʿir” içinde tanımlamaktadır: “… Bir mikdār dahı elʾān 
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keşf u ʿayān olunup ve fürūʿāt-ı şiʿirden lugaz dahı bu makāmda şerh u ḥāll olunsa gerekdür. 

[42-b]”  

16. Lugaz Örnekleri 

Dursun Ahmed Nātıkîʾnin, Arapça vükufiyetini göstermesi açısından önemli olan bu 

rübāʿî, ancak şārihin açıklamasına binaen sağlıklı bir şekilde okunmaya olanak vermiştir.  

“Kevnu ʿaklin ʿilme küllin kevnu nutkin fî ʿulā  

 Fî femin küllu mekūlin fezlüküm sallū ʿulā 

 Künhu ğilzin nekzu keffin leġvu kavlin men yekūm 

Künhu fiʿlin tevʿu kayyūm vefku nassin katʿu lā” [42-b]  

Yukarıdaki okumayı destekler nitelikte: “Kevnu el-lafz mübtedā ismine muzafdür 

ʿilme küllin anun haberüdür. Kevnu nutkin mübtedānuñ haberidür. Fî ʿulā zarf-ı müstakarr 

olarak kevnu sānînün haberüdür yaʿniʿaklın ʿilm-i külli olması ʿālî olan kelām-ı Hakkda 

nutkun vākiʿ olmasıdür… [42-b]” şeklinde uzun uzadıya yapılan yorum, metnin zorluğunu 

göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Şārih, “fezlüküm sallū ʿulā” ibaresinin “sallū ʿaleyhi ve sellimū” āyetine telmih 

edildiğini söylüyor. Āyetin iktibas kısmı, “Siz de ona salāt ve selām edin.” anlamındadır. 

Āyetin tamamına bakacak olursak: “Allah ve melekleri, Peygamberʾe çok salavāt getirirler. 

Ey müminler! Siz de ona salavāt getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (Kur’ān-ı Kerim, 

33/56). Bu āyetin dipnot kısmını, faydalı olacağını düşünerek paylaşmak istiyoruz: “Allahʾın 

salavātı, rahmet etmek ve kulunun şānını yüceltmektir. Meleklerin salavātı, Peygamberʾin 

şānını yüceltmek, müminlere bağış dilemek anlamındadır. Müminlerin salātı ise, dua 

anlamına gelmektedir. Allah bütün müminlere, peygamberlerine salāt ve selām getirmelerini 

emretmekte ve ona saygı göstermelerini istemektedir…” (Kur’ān-ı Kerim, Dipnot:1, s.417). 

“Katʿu lā katʿu halki men lā yüʾminu biʾllāhi ve resūlihi takdirinde haber baʿd 

haberidür. Yaʿni işün ve saʿyün nihāyeti Allāha itāʿat Kurʾāna hadîse muvāfakat îmān 

itmeyen kāfir müşriklerin boyunlarını katʿ itmekdür. Zîrā bunda “etîʿūʾllāh ve etîʿūʾr-

resūl” el āyeh āyet-i kerîmesine işāret vardür. [43- b]” 

Şārihin, “katʿu lā” ibaresinin yorumuna ilişkin yukarıdaki iktibası paylaştık. Bu 

iktibasın, “îmān itmeyen kāfir müşriklerin boyunlarını katʿ itmek” kısmını -bağlamından ayrı- 

yanlış yorumlara sebebiyet vermemek adına Mümtehine Suresi 8. āyeti ile paylaşmak istedik: 
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“Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik 

yapmanızı ve onlara ādil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever.” 

(Kur’ān-ı Kerim, 60/8). Şārihin devamında “etîʿūʾllāh ve etîʿūʾr-resūl” āyetine işaret ettiği 

ibare: “Allah’a ve peygambere itaat edin.” anlamındadır. Bu ibare; Nisā 59, Māide 92 ve Nūr 

54. āyetinde de geçmektedir. 

Yukarıdaki rübāʿîʾnin birçok “esrār-i hafiyye” barındırdığını ve aynı zamanda 

muamma ve lugaz bahsi için şārihin ifade ettiği “sanʿat-ı garîbe” olduğu -anlam itibariyle de 

“şerîʿat-ı garrāya müştemil” olduğu- şārih tarafından ifade edilmektedir: “Ey ʿāşık-ı meʿāni ve 

ey delîr-i Sübhāni maʿlūm olsun ki bu rübāʿî mezkūr ki ātide zikr itdün bunda niçe esrār-i 

hafiyye ve kıtʿā-i sālisenün nısfında olan sanʿat-ı garîbe bundadür. Zîrā bu rübāʿî on altı 

harfden mürekkebdür sād-i mühmeleden yāya dek musannaʿ ve mükerrer olmuşdur. Zîrā 

nāzım-ı merhūmun ebyātınün evāʾili ve evāhiri ve hurūf-ı revîleri ṣāddan yā[ya] dek bu 

rübāʿide münderic ve meʿānisi dahı şerîʿat-ı garrāya müştemildür. [44-a]”  

Şārih, daha önce muamma örnekleri hakkında bize örnekler vermişti. Bu son bölümde 

ise lugaz örneklerini verirken “luġaz ve muʿammā beyninde fark ola” diyerek muamma ve 

lugazın farklı olduğuna dikkat çekmek istiyor. Lugaz Arapça ise “mā hüve” Farsça ise “çîst 

ān” ve Türkçe ise “ol nedür” sözcükleri ile anlaşılmaya çalışılır; yani “o nedir?” Bu kısma 

mebni olan iktibas: “Lākin lugaz olan şeyʾin ismi muʿammā gibi olmayup belki mesʾūlu 

ʿanhü baʿzı evsāf ile istidlāl ve istinbāt eylemek mümkin ola ki lugaz ve muʿammā beyninde 

fark ola ve dahı lugaz ʿArabîyyātdan mürekkeb ise mā hüve Fārisîden ise çîst ān Türkîden ise 

ol nedür kim lafızlarıyla tasdîr olunur. [44-a /b]” 

Misāl ʿArabî Beyit 

“Ve mā ğülāmun rākiʿun sācidun ehū nuhūlin meʿahu cārî 

Mülāzimun liʾl-hamsi fî vaktihā muʿtekifun fî hidmetiʾl-Bārî” [44-b] 

Yukarıdaki beyit ile anlatılmak istenen nesne -şārihin yorumuna binaen- “kalem”dir. 

Misāl Fārisî Beyit 

“Çi çîz est ān ki dāred heşt dîde 

 Be- cî [çî] cürmî ser u domeş burîde” [44-b] 

“Sekiz gözü olan o nesne nedir? Ne suç işlemiş ki, kuyruğu ve başı kesilmiş.” şeklinde 

bir çeviri yapabiliriz. Bu Farsça beyit ile anlatılmak istenen nesne ise “ney”dir. 

Diger Misāl ez- Fārisî Beyit 
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“Eger mushaf ū nîstî kücā dîden kesî 

 Piyāle-i zerîn be-teşt mînā-fām” [45-a]   

Yukarıdaki beyit ile anlatılmak istenen nesne -şārihin yorumuna binaen- “yevm”dir. 

Misāl Türkî Beyit 

“Ol nedür kim bir küçük neyzen dede 

 Rahmet okudur nezîr Ahmede” [45-a]   

Bu Türkçe beyitte ise “bundan remz-i lugaz sivrisinekdür.” ifadesi ile “sivrisinek” 

söylenmek istenmiştir. 

Diğer Misāl li-Şārihihi Beyit 

“Zikr ider Mennānı hergiz ol ne kim söylesin 

 İtmeki ummuş Hüdādan böyle bir söz dinlesin” [45-a]   

Şārih, bu lugazla ehl-i dünyāyı remz etmektedir. Dış planda Mennān ismini 

zikredenlerin, aslında murad ettiklerinin ekmek olduğunu, bunu da Mennān lafzının ikinci 

hecesine dikkat çekerek vermektedir. Bildiğiniz gibi “nān” Farsçada ekmek demektir.  

Diğer Misāl li-Şārihihi Beyit 

“Mihnetin sūretidir bende musavver bilünüz  

ʿAşk-ı Yezdāndadür dāʾimā Nātık görünüz” [45-b]   

Şārihe ait bu son lugaz örneği, Dursun Ahmed Nātıkîʾnin inançlı, dindar bir kimliğe 

haiz olduğunun da göstermektedir. Bu beyitle şārihin Cenāb-ı Allahʾa olan muhabbetini 

görmekteyiz. “Remz-i lugaz muhabbet-i Îlāhîdür. Zîrā mihnet ile muhabbet imlāda ve sūretde 

bir yazılur…[45-b]” ibaresi de düşüncemizi destekler niteliktedir. 

17.  Metinde Geçen Farsça Beyitler 

“Āmed ber-men ki resūlem 

 Goftem to bero ki men Hüdāyem” [4-b] 

“Hūb-rūy hemçünîn her dem zi-leb 

Ger be-morde cān dehed ne-būd ʿaceb” [13-b]   

“Hasta dil çend tevān ferişte-i der-dehr 
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 Hîz-i merdāne kadem neh ki cihānest firāh” [13-b]   

“Vah ki men mî tevānem ki be būsem pey ū  

 Ey besā kes be tasarruf zi der-āğūş güzeşt” [16-a]  

“Hüsrevā der-zamān-ı maʿrifet 

 Ne-dehed bāz zahmet güncişk” [16-a] 

“Kebūter bā kebūter bāz bā bāz  

Koned hem-cins bā hem-cins pervaz” [16-b] 

“Berg-i direhtān-ı sebz der-nazar-ı hūş-yār  

 Her varakî defterist maʿrifet-i kird-gār” [Şeyh Sādî / 17-a]   

“Ber bâm-ı kasr-ı devleteş ez zāğ be-güzered  

Şāhî ki dîd zi sāye-i hod çün hemān zāğ” [18-a]    

“Ez men o rā yekî selām zedem 

Kerd ez men be-hışım çeşm-āğîl” [19-b]  

“Āfitābem niyāmede be-beze günāh 

 Çi zenî ġamze-i gül-i be-meze” [19-b] 

“Kemterîn tāk-ı haşmet hüsrev 

 Der ʿulüv çün kemān-ı Sām buved” [20-a]  

“Dîde-i dūst be-to rūşen bād 

Sîne-i hasm pür ez nāvek-i çarh” [20-a]  

“Hem-çū Şîrāz hürrem ez ʿadalet 

 Nîst iklîm der heme kişver” [22-b] 

“Bād-ı bākî sāye-i taʿzîm-i o 

 Tā ki bāşed nām-ı levhî karzamān” [24-b] 

“ʿAraz rā be-h˘ān tā beyār düşmār 

 Ki cenkest şükr ki āyed be-kār” [25-a] 

“Bismiʿllāhiʿr-rahmāniʿr-rahîm 
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Hest kilîd-i der-i genc-i Hakîm” [Molla Cāmî / 25-b] 

“Kazā sezed ki be-nehr firāş bārgehet 

 Be rāy fahr zi mihr u ser sāzed nehî” [27-a] 

 “Şāh-ı enām Şeyh Ebū İshāk 

 Ey külāh-ı to reşk efseregî” [Şems-i Faḫrî / 27-b]  

“Dilārām rā ber ruh ez şermegî 

 Semen lāle şod lāle luʾlū zi hūy” [27-b] 

“Hāsılı nîst ez în zühd riyāʾ vü salāh 

 Rūh rā tāze koned hāssiyet-i cevher rāh” [Ferişteoğlu / 27-b]  

“Āhir-i devlet let est āhir-i dinār nār 

 Āhir-i dirhem hem est kalb ikbāl lā bekā” [29-a] 

“Hüsn-ı to mānend-i tāvūs saht nālem der-kemer 

 Nātıkam h˘āhiş-gerem mānend bülbül gülşenet” [Nātıkî / 32-a] 

“Eger h˘āhî ki esrār-i dilet pür bāşed ez ʿirfān 

 Be mihr-i mihter-i hūbān derūn ber mücellā kon” [32-b] 

“Hācib zer-i ter bāşed der-hass sehā zāteş  

 Der hubb-ı Hüdā sebteş ez bād ser-i zāteş” [Nātıkî / 33-b] 

“Bihakkın ʿaşk-ı Ādem hüsn-i Havvā 

 Murādem ez to şod kalb fesevvā” [35-b] 

“Nîze-i maklūb rā kon 

Dān ki ūrā miyān tîr neh” [35-b] 

“Süls hatt-ı ten nüvişt Yākūt be zîbāyî 

Vîn turfa ki to ū rā der-hüsn-i hatt-ı vāris” [Ferişteoğlu / 38-a]  

“Pāy melah pîş-i Süleymān borden  

“ʿAybest velîkin hünerest ez mūrî” [38-a]   

“Hırs kār-i mūr bāşed ger revî bā-ān be-gūr 
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Haşv gūr h˘îşten bînî ki mūr bî mer-est” [39-b]   

Nazm 

“Ādem zi behişt yāft noksān ez zen 

 Yūsuf belā-yı çāh zindān ez zen 

 Sîmurg be kūh kāf pinhān ez zen 

 Sad mülk Süleymān şode vîrān ez zen” [25-b]   

Misāl Fārisî Beyit 

“Çi çîz est ān ki dāred heşt dîde 

 Be- cî [çî] cürmî ser u domeş burîde” [44-b] 

Diger Misāl ez- Fārisî Beyit 

 “Eger mushaf ū nîstî kücā dîden kesî 

 Piyāle-i zerîn be-teşt mînā-fām” [45-a]   

Bu çalışmada 33 Farsça beyit yer almaktadır. Sadece son iki beyit “Misāl Fārisî Beyit” 

ve “Diger Misāl ez- Fārisî Beyit” şeklinde gösterilmiştir. Kimi beyitlerin söyleyeni yazılsa da 

bazı beyitlerin kime ait olduğu belirtilmemiştir. 

18.  Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça ve Arapça Şeklinde Örnek Beyitler 

Türkçe-Arapça Beyit 

“Bize yā Rab iki dünyā işin āsān it 

 Sehhiliʾl-emra bi-dāreyn lenā yā Fayyāz” [19-a] 

Türkçe-Farsça Beyit 

“Fārisî öğrendüm oldum böyle tatlı dilli ben 

Pārisî āmūhtem geştem çünîn şîrîn zebān” [19-b]  

“Zehir içmek gibidir acı söz ādem olana  

 Sühen-i telh be-merdest çü nūşîden nîş” [20-a] 

“Bu bāğ içinde oldum gül gibi gülmek için tolmuş  

 Der în gülşen şodem pejmürde çün gül behr-i handîden” [Sünbülzāde / 20-b] 
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“Ayağun baş üzre korlar ögrenürsen maʿrifet 

 Ger beyāmūzî hüner pāy-ı torā ser nihend” [22-b]   

Arapça Beyitler 

“Şeyʾāni ʿacîbāni hümā ebredü min yeh 

 Şeyhun yeteşābbā ve şābbun yeteşeyyehu” [26-a]   

“Ve mā ġülāmun rākiʿun sācidun ehū nuhūlin meʿahu cārî 

            Mülāzimun liʾl-hamsi fî vaktihā muʿtekifun fî hidmetiʾl-Bārî” [44-b] 

Rübâʿî 

“Kevnu ʿaklin ʿilme küllin kevnu nutkin fî ʿulā  

 Fî femin küllu mekūlin fezlüküm sallū ʿulā 

 Künhu ğilzin nekzu keffin leğvu kavlin men yekūm 

            Künhu fiʿlin tevʿu kayyūm vefku nassin katʿu lā” [Nāṭıḳî / 42-b]  

19. Türkçe-Farsça / Farsça-Arapça Sıralama 

Sıralamada Farsçası-Arapçası verilen sözcüğün Türkçesi ya da Türkçesi-Farsçası 

verilen sözcüğün Arapçası açıklama kısmında verilmektedir.  

19.1. Türkçe-Farsça Sıralama 

“Ne yol gösteren rehber ü reh-nümāy 

 Gögüs sîne dest el ayak oldı pāy” [21-a]   

“Çi şebnem gice şeb di gündüze rūz 

             Kışa dey kara berf yeh hem ne buz” [26-a]   

19.2. Farsça-Arapça Sıralama 

“Dîhim tāc ser-leşker oldı ʿaraz 

 Ne sî-murg ʿankā di kîne garaz” [25-a] 
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20. Metinde Geçen Bazı Kavramlar ve Açıklamalar 

Metin okumada kolaylık olsun diye metinde sıklıkla geçen kimi kavramların anlamına 

dikkat çekmeyi uygun gördük. 

Nāzım-ı merhūm: “Kāle Sāhibüʾn-Nazm Hācibî Rahimehuʾllāhi” [37-a] 

müvehhede: tek noktalı  

mühmel: noktasız, noktası ihmal edilmiş (şāz/şād) 

muʿcem: noktası olan 

kaf-i ʿAcemî (kāf-i Fārisî) : g (gūş)  

kāf-i ʿArabî: k (kemān) 

teşdîd: şeddeli (rānün teşdîdi ile: erre) 

müsennā: iki noktalı 

bāʾ-i Fārisî: p (pîh) 

bāʾ-i ʿArabî: b (biyā) 

şütür : şîn-i muʿcem ve tāʾ-i müsennāt  

hoften : hāʾ-i muʿcem  

befā : bāʾ-i müvehhidenün fethi ve fāʾ-i memdūde ile  

taʿna : tāʾi mühmelenüñ fethi  

gürbe : zamm-ı kāf-ı ʿAcemîyle  

tefū : tāʾ-i müsennāt-ı fevkāniyenün fethiyle  

lezîz : zāl-i muʿcemeteyn  

ğet: feth-i gayn-ı muʿceme, āhirî tāʾ-i tavîle-i sākine  

21. Vezne Dair 

 “Galat üzre idenün vezni yamandur kātib 

 Ne yaman belki ziyāndur bulamaz hîç kāsib 

 İdemez terk şürūrı alışırsa şerre  

 Zulmeti andan olur zülm u fesāde rāğib” [4-a] 
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Nātıkî, bu dizelerle vezin hatası yapanlara dikkat çekmekte ve bunu yapanların 

ziyanda olduğunu söylemektedir. Bunu alışkanlık haline getirenin de bundan kendini 

kurtaramayacağını söylemektedir. 

“Taktîʿ Beyit” başlığıyla metinde sadece iki beyit verilmiştir. Buna örnek olarak: 

Hüdā-yı “feʿūlün” Teʿālā “feʿūlün” ya hamdu “feʿūlün” sipās “feʿūl” 

Ana şük “feʿūlün” rü minnet “feʿūlün” senā bî “feʿūlün” kıyās “feʿūl” [4-b] 

Metinlerin doğru okunmasında vezinlerin işlevi su götürmez bir gerçektir. 

Okuduğumuz bu metinde vezinlere yer verilmemiştir. Fakat beyitlerin vezinleri, tarafımızca 

gösterilmiştir. Bu durum, beyitlerin doğru okunmasına yardımcı olup kimi yanlış okumaları 

tashih etmemize yardımcı olmuştur. 

22. Bir Aruz Tasarrufu Olarak Farklı Okuma Denemesi 

Metin okumada şārihin açıklamalarını dikkate aldığımızı daha önce ifade etmiştik. Bu 

okuma biçimi, bir aruz tasarrufu olarak değerlendirilebilir. Farklı okuma biçiminin aruz 

veznini nasıl etkilediğini göstermek amacıyla aşağıdaki beyitleri örnek olarak paylaşıyoruz: 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Kāle Nāzım 

“Çiçek gül sögüt bîd ü kālā metāʿ 

 Di ʿarşa kirazmān cimāʿ vikāʿ” [24-a]                 

[fāʿilātün /fāʿilātün /fāʿilün] 

Beyit 

“Bād-ı bākî sāye-i taʿzîm-i o 

 Tā ki bāşed nām-ı levhî karzamān” [24-b] 

Yukarıdaki beyitlerde aynı sözcüğü hem kirazmān hem karzamān şeklinde okuduk. Bu 

okumayı, şārihin açıklamasına binaen yaptık.  Birinci beyit için: “Kirazmān kāf-i ʿArabînün 

kesri rāʾ-i mühmelenün fethi ve baʿdehu zāʾ-i muʿcemenün sükūnı ve mim-i memdūde ve 

nūn-ı sākine …[24-b]” İkinci beyit için: “Emmā Şems-i Fahrî Miʿyār Cemālide bu lugatı 

zaʿferān veznine nakl eyledi. [24-b]” Bu açıklamaya göre yapılan okuma, beyitlerin veznine 

de uygun düşmektedir. Şārihin açıklamasına göre buna benzer tasarruflar yapılmıştır. 

Görüldüğü gibi farklı okuma, vezni de etkilemektedir. 
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23. Aruz Terimlerine Ait İstatistikî Bazı Veriler 

Vezin çalışmalarında; imāle, ulama (vasl), zihaf, med yapılan sözcüklerin sayısal 

verileri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: İmāle: 448 sözcükte; ulama (vasl): 192 sözcükte; 

zihaf: 38 sözcükte ve med: 142 sözcükte yapılmıştır.  

Bu sayısal verilerin bağlamında şunları aktarmak istiyoruz: İmāle yapılan sözcüklerin 

çoğu Türkçedir. Özellikle -sözlük kısmında- Türkçe verilen sözcüklerin Farsçası ya da 

Arapçası sorulduğunda bu durum, karşımıza çıkmaktadır. Ulama (vasl), vezin bulmada açık 

heceye ihtiyaç duyulan yerde yapılmıştır. Şiir geleneğimizde özellikle “zihaf” hoş 

karşılanmasa da 38 sözcükte vezin zaruriyetinden yapılmıştır. 1,5 heceye ihtiyaç duyulan 

yerde 142 med yapılmıştır; fakat bu 142 sözcüğün 12ʾsinde ise imāle de yapılmıştır. Medli 

sözcüklerde açık hecenin uzun okunması da hoş karşılanmamıştır. Bunun örnekleri şiir 

geleneğimizde olduğundan bunu yapmaktan da kaçınmadık. 

24. Metinde Kullanılan Vezinler  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl]: 91 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün]: 35  

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün]:18 

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün]: 17 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün]: 11 

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilün]: 8 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / feʿūlün]: 8 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün]: 6 

[feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün]: 5 

[mefʿūlü / mefāîlü / mefāîlü / feʿūlün]: 5 

[mefʿūlü / mefāʿîlün / mefʿūlü / mefāʿîlün] : 4 

[mefʿūlü / fāʿilātün / mefʿūlü / fāʿilātün]: 3 

[mefʿūlü / mefāʿilün / feʿūlün]: 3 

[müfteʿilün / fāʿilün / müfteʿilün / fāʿilün]: 2 

[fāʿilātün /fāʿilātün]: 1 
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[mefāʿilātün / mefāʿilātün / mefāʿilātün / mefāʿilātün]: 1 

[mefāʿilün / feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün]: 1 

[mefāʿîlün / feʿilatün / mefāʿîlün / feʿilün]: 1 

[mefāʿîlün / feʿūlün / mefāʿîlün / feʿūlün]: 1 

[mefʿūlü / fāʿilātü / mefāʿîlü / fāʿilün]: 1 

[mefʿūlü / mefāʿîlün / mefāʿîlün]: 1 

[müfteʿilün / müfteʿilün /fāʿilün]: 1 

[müstefʿilātün]: 1 

[müstefʿilün / müstefʿilün / müstefʿilün / müstefʿilün]: 1 

[müstefʿilün / müstefʿilün]: 1 

Bu çalışmada 227 vezin tespit edildi. Genel olarak bakılırsa bu çalışmada 25 farklı 

vezin yer almaktadır. En çok kullanılan ise “feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl” vezin kalıbıdır. 

Bu kalıp 91 kez kullanılmıştır.  Özellikle bu, sözlük kısmında karşımıza çıkmaktadır. Sözlük 

kısmında farklı vezinlere de yer verilmiştir. Sadece birer örneği olan kalıplar ise 11 tanedir. 

25. Metinle İlgili İstatistikî Bazı Bilgiler 

Eserin sözlük kısmını oluşturan beyitler, 93 tanedir. Sözlük kısmında yer alan 

sözcükleri, tablolar halinde vermeye çalıştık. Böylece genel bir değerlendirme yapmak daha 

kolay olacaktır. Türkçe- Farsça sözcüklerin yer aldığı beyitler, daha çok kullanılmıştır. 

Genellikle beyitlerdeki sözcüklerin Arapça karşılığı, açıklama kısımında verilmiştir.  

Eserin sözlük kısmını dikkate alarak hazırladığımız tabloda yaklaşık olarak yer alan 

sözcükler; Türkçe:319, Farsça:352, Arapça:330 olmak üzere 1001 sözcüktür. Buna göre:    

Her üç dilde karşılığı olan kelimelere yer verilmiştir: kişi, kes, recul gibi.                             

Alet isimlerinin, sadece Türkçe-Farsça karşılıkları verilmiştir: balta-teber gibi.       

 Ayrıca sadece iki dilde karşılığı olan sözcüklere yer verilmiştir: 

Arapça- Farsça: pārsā-zāhid gibi. 

Türkçe-Farsça: yumruk-müşt gibi. 

Farsça-Arapça: ferheng-edeb gibi. 

Tükçe-Arapça: az-kalîl gibi. 
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Sadece Farsçası verilen sözcükler: pencere, deriçe, bācā, revzen gibi. 

Sadece Arapça olarak verilen sözcükler: elmās, cevāhir, kerkes gibi. 

Her üç dilde verilen sözcüklerin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Fiil ve 

mastarların, yaklaşık 80 sözcükle sınırlı olduğu görülmektedir. Yeni bir dil öğrenme 

sürecinde hitap edilen öğrencinin seviyesi dikkate alındığında ise bu durum uygun 

görülmektedir. Kitabın tamamını dikkate aldığımızda ise Türkçe ve Farsçanın ağırlığı göze 

çarpmaktadır. 

Dilin canlı olduğu tezini ispatlamak için sadece sözlük çalışmalarına bakmamız 

yeterlidir. Manzum sözlük çalışmalarında sadece Türkçenin arkaik kelimelerine yer 

verilmektedir. Bu da Türkçeye özgü bu durummuş gibi bir yanlışa kapı aralamaktadır. Biz de 

hem Türkçe hem Farsça sözcüklerin eski kullanımlarına örnek vererek bu algıyı kırmak 

istiyoruz: 

Türkçe: Calab (Tanrı), al (hile), bıldır (Geçen sene anlamında. Kimi yörelerde 

varlığını devam ettiriyor.), börk (kalpak), çeri (asker), çetük (kedi), çizi (çizgi), edük (konçlu 

mest), epsem (dilsiz), gedük (çatlak), kırak (işve), kiçi (küçük), kırnak- karavaş (cariye), uyan 

(dizgin), ügi (baykuş), süci (şarap), süni (kargı), senek (testi), sultanbörki (bir çiçek adı) gibi. 

Farsça: hālî (Bugün kālî olarak telaffuz edilmekte; yani halı), kirazmān (arş), rūy 

(tunç), münc (bal arısı), resā (çok), şakîs (ortak), celeb (ru-sibî), dîhim (tāc), behye (dikme), 

teberzed (şeker), ten (Pehlevi hatlı resim), ğet (nādān, cahil), mūze (çekme), red (Pehlevice 

büyük), meze (hoşa giden), beze (hoş kokulu meyve), gev (çukur) gibi. 

Görülen o ki bu değişim, bütün dillerde görülmektedir. Bu, dilin canlılığının en güzel 

örneği olsa gerek. Arkaik kelimelere Arapça üzerinden de örnek verebiliriz: rāh (şarap), nebiz 

(hurma suyundandan yapılan şarap), ʿanā (hastalık), ʿārız (yanak) gibi.  

Bu yazma metinde; “cimāʿ, vikāʿ, zinā, sifāh, rūsbî, sik, zeker, zebzeb, kîr, kahbe, 

gāne ve kābeh” gibi müstehcen kelimelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Çocukların 

masumiyeti ve bu kelimelerin varlığı âdete bir tezat teşkil etmektedir. Bu kelimeleri ifade 

etme noktasında tereddütlerimiz olduğunu ifade etmek isteriz. Aslında günlük hayatta bizim 

bu kelimeleri öğrenmemiz gizli bir öğrenme şeklinde olmaktadır. Burda gizli öğrenmeden 

kasdımız, istemeyerek gerçekleşen öğrenme biçimidir. 

Eserin sözlük kısmındaki kelimelerin veriliş mantığını iki farklı dizede görelim:  

“Kenîzek ne kırnak di ayrana dūğ” [38-b] “Di maymūne kebi yarıkdur şikāf” [39-a] 
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Tekrar olan kelimeler: nādir, şāz; güneş, şems; tāc; gögüs, sîne; kalın, ğilāz; yalan 

kizb; büzürg, ulu; zemîn, yer, ʿarz; ok, tîr; ırmak, cūy gibi. 

Şārihin, “eyʿazîz, ey tālib-i rāh-ı hakîkat” şeklindeki hitapları, çocuklara olan sevgiyi, 

gösterilen merhameti ve daha önemlisi onlara verilen değeri göstermektedir. Sağlıklı bir 

iletişimin olmadığı yerde sağlıkı bir eğitim de olmaz. İnsanı merkeze almayan disiplinlerin, 

insanlığa vereceği bir şeyi olamaz. Bu da ancak eğitimle sağlanır. 

26. Hatime Bölümüne Bir Bakış 

“Zehî erbāb-ı devlet kim bu nazmün hatmidür elʾān 

 Karanuk menzile revzen olupdur Nātıkā her ān 

 Hakîkat mey ney üzere niçe ʿāşık olur medhūş 

 Bu esbāb-ı saʿādetdür sana lāzümdür ey sultān” [41-b] 

Şārihin bu rübāisinden de anlaşıldığı gibi o, bu çalışmadan oldukça memnun 

görünmektedir. Bu düşüncemizi; “erbāb-ı devlet, esbāb-ı saʿādet, zehî ve ʿāşık olur medhūş” 

gibi ibareler desteklemektedir.  Rübāinin ikinci dizesine binaen şārih, bir an önce bu şerhi 

bitirmek istemektedir. Şārihin bu çalışmanın sonuna geldiğini “bu nazmün hatmidür elʾān” 

ibaresinden anlamaktayız. Her an için karanlık menzile yol almak mümkün olduğu fikri, bize 

ölümü çağrıştırıyor. Bu karanlık menzili aydınlatacak bir pencere (revzen) de bu çalışma olsa 

gerek. Çalışmamızın başında şārihin “rıza-yı İlāhi”yi kazanma arzusuyla bu eseri şerh etmeye 

başladığını aktarmıştık.  

Kitapta her bölüm bir gazelle son bulmaktadır. Hikmete mebni olan bu dizelerde 

Dursun Ahmed Nātıkî, insanın fena bulacağı gerçeğine dikkat çekmektedir. Bu izlenimi, şu 

dizelerde görmek mümkün: 

“…Leb-i deryāda gezen ʿābidler  

      Niçe mürsel niçe şehler gitdi …. 

     Ne kadar ʿömri de olsa birinün 

    ʿĀkıbet mevti anı depretdi…” [45-b] 

Hātime bölümünde “Hamd-i bî-had ol Hüdāya” ibaresiyle kendisine sonsuz hamd 

edilen Cenāb-ı Allahʾtır. Oʾnun adıyla -Besmele- çıkılan bu yolculuk, yine Oʾna hamd 

edilerek hitam bulmuştur. Allahʾa olan teslimiyet, Ahmed-i Mahmud olan Muhammed 



54 
 

Mustafaʾya tābiʿ olmanın sevincine gark olmayı beraberinde getirmiştir. Allahʾa iman, 

peygamberimize iman etmeyi zorunlu kılmış ve bu, ruz-ı kıyamette umulan kurtuluşa davettir: 

“…Dāʾimā olsun salātıyla ki selām ol zāta kim 

      İsm-i pākin zikr idenler kurtulur yevmiʾl-kıyām  

      Saʿy ü cehd itdüm İlāhi viresin bir katre āb 

     Kevser-i Ahmedden emmā umarım hayrüʾl-hitām…” [46-a] 

Şārih, bu çalışma bağlamında şunları söylüyor: 

“…Gerçi lāyık üzre bu şerhim hakîkat olmadı 

      Söyleden sensin kemāhî viresin hüsnüʾl-kelām…” [46-a]  

Şārih, yaptığı şerhin “hüsnüʾl-kelām” üzere bitmesini arzulamaktadır; fakat arzuladığı 

gibi bitmediğini de söylüyor. Yine de bir umutla “kemāhî” ibaresinin “hakîkat” üzerine raci 

olduğunu düşünerek bu şerhin hakikatini söyleten makamdan yardım istemektedir. 

Devamında ise şārih, Cenāb-ı Hakʾın bağışlanma kalemiyle yanlışlarının düzeltilip affedilme 

recası içinde olduğu, “Hāme-i ʿafvıyla toğrı eylesin varsa sekām [46-a]” dizesinden 

anlaşılmaktadır. 
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27. Metnin Sözlük Bölümünde Geçen Sözcüklere Ait Oluşturulan Tablolar 

Metnin sözlük kısmı dikkate alınarak metinde geçen sözcükler, kökenlerine göre 

tablolaştırılp metnin daha kolay okunması ve anlaşılması amaçlanmıştır. 

Tablo 3.1. Günlük Kelimeler-1 

 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça 

yalın, çıplak bürehne ʿārî 

ac/aç goresne cāyiʿ 

 yār       müṣāḥib 

yaramaz bed  

eyülük  ṣalāḥ 

ṭaracıḳ teng żîḳ 

geñiş firāḫ  

ʿaḳılsız gevden  

kiçî, ufāḳ kih ṣaġîr 

ulu, dede,  yüce mih, büzürg, ḫiredmend, vālā, 

bülend, key            

ʿulüv, red, ʿāḳil ʿālim, ḥakîm, ced 

feylesof, seyyid, ʿaẓîm 

kayġulu ġamîn, ġamî, ġamġîn, ġuṣṣalu  

sevinmek şād  

  nādir, şāẕ 

aġū  sem 

ṣu   āb  māʾ 

od āteş, āzer   nār 

yel bād, rûzgâr rîḥ 
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Tablo 3.2. Günlük Kelimeler-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça 

ṣavaş, uġraş cenk, neberd maʿreke 

aş   maraḳ 

ṭuṭaḳ  leb  

yoḳ niy lā 

  fevz, ḫalās necāt 

çalġı  sāz  

yerāḳ, yaṣaḳ, düzen   

çañ  ceres 

ip  meres 

ṣuṣaḳ  saṭl 

yol  rāh ṭarîḳ 

 mihmān-serā ribāṭ 

ḳuc- ḳucaḳ  der-āġūş  kenār, ṭaraf 

gözedici, bekleyici   nigehbān   ḥafîẓ, raḳîb 

ölçek  
ṣāʿ 

leke  daġ, nişān  

 serāy ḳaṣr 

çise nem  
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Tablo 3.3. Günlük Kelimeler-3 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça 

 pāk ṭāhir 

ḳorḳu  bāk ḫavf 

zengin tevānger ġanî 

yigit civān fetā 

ṭul bîve-zen ermele 

ṭam  bām  

 beze, günāh  

 kilk, ḫāme ḳalem 

big  şāh emîr 

alçaḳ, kötü   pest denî, ḳabîḥ 

yücelik ser-firāz ʿulā 

ḳılāvuz rehber, reh-nümāy  

 behre, pāy, baḫş naṣîb 

boy   ḳāmet 

 
kişver 

iḳlîm, memleket 

köy        dîh ḳarye   

iç yaġı  pîh  

yonḳa tırāş  

ṭutu girev rehin  

ḳan  ḫūn dem 

boynuz  sürūn evc 

dügüm girih ʿuḳde 
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Tablo 3.4. Günlük Kelimeler-4 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça 

kiriş zih  

eksük kem nāḳıṣ 

egri kej, ḫam  

dilsiz  lāl aḫres 

al, aldamaḳ           ḫüdʿa, ḥîle 

yamalu ḳıllı ṭon delḳ ḳabā 

yırtıḳ çāk  

  ʿāṣî, ʿāḳ 

 güzāf, bîhūde ʿabes 

 büt  ṣanem 

çalġı  ṭanbūra nāḳara 

döşek  pister ferrāş 

yazlıḳ ev, ṭaġ etegi ḳöşk, rāġ  

çiçek gül  

sögüt  
bîd 

 

 kālā metāʿ 

sikiş  cimāʿ, viḳāʿ                      

 pāy naṣîb, ḥaẓẓ 

ḳalın, iri,  yoġun   dürüşt faẓẓ, ġalîẓ, ḫaşin                 

düdük  nāy mizmār 
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Tablo 3.5. Günlük Kelimeler-5 

 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça 

arḳ  ferreġ 

 dîhim, tāc, efser   

 ser-leşker  ʿaraż 

 kîn  ġaraż, ʿadāvet 

 kîs, zülüf  ʿaḳîṣ 

ortaḳ  enbāz, şaḳîṣ şerîk 

anaḫtar (Rumca)  kilîd miftāḥ, ḳufl   

  ḫiyānet, ġeş 

bir  yek eḥad    

iki   dü tesniye   

üç se  selese 

altı   şeş sitte 

ḳurı   ḫuşk mecfūf      

yaş            ter raṭeb    

ḳul, köle 
bende 

ʿabd, iyās ve iyāz 

ḳar       berf selc 

buz  yeḫ cemed 

 sipās   senā, ḥamd 

diken       ḫār şevk   

biñ  hezār elf 

yük   bār ḥaml    

 bār  kerre, defʿa      
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Tablo 3.6. Günlük Kelimeler-6 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça 

yemiş  bār semer 

  ked, meşaḳḳat, siḳlet 

odun  hîme, hîzem şecer 

uṣ      ḫired, hūş ʿaḳl   

delü     dîvāne  

ipek  ibrişim ḳazz   

acı  gez, telḫ mürr 

 ḫālî  neḫ 

 germāy      ḥammām 

 ḫoş, beḫ, zihî  ṭūbā 

 günāh  cünāḥ, maʿṣiyet 

ḳonuḳ                mihmān müsāfir   

 mey şarāb, rāḥ, ḫamr 

igne  sūzen ibre 

açıḳ  
güşāde 

meftūḥ 

 pādişāh, ser-baş  reʾs 

 yāverî  ġiyās, meded 

oruc (Farsçadan) rūze     ṣavm   

et gūşt  laḥm 

 sebet selle 

kanat per u bāl cenāḥ 
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Tablo 3.7. Günlük Kelimeler-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça 

 ferheng  edeb 

Calab, Teñgri Ḫüdā, Îzid, Yezdān Ḥaḳḳ, Allāh-u Teʿlā 

 Tāzî ʿArab 

 pārsā, pāk-dāmen zāhid 

çomaḳ  let miḳmaʿ 

çoḳ  resā, besā   kesîr   

 āyā ʿaceb, taʿaccüb 

 zen  ʿavrat 

celeb  rūsbî fāḥişe, ḳaḥbe 

ev  serā  

 piyāle  ḳadeḥ 

yumruḳ müşt  

ṣāb deste ḳabża, ḳulb, ʿurve 

ışıḳ  tāb şuʿle 

ḳamış 
ney 

ḳaṣeb 

  siḳa, muḥkem, muʿtemed 

yigit  şāb 

az  ḳalîl 

çek  zaḫme mıżrāb 
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Tablo 3.8. Günlük Kelimeler-8 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça 

  zinā, sifāḥ 

  ḥelāl, mübāḥ 

epsem   ḫab, sükūt 

kök  bîḫ aṣl 

küp ḫum    

yazıcı  debîr kātib 

 dād ʿadl, inṣāf 

gözyaşı  sirişk, eşk-i çeşm  

ad nām  

  şarāb, nebîẕ,  ḫamr 

ḳatı  saḫt şedîd            

köpük  kef zebed 

er  şevher zevc 

 zen  ʿavrat, merʾete 

uzun 
dirāz 

ṭavîl 

çeribaşı, çeri begi sipehbed, sipehdār, sipehsālār  

 bed, nā-kes ḫes 

çör-çöp ḫes  

edebsiz küstāḫ  

kişi kes, kesān ç.   recul 



63 
 

Tablo 3.9. Günlük Kelimeler-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça 

artuġ  bîş, efzūn  

tikiş, çizi            beḫye  

tikende  derzî  

 ten ẕāt, vücūd  

 ez  min, ʿan 

 ter, tāze ṭarî 

ısıtma   ḥummā 

feslegen, sulṭānbörki, begbörki    esperġam  żamîrān 

ücret   ʿivaż 

şarāb ḳadeḥi                 ṣürāḥî, 

yazı   ḫaṭṭ, kitābet 

 ṭeberzed, şeker   

ḳarañuluḳ  
 

ẓulmet, ẓalam ç. 

 āteş ʿalev, şüvāẓ, şuʿle, leheb 

yalan  dürūġ kiẕb 

ḫastalık  ʿanā 

başaġrısı derd-i ser  ṣüdāʿ 

ḳulac, ḳol                 bāzū bāʿ 
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Tablo 3.10. Günlük Kelimeler-10 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça 

 ġet  ebleh, aḥmaḳ 

çoḳ  besî kesîr 

ḳırnaḳ, ḳaravaş  kenîzek cāriye 

ayran dūġ  

bez ṭoḳur culha, pāy-bāf  

ev öñi   finā 

yarıḳ, çatlaḳ şikāf  

ıraḳ dūr  

aşıḳ   ḳab 

ḳıraḳ, ġamze itmek şîve, kirişme, kenār ṭaraf 

ot        giyāh  

edük,  terlik  mūze mesḥa 

gedük raḫne  

silme ṭolu             lebāleb  

 
meniş 

ṭabʿa     

uyan  lügām  

ocaġ          kānūn 

in  künām  

ṭuz  nemek milḥ            

ṣofra   ḫ˘ān māʾide            

ḳan  ḫūn dem 
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Tablo 3.11. Günlük Kelimeler-11 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça 

niçün      çerā  

nite, niçe   çūn  

balçıḳ                  veḥal 

av  şikār ṣayd 

çeri  sipeh, leşker                        

sūḫte   ḳāv 

toz    hebā, ġubār   

börke  külāh, taḳye  

ṭanıḳ   güvāh şāhid 

ben men  

baña      merā ( men+ rā)  

elli  pencāh ḫamsūn 

altmış şiṣt   

yetmiş heftād  

 
levend  

ġāfil   

ṭolu   melā, memlū 

boş  tehî ḫalā 

yırtıcı   jiyān, ded    

düdük  ney  

ḳamış  ney ḳaṣab 

 pencere, derîçe, bācā, revzen         

bir bir  yekā yek  
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Tablo 3. 12. Günlük Kelimeler-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Farsça Arapça 

ḳara  siyāh esved 

aḳ  sefîd ebyaż 

arpa  
cev şaʿîr 

ṭaru erzen  

buġda  gendüm ḥinṭa 

bu în haẕā 

ol  ān ẕāke 

incü ḳabı                ṣadef, sandūḳ 

incü  dürr, lüʾlü 

  elmās 

  cevāhîr ç. 

señek sebū, destî  



67 
 

Tablo 3.13. Organ İsimleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Türkçe Farsça Arapça 

ḳulaḳ gūş üẕn 

yañaḳ  ruḫ ʿiẕār, ʿārıż 

göz çeşm ʿayn 

yüz rūy vech 

omuz  dūş menkib 

kiprik müje, müjgān ç.  

gögüs  sîne,  ber ṣadr 

el dest  

ayaḳ  pāy ḳadem 

incük, baldır     sāḳ 

baş ser reʾs 

eñek   zeneḫdān  

diz  zānū rükbe 

sik   kîr                     ẕeker, ẕebẕeb 

ḳurşaḳ  kemer  

aya kef bāṭın-ı yed 

ḳıl, ṣaç  mūy ḫaṭṭ 

eñse,  ard  ḳafā 
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Tablo 3.14. Tabiat İsimleri 

 

Tablo 3.15. Kuş İsimleri 

Türkçe Farsça Arapça 

ağaç diraḫt  

deñiz  deryā  yemm, baḥr 

ırmaḳ cūy, rūd  

 baḫçe  

gölçükler  ḥiyāż ç. 

göl  ḥavż 

baḫçeler  riyāż ç. 

yer zemîn ʿarẓ 

gök  āsmān, āsmā semā 

güneş  mihr, ḫurşîd, āfitāb şems 

yıldız  sitāre necm 

ay  māh  

ṭopraḳ  ḫāk sifā 

ṭaġ  kūh cebel 

çuḳur     gev ḳaʿr      

 Türkçe Farsça Arapça 

serçe günçişk ʿuṣfūr 

ṭoġān  bāz  

güverçin kebūter  

  kerkes 

ḳārġa, ḳuzġun zāġ  

 sî-murġ ʿanḳā 

 bülbül, hezār  ʿandel 

ügi  kūf hāme 
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Tablo 3.16. Hayvan İsimleri 

 

 

Tablo 3.17. Böcek İsimleri 

 

 

 

 

 

 

 

 Türkçe Farsça Arapça 

eşek ḫar ḥimār 

ḳatır ester beġl 

at esb feres 

yılan  mār ḥayya 

yarasa  şeb-pere  

ṣıçan  mūş fāre 

deve  şütür nāḳe, cemel 

at, ḳıṣraġ  mādiyān remeke 

kedi, çetük gürbe  hirre 

sürü reme  

kebi  maymūn  

 Türkçe Farsça Arapça 

sinek meges ẕübāb 

bal arusı  münc  

çekirge  melaḫ cerād 

ḳarınca         mūr neml   

ḳaplan peleng  

çaḳal şaġāl  
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Tablo 3.18. Savaş Aletleri 

 

 

Tablo 3.19. Zaman İsimleri 

 

 

Tablo 3.20. Alet İsimleri 

 Türkçe Farsça Arapça 

ḳılıc tîġ 
 

oḳ tîr, nāvek sehm 

 nişāne  hedef 

temren peykān  

yay  kemān ḳavs 

ḳalḳan siper  

süñü nîze  

Türkçe Farsça Arapça 

aḫşam şām  

ṭañ bāmdād  seḥer, ṣabāḥ 

gündüz  rūz nehār     

gice        şeb leyl 

bir gice     şebî leyle-i vāḥide           

yıl  sāl sene 

 Türkçe Farsça Arapça 

biçḳu  erre  

 dās  

balta teber, külünk  

şiş  sîḫ  

keser tîşe  
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Tablo 3.21. Yer-Yön Zarfları 

 

 

 

Tablo 3.22. Maden İsimleri 

  

Türkçe Farsça Arapça 

ṣaġ  rāst yemin 

ṣol  çep yesār 

yuḳaru  ferā, bālā ʿulüv 

yoḳuş  firāz    

  ʿaks, mākes  

ilerü, öñ  

 

pîş ḳabl, muḳtedā      

Türkçe Farsça Arapça 

kalay erzîz raṣāṣ 

sırça şîşe, ābgîne zücāc 

 rūy tūc, ṣufr 

altun  zer ẕeheb 



72 
 

Tablo 3.23. Fiiller, Mastarlar-1 

 

 

 

 

 

 

 Türkçe Farsça Arapça 

al- be-ḫer eşter 

söyle be-gū kellim 

sat- be-furuġ beyʿ 

 meded kerden imdād, istiʿānet, ġavs, ġiyās 

susuz teşne ʿaṭşān, lihās 

ṣığınmaḳ  ʿiyāẕ 

öpmek būs ḳabbele 

sevinmek   şādî feraḥ, neşāṭ, sürūr 

dimek  goften  

gel  biyā ciʾ 

yürü  be-rev emş 

baḳ  binger ünẓür 

işit bişnev esmaʿ 

kötü olma bed meşev  

irişmek resîden  

uyumaḳ  ḫoften  

övünmek  lāf  

inmek   hubūṭ 

çıkmaḳ   nuhūṭ 

urmaḳ, başa ḳaḳmaḳ    peyġāre ṭaʿn 

ṣıġınmaḳ   melāẕ 
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Tablo 3. 24. Fiiller, Mastarlar-2 

 

 

 Türkçe Farsça Arapça 

yemek  ḫorden   ekl   

söyleşmek  biḥās, tekellüm 

tükürmek  tefū  

ab-dest bozulmaḳ  ḥades 

ürki rem  

olur  başed ṣār 

durmaḳ  sebt, sübūt 

ḳuṣmaḳ   ḳaʾy 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TRANSKRİPSİYONLU METİN 

 

[1-b] 

Bismiʾllāhiʾr-Raḥmāniʾr-Raḥîm1 

Ḥamd-i bî-ḳıyās u şükr u sipās ol ḫallāḳ-ı cihān ve mürebbî-i ins u cān olan 

rezzāḳ-ı ʿālem ve muṣavvir-i benî ādeme maḫṣūṣ ve maḳṣūrdur ki bu deñlü 

mevcūdātı îcād ü ḫalḳ idüp cümlesinden ādemoġullarını tafżîl u ḥüsn-i taḳvîm 

üzre taṣvîr buyurup “Ve leḳad kerremnā benî ādem”2 āyet-i celîlesiyle mübeyyen 

itdi. Ḫuṣūṣan ḫazîne-i ġaybından lisān-ı Resūlʾullāh aḥkām-ı şerāyîʿ icrā ile cehl 

ḳarañlıġından ādemiyān ve cinniyān aydınlıġa getürüp nuṭḳ-ı faṣāḥat u dîn u 

diyānet ve sünnet-i cemāʿat ile muʿazzez ve müfaḫḫam itdi. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Naẓm li-Şārihihi 

Zehî bālā-yı himmet kim yetişdi feyż-i Rabbānî 

Mükerrem ins u cān [2-a] oldı virildi dîn u îmānı 

Kimisiñ sevḳ-i Îslāmdır kimisiñ pür ʿinād olmuş 

Serā-pā luṭf-ı ḥikmetdir ʿaṭāyî ʿizzî sübḥānı 

Dürūd-ı bî-nihāye vü selām-ı bî-ġāye ol seyyîdü’l-ʿArab ve’l-ʿAcem u ol şefîʿil-

ümem ve bülbül-i şerʿ-i mübîn ve ṭūṭî-kelām-ı yaḳîn menāzîl-i ʿatabesi ʿuṣāta şifā 

ve süḫan-ı dil-firîb-i pür-safā aʿnî Muḥammedeniʾl-Muṣṭafā ṣallaʾllāhu ʿaleyhi veʿs-

sellem üzerine nis̱ār olsun ki ḥadîs̱-i dürer-bārlarında evvelü mā ḫaleḳaʿllāhu 

teʿālā nūrî buyurup Cenāb-ı Kibriyā-yı Müteʿāl-i ẕüʿl-Celāli veʾl-Cemāl Ḥażretleri 

daḫı ḥadîs̱-i ḳudsîsinde levlāke levlāke lemā ḫalaktü’l-eflāk buyurup şān-ı 

resūlʿullāhı tebyîn ve mā hüve ḥaḳḳāyı telḳîn ü zirve-i enām ve esās ve miʿrācı 

müfaḫḫarü’n-nās ḥaḳḳında “Fekāne ḳābe ḳavseyni ev ednā3” fermūde olmuşdır. 

 
1 B nüshasında “Bihi’l avnu” (o’nun yardımıyla) ibaresi Besmele’nin yanında yer almaktadır. Ayrıca metnin 

başlık kısmında kırmızı mürekkeple “Şerh-i Nâtıkiyye fî Luġati Hâcibiyye” yazılıdır. 
2 Kur’ān-ı Kerim, 17/70. āyet (Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.) 
3 Kur’ān-ı Kerim, 53/9. āyet (İki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.) 
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[mefʿūlü / mefāʿilün / feʿūlün] 

Beyit 

Ey dürri yetîm-i baḥr-i ser-med  

Ser ḫayli peyamberān Muḥammed 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Naẓm li-Şārihihi 

Kāşif-i esrār-ı dîndir ol Muḥammed Muṣṭafā 

Ṣāḥib-i iʿcāz-ı Ḳurʾān ṣāḳî4-i kevs̱er vefā 

Ol ḳıyāmet maḥşerinde nuṭḳ-ı pāk-i ümmeti 

Raḥm ile mevṣūf u menʿūt şaḫṣıdur ʿaynüʾş-şifā 

Demdemesi vāḳiʿ olup niçe kimesneler pervāne-manend rāhında dāmen der-

miyān idüp żaʿîf u naḥîf olmuşlardur. Emmā baʿd bu ʿabd-i pür-kuṣūr [2-b] ve 

sāha-i maʿrifetdendür. Dursun Aḥmed Nāṭıḳî ḥîn-i ṣabāvetden beri ʿilm-i şerîf ve 

şerʿi münîfden dūr olmayup teʿallüm ve taʿlîm ile perverde olmuşdur. Ḫuṣūṣan 

ʿulūm-i ʿArabiyye ile niçe ḳavāʾid-i kes̱îreye dāmen teşmîr idüp müteleẕẕiẕ 

olmuşdur. Ve kaldı ki luġāt-ı ʿArabiyye ve Fārisiyye medār-ı teʿallüm olduġı bî-

iştibāhdur. Ve ḥadîs̱-i şerîflerinde lisānu ehliʾl-cenneti fiʾl-cenneti el-ʿArabiyyetü 

veʿl-Fārisiyyetü’d-dürriyetü buyurup ʿilm-i Fārisiyye ṭaʿn iden cühelā-i ṣūfiyāne 

hüccet zācire olmuşdur.  

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Naẓm li-Şārihihi 

Fārisî ʿilmiyle olmuşdur kelāmıñ zîneti 

Ferr-i ḥaşmet-gîr olanlar añlamışlar rifʿati 

Ṣāḥib-i ʿilm u meʿārif olduġunda şübhe yoḳ 

Cemʿ idersen iki ʿilmi Nāṭıḳ anuñ kıymeti 

Zümresi vāḳʿül-ḥāl ve zübdetüʾl-māl kılındı. Bu evḳāt-ı ferruḫ5da bāʿis̱-i şerḥ-i 

kitāb ve sebeb-i faṣl-ı  ḫiṭāb olan cenāb-ı vezîr-i pür-tedbîr ve münḳādüʾş-şerʿi 

 
4 A nüshasında “vāṣıf” geçmektedir. 
5 B nüshasında “ferḫunde” geçmektedir. Anlam itibariyle ikisi de aynı. 
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veʾt-taḳdir ṣāḥibüʾs-salṭanat veʾs-serîr düstūr-ı mükerrem ü müfaḫḫam ve 

maḳbūl-ı sulṭān-ı ʿālem ve müṣliḥ-i maḳāṣid-i benî ādem ve ġonçe-i gülzār-ı devlet 

ve sülāle-i ḥamiyye-i salṭanat olan vezîr-i ḳadir-şinās-ı zamān emin-i ümenā āl-i 

ʿOs̱mān ḳātil-i ehliʿş-şirk veʾṭ-ṭuġyān ṣāḥibüʾl-izzi [3-a] veʾl-iḳbāl cāzibʾül-enām 

biʾl-iḳbāl nāfiẕüʾl-kelām beyneʾl-ʿibād ḫārisüʾl-memālik veʾl-bilād rāġibüʾl-ʿulemāʾi 

veʾd-dîn müşārün-ileyh ʿinde ehlüʾl-yaḳîn devletlū  celāletlū ʿināyetlü übbehetlü 

Ḫüsrev Muḥammed Pāşā yeḫuṣṣuʾllāhu teʿālā mineʾn-niʿme mā yürîdu ve mā yeşā 

Ḥażretleriniñ cānib-i vezîrānelerine tuḥfe-i faḳîrāne ḳılındı.  

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyit 

Ezelden böyledir ʿādet efendim ulu sulṭāna 

Ḳarıncalar çeker pāyüñ çekirge tek Süleymāna  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Der Medḥ-i Vezîr Müşārün-İleyh li-Şāriḥihi Naẓm 

Bārekaʾllāh zehî aña durur fermānı 

Niçe niʿmetler içinde ider ol sulṭānı 

Ne ḳadar saʿy-ı belîġ üzre çalışsa aʿdā 

Gelür elbet ayaġın öper anıñ düşmānı 

Merkez-i merdüm olur menzili anuñ hergiz 

Ki aña virdi Ḫudā eyledi ʿālîşānı 

Ḥāris-i belde-i maʿhūd u ḳalāʿ vü ḳaṣabāt 

Emrine mesned ider mevhibe-i Sübḥānı 

Maʿdelet maʿdeni ḳıl bābını her dem anıñ 

Umarım sendeñ İlāhî idesin erzāni 

Viresin sen maḳṣadını ḫayr ile dāʾîm anıñ 

Ola her gün şunuñ aʿlā bu güzel erkānı 

İde gör Nāṭıḳî bülbül gibi bunda efġān 
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Maḳṣad-ı gülşen olur anıñ ol iḥsānı 

Vāḳiʿ-i ḥāl üzere duʿānāmemdür 

[fāʿilātün /fāʿilātün /fāʿilün] 

Beyit 

Kevkeb-i iḳbāl-i o tābende-dār 

Bir serîr-i [3-b] salṭanat pāyende-dār 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Bir kesi taḥsîn iderse sen gibi bir ulu ẕāt 

Tuḥfesi maḳbūl olup meşhūr olur ʿindeʾ ẕ-ẕevāt 

Zîrā en-nāsu ʿalā dîni mülūkihim buyrulmuştur.  

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Rubāʿî 

İtmesin maḥcūb meʾyūs ey vezîr Āṣaf mis̱āl 

ʿAfv ile pinhān idüp ḳıl sensin ol ṣadıḳ-maḳāl 

Gerçi dünyāda bulunur naẓm u nes̱r üzre şürūh 

Böyle şerḥ olmaz efendim bundadır esrār-ı ḥāl 

Mażmūnı üzre şerḥine şürūʿolunup üç şarṭla meşrūṭ kıldım. Evvelki şarṭ oldur ki 

her bir luġātını beyān itdikte baʿżı luġātde münāsîp üzre bir beyit îrād idüp 

taḳviye itdim6 lākin beyitlerin baʿżısı Türkçe ve baʿżısı Fārisîdir ki ṭabāyiʿ-i insāna 

muvāffıḳ ola. İkinci şarṭ oldur ki her bir ḳıṭaʿnıñ āḫirinde bir ġazel îrād idüp 

ḳāfiyesini ḳıṭaʿnıñ āḫir beytiniñ ḳāfiyesi üzere olup nāẓırına feraḥ vire. Üçüncü 

şarṭ oldur ki ḳıtʿā-i s̱ālis̱ede olan ṣanʿat-i ġarîbe-i ʿināyetiʾllāhi Teʿālā beyān itdim. 

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

Bunu nāzik ṭutasın cānından 

 
6 B nüshasında “kıldım” geçmektedir. 
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Bir dem ayırmayasın yanından 

Bu şerḥ itdigüm kürrāseye maḫlaṣımıza münāsîp Nāṭıḳiyye tesmiye idüp ve ümid 

iderem ki yarın ḳabirde [4-a] sebeb-i nuṭḳum olup Münkerin suʾāllerine 

cevābımız āsān ola. Āmin. Yā Muʿîn! 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyit 

İdesin dilimi cārî ki senden ġayra āhım yok 

Egerçi maḫlaṣım Nātıḳ o günde nuṭḳa rāhım yoḳ 

Bu risāle-i şerîfeniñ baḥr mücer taḳārrübdür ki her bir beyitte sekiz kerre feʿūlün 

dinülür lākin ʿarūżuna ve ḍarbına kaṣr ʿilleti uġrayup dördüncü feʿūlünden nūn 

düşdü feʿūl ḳaldı. Nitekim buña münasip ʿAyntāb müftîsi merhūm Ḥākî Efendi bir 

beyit demiştir ve ḳaṣr ʿilleti daḫı uġramışdur.    

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Beyit 

Sen olduḳca ey māh-rūy-ı lecāc 

Ne māha ne ḫūrşîde var iḥtiyāc 

feʿūlün feʿūlün feʿūlün feʿūl 

Teḳarrüb çu ḳaṣr oldı açar mizāc 

Bu risāleden bir beyit taḳṭîʿ olunup sāirleri daḫı aña ḳıyās idüp taḳṭîʿ itmek 

mertebe-i lüzūmdedir zîrā mevzūn bilā taḳṭîʿ ke-beyt bilā-kuvvetün 

buyurulmuşdur. 

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyt li-Şāriḥihi 

Ġalaṭ üzre idenüñ vezni yamandur kātib 

Ne yaman belki ziyāndur bulamaz hîç kāsib 

İdemez terk şürūrı alışırsa şerre  

Ẓulmeti andan olur ẓülm u fesāde rāġib  
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[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım Raḥimehuʾllāhi Ṭeʿālā 

Ḫüdā-yı Ṭeʿālāya ḥamd u sipās.  

Aña şükr ü minnet s̱enā bî-ḳıyās        [4-b] 

Ḫüdā żamm-ı ḫā ile Ḥaḳ Ṭeʿālā Ḥażretleriniñ ismi-i şerîfidir. ʿİlm-i ḫāṣdur. Ġayra 

ıṭlāḳ olmaz. Egerçi ṣāḥib ve mālik maʿnāsına zîrā ḥaḳîḳat ṣāḥib-i muṭlāḳ Ḥaḳ 

Ṭeʿālādur. Lākin mecāzen ṣāḥibüʾd-dār ve mālik-i emlāk deyüp istiʿmāl olması 

şāyʿîdur. Lākin Ḫüdā lafẓı ġayr-ı Allāhda istiʿmāl itmek eʾimme-i dîn ʿindelerinde 

küfürdür deyu taṣrîḥ olunmuşdur. Meger maʿnāyı lüġavî murād ola ki kendi gelici 

dimekdir. 

[mefʿūlü / mefāʿilün / feʿūlün] 

Beyit 

Āmed ber-men ki resūlem 

Goftem to bero ki men Ḫüdāyem 

Sipās sîn-i evvelanıñ kesresîyle şükr ü minnet maʿnāsınadır. Ḳıyās bāb-ı s̱ānide 

ecvef yāʾî olaraḳ maṣdardır. Fārisîce endāze Türkçe ölçek maʿnāsına gāhî resm 

maʿnāsına da gelür.  

Ḥaṣıl Beyit 

Ḥaḳ Ṭeʿālā Ḥażretlerine endāzesiz ḥamd u şükr ü minnet ve s̱enā olsun. Zîrā 

ḥamdüñ ẕikr-i vācîp olduġundan bu beyit ile edā itdi ve ṣalavātı daḫı beyt-i ātî ile 

edā idecekdir.  

Taḳṭîʿ Beyit 

Ḫüdā-yı “feʿūlün” Ṭeʿālā “feʿūlün” ya ḥamdu “ feʿūlün” sipās  “feʿūl ” 

Aña şük “feʿūlün” rü minnet “feʿūlün” s̱enā bî “feʿūlün” ḳıyās “feʿūl ” 

Bu risāleniñ külli ebyātı böylece taḳṭîʿ olunur. Ġaflet ile zühūl olmaya. [5-a ]  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl ]  

Ḳāle Nāẓımüʾl-Merḥūmüʾl-Maġfūr Bi-ʿİnâyetü’l- Ġafûr7  

 
7 A nüshasında “Ḳāle Nāẓımüʾl-Merḥūmüʾl-Maġfūr” şeklinde geçmektedir. 
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Resūlüne olsun ṣalāt u selām 

Daḫı āl u āṣḥābına biʾt-tamām 

Resūl luġatda elçi maʿnāsına lākin nebî ile resūl beyninde farḳ vardır. Resūl 

ḫasdur zîrā ilhām-ı Îlahî ve kitāb-ı Rabbānî olan ẕāt-ı şerîfe ıṭlāḳ olunur. Nebî 

ʿāmmdür zîrā ilhām-ı Îlahî olsun da kitāb-ı Rabbānî olsun olmasın emr böyle 

olacak. Neseb-i erbʿadan bu ikisiniñ beyninde ʿumūm ḫuṣūṣ-ı muṭlaḳ var.  

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Refʿ idüp luṭf-ı zebāniyle dise gelsin resūl 

Vācîb-i resm üzre şāhım eylemiş zevc ḳabūl 

Ṣalāt duʿā maʿnāsına selām selāmet maʿnāsına āl etbāʿ maʿnāsına aṣḥāb ṣaḥibiñ 

cemʿi enhar nehiriñ cemʿi olduġu gibi bu daḫı levāḥıḳ -ı etbāʿ maʿnāsını 

müteżammındır. Bā ile dimektir maʿe maʿnāsına daḫı bā-şorbā maʿnāsına gelür. 

Şorbā deyu aş vücūda geldiği vaḳit de istʿimāl iderler. 

Ḥāṣıl Beyit 

Ḫüdā-yı Ṭeʿālānıñ Resūlü Ḥażreti Muṣṭafā ṣallaʾllāhu ʿaleyhi veʾs-sellem üzerine 

raḥmet ve mihen ve meşaḳatden emniyyet olsun. Āl u aṣḥābına daḫı berāber 

temām üzere olsun.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Pes ey cān-ı ʿālem muʿaṭṭar meşām 

Saʿadet ḳarîniñ ola ṣubḥ u şām                     [5-b] 

Pes fetḥ-i bāʾ ile ʿĀcemile ard baʿd maʿnāsına. Ve gerü ve ṣoñ ve eñse ḳafa 

maʿnālarına gelür8. Pes ez to senden soñra pes ez men benden ṣoñra ve ḳis 

ʿaleyhimā cān maʿrūf rūḥ maʿnāsına.             

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

 Beyit 

Görmesem ḫūb-rūy şāhî ʿāḳlım olur tār-mār 

 
8 B nüshasında “gelür” yazılmamıştır. 
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Cān cesedden çıḳdı nā-gāh ṣoḥbet olsa ber-kenār 

ʿĀlem feth-i lām ile māsivāullāhdür. Muʿaṭṭar ṭāʾ-i mühmileniñ teşdidiyle ve 

kesresiyle tefʿîl bābından ism-i fāʿîldür. Ḫoş ḳoḳu verici dimekdir. Zîrā s̱ülās̱isi 

ʿıṭırdür. ʿİlm bābından maṣdar olaraḳ ḫoş-būy şoden dimekdir. Müşām dimāġ ki 

insān anıñla ḳoḳuyı ḥiss ider. Subḥ ṣābaḥ ki fecr-i s̱āniden ġurūb-ı şemse dek ıṭlāḳ 

olunur. Şām aḫşam ki ġurūb-ı şemsden ṭulūʿ-ı fecre dek ıṭlāḳ olunur. Nitekim 

vāḳiʿdir.  

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Şāma dek olmaz taḥammül ṣubhuñ olmuş vüsʿatı 

İt ġurūba dek ʿaṭāyî yoḳsa şāmdür ġurbeti 

Ḥāṣıl Beyit 

Bundan ṣoñra ʿālemiñ cān olan dimāġa ḳoḳu verici Yūsuf ile Yaʿḳūbuñ rūz u şebde 

ḳarîn ve yoldaş saʿādet-i sermediye ve maḳām ser-bülend ola. Zîrā bu beyit beyt-i 

ātîyeye tahmid-i muḳaddimedür. ʿĀlemiñ cānı bu iki şeyʾi olmaḳ ifrāṭ-ı 

muḥabbetdeṉ̱ kināyedür. Şuʿarānüñ [6-a] duʿāvîsindendür böyle kināye iddiʿā 

itmek.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım9 

Çü burcî saʿādetde hoş aḫterem 

Ki Yaʿḳūb Yūsuf birāderlerim  

Çü vāv-ı resm ile olup telaffuẓ olunmaz. Teşbîh için gelür ve gāh ḥarf-i taʿlîl olur. 

Çünki maʿnāsına ve ẓarfiyet tevḳitiyye maʿnālarına daḫı mülāḥaẓa olunur. Bu 

maḳāmda ẓarfiyye içündür. Burc żamm-ı bā ile yılduz evi dimek Fārsça ḫāne-i 

sitāre dirler cemʿî burūc ebrāc gelür. Zîrā gökde olan muṭālî burūc on ikidür: 

ḥamel s̱evr cevzā sereṭān esed sünbüle mîzān ʿaḳreb ḳavs cedî delv ḥūt. Burc-ı 

saʿādetden murād merātib-i ʿulyāya nāʾil olup der behişt olan ḥūriyān ve ġilmāna 

vuṣlatdur. Yaʿḳūb ve Yūsuf nāẓım-ı merḥūmuñ üvey birāderleridir. Ġayet de 

onlara muḥabbeti olduġundan bu luġat-ı pür-nüktenün naẓmına bāʿis̱ 
 

9 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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olmuşlardür raḥimehuʾllāhi Teʿālā. Bu beyitde Ḥażreti Yaʿḳūb ʿa.s. Ḥażreti 

Yūsufuñ ulüvv-i şānlarına ve vuṣlat-ı nerîmānelerine telmîḥ olması daḫı cāʾizdir. 

Zîrā Ḥażreti Yaʿḳūbuñ müddet-i firāḳı ve muḥabbet-i iştiyāḳi encāme erişdi. 

İttibāʿen cemʿ idüp yetmiş kimse idi.  Bir rivayetde iki yüz ve bir [6-b] rivayetde 

dört yüz idi. Mıṣır Ḳahire cānibinde teveccüh itdiler. Çünki Mıṣıra bir ḳonaḳ ḳaldı. 

Oġlu Yehūdāyı Yūsuf ʿaleyhiʾs-selāma tebşîr için irsāl itdi. Ḥażreti Yūsuf ʿa.s. 

ḫaberdār olacaḳ emr itdi. Mıṣırı donatdılar ve ʿasker tezeyyün itdiler ve levāhiḳ 

āsākîrini birāderi ile Yaʿḳūb ʿāleyhiʾs-selāma istiḳbāle irsāl itdi. Çünki ṣabāḥdan 

āfitāb nūrı şarḳdan ṭulūʿ itdi. Yūsuf ʿāleyhiʾs-selāmıñ ʿaskeri yetmiş bölük idi. Her 

bölük ikişer biñ adam idi. Ḥażreti Yaʿḳūbı depe üzerine çıḳarup anda durdılar. 

ʿAsker bölük bölük gelüp būs-ı dāmen ve edāʾi ḫidmet idüp geçdiler ṭā kim 

Ḥażreti Yūsuf ʿa.s. bir muraṣṣaʿ raḫşa sūvār olmuş ʿūlemā ve hükemā ṣaġ ve 

ṣolunda ṣaf çekmişler idi. Çünkim îrāḳden pederî Ḥażret-i Pîr-i Kenʿānı görüp ol 

muraṣṣaʿ atdan kendüyü ṭopraḳa atdı ve yuvalandı. Lākin atdan atmasında iḫtilāf 

vāḳiʿdür. Zîrā Behcetüʾl-Envār nām mevʿiẓede yazar ki Yūsuf ʿa.s. pederi Pîr-i 

Kenʿānı rūʾyet vaḳtinde atdan inmedügünden Cenāb-ı Allāh celle ʿaẓametuhu 

Yūsuf ʿāleyhiʾs-selāmıñ ṣulbünden nümāyān olan veledleri peyġamber ḫalḳ 

buyurmadı. Zîrā pederini rūʾyet vaḳtinde [7-a] atından atmadı deyu ḥikmetinden 

sūʾāl olunmaz. Recaʿnā ileʾl-ḳıṣṣatihi Ḥażreti Yaʿḳūb ʿa.s. daḫı atından kendüyi 

topraġa atdı. Birbirlerine yatdıḳları yerde sermişdiler mervîdür ki beş sāʿat bî-

hūş oldılar melāʾike-i aʿlā ve kerrubîyūn iki firḳat belāsın çeken mestleri teferüc 

etdiler ve Cebrāʾil ʿa.s. daḫı yetmiş biñ melāʾike ile ellerine nūrdan ṭabaḳlar alup 

cennet künūzlerinden üzerlerine nis̱ār idüp ḥūriyān-ı riżvān engüşt-i ḥayretlerin 

dendān-ı ʿibrete urdılar. Cenāb-ı Allāh celle şānuhu niyāz itdiler. Yā Rab hîç bir 

kimseye böyle muḥabbet itmiş var mıdır dediler. Ḫiṭāb-ı Kibriyā irdi ki ʿÎzzetim 

ve Celālim ḥaḳḳı için Benim ümmet-i Muḥammede yetmiş biñ bundan artuḳ 

şefḳatim vardır. Çün Yaʿḳūb ʿa.s. Mıṣıra geldi. Yūsuf ʿa.s. cümle ḫalḳı cāmiʿe cemʿ 

idüp minbere çıḳup bir ḫuṭbe-i belîġa okudı ve aḫîr zamān peyġamberine ṣalāt 

verdi. Baʿdehu ey ehl-i Mıṣır sizler kimlersiz dedi. Cümlesiniñ ḳullarıñız dediler. 

Andan Yūsuf ʿa.s. āgāh oluñ pîr-peyġamber benim gözüm nūrı pederimdir ve cān-ı 

ʿāzîzimdir. Cümleñizi bu minber dibinde oturan pîr-i ʿazîz ḥürmetine āzād itdim 

dedi. Ehl-i Mıṣırdan ġirîv ve ṣadālar ḳopdu. Kezālik çünki ṣubḥ-ı ḳıyāmet ẓāhir ola 

kimi ṣaḳalından ve kimi nāṣiyesinden [7-b] nārdan zencîr ile meydān-ı ʿaraṣātda 
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nevḥa iderler. Cebrāʾil ʿa.s. Seyyidiʾl-Mürselîniñ ṣaġında ve Mikāʾil ʿa.s. ṣolunda 

maḳām-ı maḥmūda gelüp nūrdan bir minber vażʿolunup Ḥażret-i Faḫr-i Kāinat 

ṣ.a.v minbere ʿurūc eyleye ḫiṭāb-ı ʿizzeti gele siz kimlersiz cevāb ideler ki 

cümlemiz seniñ bendeleriñ ve maḫlūḳıñıẓ. Ḥaḳ Teʿalā buyurur ki aʿtiḳḳüküm li-

ḥürmeti haẕāʾn-nebîyyiʾl-ümmiyyi cümleñizi bu peyġamber-i ümmî ḥürmetine  

āzād itdüm ve mūcib-i cennāt ve derecāt-ı āliyāt itdim. Ey ʿAzîz maʿlūm olsun ki 

egerçi bu ḳıṣṣa ṭavîlüʾẓ-ẓeyl olduysa da evvela ki nāẓım-ı merḥūm birāderleri 

Yūsuf ve Yaʿḳūb birbirlerine şefḳatde bu ḳıṣṣaya telmîḥ itdi ve yaḫūd burc-ı 

saʿādet ẕikr idüp anıñ mülāʾimi olan ʿulüvv-i mertebe murād olunduḳda minber-i 

mezbūr ḳaṣd olunup istiʿāre-i biʾl-kinaye olup ḥaḳiḳat Ḥażret-i Yaʿḳūb ve Yūsuf 

ʿaleyhimüʾs-selām mertebelerine ṣuʿūdları mümkin degilise de ḥırṣa ve şefḳatde 

taġlîb ḳabîlinden olup kendilerine münāsib mertebeden kināye etdi. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Rubāʿî li-Şāriḥihi 

Ehl-i diller meclisinde ʿārif olgıl cāzib ol 

Destiñî dāmānıñ zîrinde dut da kātib ol 

Neng u ʿār itme efendim ʿār idenler ḳandedür                [8-a] 

Nāṭıḳî tek bir süḫen-gū nükte-dāne rāġib ol 

Ḥāṣıl Beyit  

Saʿādet burcunda revnaḳlu yıldızem. Yaʿḳūb ile Yūsuf ḳarındaşlarımdür. Yaʿni 

rütbe-i āliyeye ve menzîl-i ʿulyāya çıkmasını ṭamʿa itdügüm Yūsuf ile Yaʿḳūbdür.  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit  

Mürşid-i ḳāmil olunca nā-yāb 

Saña mürşid yetüşür şimdi kitāb 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Ḥacibî Raḥimehuʾllāhi ʿAleyhi’l- Bārî10 

Oḳub ʿaceb dilfirîb oldular 

 
10 A nüshasında “Ḳāle Ḥacî Raḥimehuʾllāhi Ṭeʿālā” şeklinde geçmektedir. 
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Luġat ʿilmine hem ḳarîb oldular  

Dilfirîb göñül aldayıcı dilgüşā da göñül açıcı. 

[fāʿilātün /fāʿilātün /fāʿilün] 

Beyit 

Yakdı cānım reng rūye dilfirîb  

Dilgüşāde itdi ḳurbin ʿan-ḳarîb 

Ḥāṣıl Beyit 

Mebde-i ḳırʾātda olan ṣaḥaîf–i kelāmūʾllāhda ḳirāʾehu ḥüseyniyyeleri göñül 

aldayıcı oldu yaʿni ḳulūbü sāmiʿîn fiʿāl-i lāzimelerinden aldayup kendilerine rām 

idüp ʿilm-i luġate daḫı ḳarîb oldular.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓm11 

Diledim yazam muḫtaṣar bir luġat 

Kim anınla kesb ideler menḳıbet 

Muḫtaṣar sādıñ fetḥasıyla lafẓı az maʿnāsı çoḳ dimekdür. Kesb ḳazanmaḳ 

maʿnāsına menḳıbet mimiñ ve ḳāfıñ fetḥalarıyla hüner ve dilemek maʿnāsına ve 

daḫı mes̱lebenüñ żıddı [8-b] olur ki mes̱lebe ṣıfat-ı şerr ü bed ḫulḳa dirler. Böyle 

olacaḳ menḳıbe ṣıfat-ı cemîle ve niʿmet-i celîle dirler ki cemʿî menāḳib gelür.  

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Dest be-dest olanda şāhım vaṣfıñ itsem çok mudur 

Ṣad menāḳible muʿenven cünbiş-i ẕātıñ senüñ 

Ḥāṣıl Beyit 

Diledim ki mezbūr Yaʿḳūb ile Yūsuf içün bir mūcez ve muḫtaṣar luġat naẓm idem 

ki anuñla hüner ve niʿmet-i cemîle ḳazanalar. 

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

 
11 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Naẓm-ı Nābî Efendi Raḥimehuʾllāhi12 

Olma maḥrūm-ı ḥayāt-ı ebedî 

ʿİlmle farḳ ide gör nîk u bedî 

İtme ʿār ögren oḳu ehlinden  

Her şeyin ʿilm[i] güzel cehlinden  

Cühelā ʿālime nisbet ḫardur 

Belki ḫarden de bile bedterdir 

Ḳandedür bî-ḫaber u ḳande ḫabîr 

Mütesāvî degil aʿmā vü baṣîr 

Der-i genc-i ʿilme luġatdür kilîd 

Açılsa dür olur ḫazîne bedîd 

Der ḳapu maʿnāsına genc kāf-i ʿĀceminiñ fetḥasıyla ḫazîne maʿnāsına kāf-i 

ʿArabîniñ fetḥasıyla depmek ve ḫorṭūm ve ayaġuñ küçük barmaġı ki kesilmiş ola. 

Kilîd ger kāf-i ʿArabîyle miftāḥ ve ṣabān demiri maʿnāsına. Dür dālıñ żammı ve 

rānıñ teşdid ve taḫfîfî daḫı cāʾiz incü maʿnāsınadür. Bedîd bā Fārisîde gāh olur ki 

eṣ-ṣāḳ içün gelür ve gāh [9-a] olur taʿdiye içün gelür. Bedū goftem gibi ve gāh olur 

ḳasem içün gelür be-Ḫüda gibi gāh olur ẓarfiyet içün gelür be ḫāne nişestem gibi 

ve gāh müṣāḥabet içün gelür be Ḳurʾan ʿamel kerdem gibi. Nitekim Niʿmetʾullah 

Efendi ʿArabdan naḳl ile beyān itmişdir. Dîd dîden lafẓından emr-i ḥāżırdür sen 

gör maʿnāsına. ʿArabîde ebṣar tebaṣṣurden muḫāṭab emr-i ḥāżır olduġı gibi. 

Ḥāṣıl Beyit 

ʿİlm ḫazinesiniñ ḳapusınıñ miftāḥı luġat ʿilmidir. Var ḳapu açıldıkda içinde olan 

incü ve cevher olup ve ol ḫazineʾi diḳḳat-i naẓar ile gör ki niçe fevāʾid mestūre 

olmuşdur. Ey ʿazîz maʿlūm olsun ki nāẓım-ı merḥūm ʿulūmı ḫazîneniñ içinde olan 

elmās cevaḥir ve denānır ve derāhime teşbîh idüp ʿilm-i luġatı daḫı ḫazîneniñ 

miftāḥına teşbîh-i belîġ idüp ʿulūm luġatsız fehm olunmadıġını iʿlām idüp 

muḫaṭabına bildirmüşdür.  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

 
12 B nüshasında “Naẓm-ı Nābî Efendi” geçmektedir. 
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Naẓm 

Şeref-i ʿilme nihāyet yoḳdur 

Ṣıfat-ı Bārîye ġāyet yoḳdur 

Olmayınca mütenāhî maʿlūm 

Mümkün olur mu tenāhî-i ʿulūm 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Ḥacî Raḥimehuʾllāhi 

Refîḳ ola tevfîḳ-ı Haḳḳ anlara 

Bize hem daḫı hep oḳuyanlara             [9-b]  

Refîḳ yoldaş maʿnāsına nitekim denilmişdir er-refîḳ s̱üme ṭarîḳ-i tevfîḳ tefʿîl 

bābından maṣdardır. S̱ülāsî vefḳdür ḥasibe bābından işi düzgün gelmek 

maʿnāsınadür. Fārisîce sāzkār āmeden dimekdir. Lākin tevfîḳ ıṣṭılāhen on iki 

taʿrîfi kütüb-i nüsḫada vaḳiʿdür ve daḫı Îsāġūcî şerḥî Müġniʾṭ-ṭüllāb nām şerḥiñ 

taʿlîḳāttında mesṭūr ve on ikiden biri ceʿalellāḥu fiʿile ʿibādihi muvāfıḳen13 limā 

yuḥibbu ve yerḍāhudür. Ḥaḳḳ esmāʾillāhdendür. 

Ḥāṣıl Beyit 

Ḥaḳ Ṭeʿālā Yūsuf ile Yaʿḳūba tevfîḳ yoldaş etsin yaʿni tevfîḳden ayırmasun. Bizlere 

ve cemʿî ṭalebeye daḫı tevfîḳ etsin yaʿni tevfîḳde daʾîm etsin dimekdür. Zîrā 

ʿulemā ve ṭalebe tevfîkde olduġunda şüphe yoḳdur.  

[fāʿilātün /fāʿilātün /fāʿilün] 

Beyit 

Ger reʿāyā vü gerek ṣāḥib tāc 

Lābüd olur ʿulemāya muḥtāc 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım Raḥimehuʾllāhi14 

Bu naẓma cesāret olundı hemîn 

 
13 B nüshasında bu sözcük yazılmamıştır. 
14 B nüshasında “Ḳāle Nāẓım” geçmektedir. 
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Be-nām–ı Ḫüdāvend-i cān-āferîn 

Hemîn bunca ve böyle ve buncaleyin maʿnālarınadür. Bu maḳamda ḳangısını 

murād itsen cāʾîzdür be-nām be-i meşrūḥdur. Nām ād maʿnāsına. Ḫüdāvend ıssı 

ṣāḥib maʿnāsınadür. Ḫüdāvend [10-a] ve Ḫüdāvend ʿilm gibi gāh mużāf-ı 

ileyhesiz bir uluya ṭaʿẓîm ḳaṣd idüp Ḫüdāvend dirler. Cān rūḥ maʿnāsına āferîn 

duʿāʾi ḫayr ve taḥsîn maʿnālarına ve vaṣf terkîbi olmaḳ ile15 daḫı istiʿmāl olunur 

ciḥān āferîn ve cān āferîn gibi. 

Ḥāṣıl Beyit 

Bunca cesāret olundı bu naẓm-ı şerîfe mālik olan Allāh-u Teʿālānıñ ism-i 

şerîfiyledür ve ruḥuñ ḫayır duʿāsıyladır murād nāẓımdür yaʿni rūḥ ṣāḥibi olan 

nāẓım ḫayr duʿa idüp ḳabūl olması müteyaḳḳin olmaḳ sebebiyle buncaleyin 

naẓm-ı şerîfe casāret itdi dimekdür.  

[mefʿūlü / mefāʿîlün / mefʿūlü / mefāʿîlün] 

Beyit 

Ko ḫaṣlet-i ḥayvānı ḫūy bed-i şeyṭāni 

Ol pāk melek sîret bul rütbe-i insāni 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

El-Ḳıṭʿatiʾl-Ūlā Mineʾr-Risāleti  

Nedir Teñgri Yezdān ü Îzid Ḫüdā  

Ferāhem karîb oldı ayru cüdā 

Yezdān Îzid Ḫüdā Fārisîdür. Türkçe Teñgri dimek lākin aṣıl Türkçe Beyāt dirler. 

Süryānice İylā ʿÎbrānice ʿAylā Fārisîce Ḫüdā Ḫ˘arzemce Bemamendeg Rūmca 

Temhîs̱ā Hinduca Şaṭaṭā Urumca Asġāʾi Ḥakça Aġār Bulġārca Tankresdür. 

Ferāhem fānıñ ve hānıñ fetḥalarıyla cemʿ maʿnāsınadür fiʿiller [10-b] ve maṣdar 

evvellerine daḫil olur. Fāʿiliñ veya mefʿūlüñ olması ḳaṣd olunur. Mes̱elā ferāhem 

āmeden dirler gelici fāʿiller cemʿ olmaḳ maʿnāsına ve ferāhem āverden dirler 

götürülen mefʿūlleri bir araya cemʿ eylemek maʿnāsına. Nāẓım Ḥacibî merḥūm 

ḳarîb oldı dimesi maʿnā-yı lāzimiyyesidür zîrā cemʿolmaġa ḳarîb olmaḳ lāzım 

gelür. Ey ʿazîz maʿlūm olsun ki meṣādir-i Fārisîyeniñ aḫirleri nūn-ı sākine olup 
 

15 B nüshasında olmak ile yerine “olarak” geçmektedir. 
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nūnūñ maḳabli dāl ve tā-i meftūḥeteyn olduḳda anlarıñ māḳabli daḫı sākin olsa 

gerekdir. Lākin maṣādir-i Fārisîye iki ḳısımdür biri dālî ve biri tāîdür. Dālî olan 

beş nevʿidür. Nevʿi evvel oldur ki dāldan evvel yā olur o daḫı ya rübāʿî olur dîden 

gibi ḫümāsî olur perîden gibi südāsî olur erzîden gibi ya sübāʿî olur perestîden 

gibi ya s̱ümānî ārāmîden gibi nevʿi s̱ānî oldur ki dāldan ol vāv olur o da ya rübāʿî 

olur būden gibi ya ḫümāsî olur rubūden gibi ya südāsî olur fermūden gibi ya 

sübāʿî olur āzmūden gibi nevʿi s̱ālis oldur ki dāldan evvel elif ola dāden ve sitāden 

ve üftāden ve firistāden ve müjde dāden gibi. [11-a] Nevʿi rābʿi oldur ki dāldan 

evvel rā ola borden ve seporden ve efserden gibi. Nevʿi ḫāmis oldur ki dāldan ol 

nūn ola kenden ve ekenden ve efşānden gibi. İkinci ḳısım ki tāʾîdir o daḫı dört 

nevʿdir tānıñ māḳabli ya ḫā ya sîn ya şîn ya fā olur bāḫten cesten güzeşten reften 

gibi. Ve emmā efʿāl-i Fārisiyyeniñ ḳavāʿidi çoḳdur. Lākin feliʾl-ʿārifi yekfiʾl-işāreti 

mażmūnınca bir miḳdārını iḫtiṣār üzere beyān idüp iṭāleden iḥtirāz idelim ki 

nāẓırîn olan ṭalebe-i iḫvāna ve ʿulemā-i ẕeviʾl-iḥtirāma s̱ıḳlet gelmeye ve bu şerḥ 

Nāṭıḳîyye daḫı îcāzdan dūr olmaya. Ey ʿazîz maʿlūm ola ki fiʿl-i mażî oldur ki 

maṣdarüñ nūnı ḥaẕf olduḳda dāl ya tā sākin olup maḳabli daḫı sākin olur dāşt ve 

perîd gibi. Fiʿl-i müżāriʿoldur ki maṣdar nūnı ḥaẕf olduḳda āḫeri dāl sākin ya tā-i 

sākin ola sitād bāḫt gibi. Nefy-i ḥāl ve istiḳbāl oldur ki ṣiġā-i māżîniñ ya 

müżāriʿniñ evveline nūn-ı meftūḥa getüreler ne-dānist ve ne-dāned gibi yaʿni 

bilmedi ve bilmez dimekdür. Nehy-i ḥāżır oldur ki emriñ evveline mim-i meftūḥe 

getüreler medān gibi yaʿni bilme dimekdür cüdā żamme-i cîm ile ayru ve uzaḳ 

[11-b] maʿnāsınadür. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl-Merḥūm16 

Peyamber ḫaberci süñülme kebāb 

Ḳopuz oldı bürbüṭ hem eḳleḳ rebāb 

Peyamber ḫaberci maʿnāsına peyām peyġām ḫaber maʿnāsına. Peyġāmber 

peyġember nebî ve resūl ki ḥaḳ ile ḫaber verici derler. Kebāb maʿrūf pişmiş et ki 

Türkçe büryān ve süñülme ve ʿArapça şevā dirler. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

 
16 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 



89 
 

Beyit 

Şerḥalerden geldi Nāṭıḳ ḥālini ʿarż itmege 

Añladı erbāb-ı dāniş müżmer anıñ kebāb 

Bürbüṭ iki bānüñ żammesiyle ḳopuz dedikleri çalġıdır. Rebāb rānıñ fetḥasıyla 

eḳleḳ didikleri çalġı ki kemānçe daḫı dirler. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl-Merḥūm17 

Eşek ḫar ḳatır ester esb oldı at 

Be-ḫer al be-gū söyle befruḫ ṣat  

Ḫar fetḥ-i ḫā-i muʿceme ile eşek ki ʿArapça ḥimār dirler. Ester elifiñ ve tānıñ 

fetḥalarıyla ḳatır ki ʿArapça beġl dirler. Esb at ki ʿArapça feres dirler. Be-ḫer emr-i 

ḥażırdür eşter maʿnāsına maṣdarı ḫerîdendür. Kesr-i ḫā ile ism-i mefʿūlü ḫeride 

olur ṣatun alınmış maʿnāsına. Ḫerîde utānġın ʿavrete daḫı dirler. Be-gū goften 

lafẓından emr-i ḥażırdür kellim [12-a] maʿnāsına. Be-furuġ bānıñ fetḥi fānıñ 

żamiyle furūḫten lafẓından emr-i hażırdır beyʿ maʿnāsına. Lākin żaruret vezin 

içün fā sākin ḳılınmışdür. Emmā külli nusḫada be-feres aḫeri sînle vākiʿolmuşdur. 

Lākin ʿîndimizde olan luġāt-ı Fārisiyyeyi tetebbuʿ itdük be-feres ṣat maʿnāsına 

geldigi yoḳdur. Andan nāşî be-feres ḳalem-i nāsiḫden olduġını yaḳîn etdikde ṣat 

maʿnāsına. Be-furūḫ lafẓını be-feres lafẓı yerine getürdük. Nāẓırına daḫı yaḳîn 

gelse gerekdür. El-ḥaḳḳi yedḫulüʾl-üẕne bilā iẕnin mażmūnı müʾeyyeddür. Meger 

ki nāẓırı muʿannid olup Ḥaḳḳ müşāhededen ṣoñra mükābere eyleye anıyla 

mücādele cāʾiz degildir. Zîrā ol kimesne ḳavāʿid-i ʿilm-i ādāb ki menʿ naḳż-ı 

muʿārıżdür. Andan ṭaşra çıḳup mükābere eyledi. Bu ise maḳbūl degildür. 

Taḳṭîʿ Beyit 

Eşek ḫar “feʿūlün” ḳatır es “feʿūlün” teresbol “feʿūlün” dı at “feʿūl” 

Be-ḫer al “feʿūlün” be-gū söy “feʿūlün” le befrū “feʿūlün” ḫı ṣat “feʿūl” 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım Raḥimehuʾllāhi Ṭeʿālā18 

 
17 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Meded kerden imdād ü ġavs̱ u ġiyās̱ 

Ṣusuz teşne oldı ṣuṣālıḳ lihas̱ 

Meded kerden imdād ve istiʿānet maʿnāsına ġavs̱ u ġiyās̱ [12-b] żaraba bābında 

maṣdardür. Meded kerden maʿnāsına. Lākin ġavs̱ u ġiyās̱ aṣıl ıṣlāḥı yaġmur ṭaleb 

maʿnāsınadür. Teşne ṣusuz ve ʿaṭşān maʿnāsınadür. Lihas̱ daḫı lāmıñ kesriyle 

ṣuṣamak maʿnāsınadür ki teşne Fārisî lihās̱ ʿArabî Türkçeleri ṣuṣuzluḳdur.  Emmā 

eger suʾāl olunursa ki bu Luġat-ı Ḥācîbiyyede çoḳ elfāẓ var ki ʿArab luġatındandür 

maʿ haẕā luġat-ı Fārisîde elfāẓ-ı ʿArabiyye istiʿmāl mezmūmdür zîrā maḳṣūd elfāẓ-

ı Fārisiyyedür. Cevāb oldur ki çünki bu luġat-ı dil-güşādeniñ ebyātlarınıñ 

mıṣraʿları ḥurūf-ı hicānüñ tertibi üzeredür. Ḥurūf-ı hicāden sekiz ḥarf Fārisîde 

bulunmadıġından on sekiz ḥarfden gelen ḳāfiyeler biʾż-żarūr elfāẓ-ı ʿArabiyyeden 

vāḳiʿ olmuşdur. Ġiyās̱ ile lihas̱ gibi on sekiz ḥarfler oldur ki Tuḥfe-i Vehbî 

Sünbülzāde nām kitābıñ ṣāḥibi İslāmboli Vehbî Efendi ol luġatda vezin ile edā 

etmişdür.  

[fāʿilātün /fāʿilātün /fāʿilün] 

Naẓm 

S̱āʾ ḥāʾ ẕāl ṣād ey nūr-i ʿayn 

Daḫı żād ü ṭāʾ vü ẓāʾ vü ḥarf-i ʿayn 

Fārisîde ḳāfiye olmaḳ muḥāl  

Yazmışım şāyed olur naḳṣ-ı kemāl 

Bu sebebden ol sekiz ḥarfe temām  

Başḳa üslūb ile verdim hoş niẓām  

Buyurup teşne olanları reyyān ḳılmışdür           

 Ḳāle Raḥimehuʾllāhi19               [13-a]  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳalay oldı erzîz şîşe zücāc  

Bürehne goresne yalın daḫı ac   

 
18 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
19 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Erzîz ḳalay ki anuñla baḳırları ḳalaylarlar. Zücāc ʿArabîdür. Fārisîce şîşe ve ābgîne 

Türkçe ṣırça dirler. Murād çini ve billūr kāselerdür ve bir şîşe daḫı var ki ʿArapça 

mucmece dirler. Nās birbirlerinden ve ḥemmām dellākları ġayrılarından anuñla 

ḳan alurlar. Beyneʾn-nās şuşe dirler. Bürehne bā-i ʿAcemîniñ żammesiyle çıplaḳ 

ʿārî maʿnāsına. Goresne kāfıñ żammesi ve rānıñ fetḥası ve sîniñ sukūnuyla ac cāyiʿ 

maʿnāsınadür. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Raḥimehuʾllāhi 

Ne şām oldı aḫşam ṭañdür ṣabāḥ 

Bed oldı yaramaz eyülük ṣalāḥ 

Şām gice maʿnāsına şeb gibi. Ṣabāḥ ṭañ maʿnāsına.  Nitekim Türkçede ṭañ yeri 

açıldı dirler. Bed feth-i bā ile nîk ve sîdādüñ żıddıdür. Ṣalāḥ her bir şeʾyiñ niẓāmı 

ve ilügidür.  

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / feʿūlün] 

Beyit 

Ṣalāhiyle olan iḫvāna dāʾim 

Taḳarrüb eylese bed olmaz aṣlā 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl-Merḥūm 

Diraḫt oldı aġaç budaġ oldı şāḫ 

Ṭaracıḳ ne teng oldı geñiş firāḫ 

Diraḫt dalıñ20 kesri rānüñ fetḥi ile aġaç ki henūz kesilmemişdür kesildikden ṣoñra 

çūb dirler. Emmā Ḥażret-i Ṣāḥib-i aʿẓam [13-b] ve mükemmel21 meṣāliḥ-i ümem 

Maḥmūd Pāşā işbu beyitde  

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Lāle ḫadüñden meger gül reng u bū uġruldı 

 
20 A nüshasında “Diraḫt dalıñ” yerine “dalıñ” geçmektedir. 
21 B nüshasında “kâmil” geçmektedir. 
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Kim diraḫte ṣāruben gezdirdiler bāzārda  

Ḫoş istiʿare eylemişdür ki reng u būy maḥbūb ile muṭarrā ve ḫoş būy ve tāze u ter 

olmuşdur. Lāleye muḳārin olmaġla çūb çıḳar ḳuvvet nāmiye istiʿdādüñ bulup 

diraḫt mertebesin bulmuşdur. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Ḫūb-rūy hemçünîn her dem zi-leb 

Ger be-morde cān dehed ne-būd ʿaceb 

Şāḫ budaḳ ve boynuz maʿnāsınadür lākin şāḫ şāḫ mükerrer olduḳda dilim dilim 

budaḳ budaḳ ve dil dil yaruḳ yaruḳ ve yırtıḳ yırtıḳ ve bülbül ötüşü maʿnālarına 

gelür. Teng tānüñ fethi ve nūnuñ sükūnıyla dört maʿnāya gelür evvelā ṭar żîḳ 

maʿnāsına s̱āniyen ḳolan ḫürām maʿnāsına s̱ālis̱en ṣarb ve müşkil olan derre 

rābiʿan nitekim yük tāy ki ʿidl dirler. Firāḫ fānüñ kesriyle keyk ve bol maʿnāsına 

nitekim vāḳiʿdür. 

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

Ḫasta dil çend tevān22 ferişte-i der-dehr 

Ḫîz-i merdāne ḳadem neh ki cihānest firāḫ   

[mefʿūlü / mefāʿilün / feʿūlün] 

Ḳāle Nāẓım ʿAleyhi’r-Raḥimehuʾllāhi23 

ʿAḳılsız ne gevden ʿulüv ne red 

Kih oldı kiçi mih ulu hem ced   [14-a]  

Gevden kāf-i Fārisînüñ fetḥi ve dālüñ fetḥalarıyla aġır yürür ve tenbel pāy-leg atı 

bundan istiʿāre idüp giç fehimlü olanlara gevden dirler. Emmā nāẓım-ı merḥūmuñ 

ʿaḳılsız taʿbîri giç fehimlüden istiʿāre olunmuşdur. Zîrā giç fehm ʿadem-i ʿāḳl iktiżā 

ider. Redd rānüñ fetḥi ve dālüñ sükūnıyla ʿāḳil ʿālim maʿnāsına ve ḥakîm feylesof 

ve ḫired-mend ve büzürg maʿnālarına daḫı gelmişdür. Kih kesr-i kāf-i ʿArabîyle ve 

 
22 B nüshasında tevān sözcüğünden sonra “bûd” sözcüğü geçmektedir. 
23 A nüshasında “Ḳāle Raḥimehuʾllāhi” geçmektedir. 



93 
 

aḫirinde hāʾ aṣliye ile kiçi ve ufāḳ ve ṣaġîr maʿnāsına ve kih kesr-i kāf-i ʿArabî ve 

hāʾ ʿalāmet ki melfuẓ olmaya birḳaç maʿnāya gelür. Taʿlîl içün olur ve bir kelimeyi 

āḫir kelimeye rabıṭ içün olur ve kim maʿnāsına daḫı gelür ve kesr-i mim ve sükūn 

hā ile ulu seyyid maʿnāsına ve yaʿni ne yaʿni yoḳ. Cedd ʿArabîdür dede maʿnāsına. 

Zîrā dede ululuḳ ile mevṣūfdur.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl-Merḥūm24 

Ġamîn ġuṣsaludur sevinmek ne şād 

Zemîn yer seḥer vaḳtidür bāmdād 

Ġamîn ve ġamî kayġulu ve ġuṣṣalu ġamiñde maʿnāsına. Ġamgüsārî oñūr enîs 

maʿnāsına. Ġamġîn ḳayġulu maʿnāsına. Ġamgüsārî oñūrluk üns maʿnāsına. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyt li-Şāriḥihi 

Ġamgüsārî olmayanuñ ġamgîn [14-b] olmaḳ ʿādeti 

Var mıdır dünyāda bir kes çekmeye ṣad āfeti   

Şād dāl-i mühmele ile sevinen kimesne maʿnāsınadür. Zemîn ve zemî yir ve arż 

maʿnāsına. Bāmdād baʾ-i müvehhede-i memdūde ve mim-i māżmūma ve dāl 

s̱āniye-i mühmelenüñ sükūnuyla ṣabāḥ vaḳti ve ṣabāḥa ḳarîb ki seḥer taʿbîr 

olunur.   

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Ṭālib-i rāh-ı ḥaḳîḳat dāʾimā ḫulyādedür 

Bāmdād olanda Nāṭıḳ āh bel ʿulyāyadedür 

Emmā şāẕ ẕāl-i muʿceme ile sevinmek maʿnāsına ve bāmdāẕ daḫı ẕāl-i muʿceme 

ile seḥer vaḳti maʿnāsına. Lisān-ı ʿArabiyyede ve Fārisiyyede geldigi yoḳdur. Lākin 

nāẓım-ı merḥūm ḥurūf-i hîcānüñ tertibi müstaḳîm olsun deyu bir bölük ʿāvāmüñ 

taḥrîf itdügi lafıẓları îrād idüp bu beyti seḳîm itmüşdür. Emmā aḥsen olan böyle 

dimeliydi. 

 
24 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Beyit  

Ġamîn ġüṣṣaludur ki nādir ne şāẕ  

Zemîn yir sem aġū ṣığınmaḳ ʿiyāẕ 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Merḥūm25  

Nedür būs öpmek ḳucaḳdur kenār 

Der āġūş kon ḳuc müṣāḥib ne yār 

Būs bāy-ı ʿArabîyle öpmek ḳabbele maʿnāsına. Kenār fetḥ-i kāf-i ʿArabîyle ḳuraḳ 

ve ṭaraf ve ḥālet-i vuṣlatdan kināye olur falān filān kenār etdi dirler. Der āġūş 

fetḥ-i dāl-i mühmele ile26 [15-a] maʿhūd levāzım-ı feresdendür dimek olur. Zîrā 

bu makām mecāz ve istiʿāreden ḫālî degildir. Fe-teʾmmel. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün] 

 Ḳāle Nāẓım 

Ṣu āb āteş od bād yel u āzer āteş 

Neberd oldı uġraş u cenk ṣavaş 

Āb elif-i memdūde ile ṣu ki ʿArapça māʾi dirler. Nitekim Füżūlî buyurur.  

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Her gören ʿayb itdi āb-ı dîde-i giryānımı 

Eyledim taḥḳîḳ görmüş kimse yoḳ cānānımı 

Od āteş nār maʿnāsına. Bād yel ve rûzgâr ki ʿArapça rîḥ dirler.  

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Ḫāb-ı nāzdan ḳalḳdı Nābî ḳaṣd-ı nergis ḳoynuna 

 
25 B nüshasında “Ḳāle Nāẓım” şeklinde geçmektedir. 
26 B nüshasında buradan bir varak ileri gidiliyor. A nüshasına göre 16-a’ya geçiliyor. B’de ise 11-a’dan 12-a’ya 

geçiliyor. 
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Esdi bir bād-ı muḫālif ṣaldı sergis ḳoynuna 

Ve aş ki ʿArapça maraḳ dirler. Neberd nūnuñ ve bāʾ-i müveḥḥedenüñ fetḥaları ve 

dālüñ sükūnıyla cenk ve maʿreke maʿnālarına gelür. Zîrā neberd Fārisî māʿadāsı 

Türkçedür. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

 Ḳāle Nāẓım27 

Ṭuṭaḳ leb ʿArapça ḳalaydür raṣāṣ 

Yılan mār niy yoḳ fevzdür ḫalāṣ 

Leb ṭuṭaḳ ve ṭaraf maʿnāsına daḫı gelür. Leb-cūy ve leb-i deryā dirler.  

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyit 

Lebünden būse almaḳ niçe cānları ider irvā 

Niy irvā belki Nāṭıḳ ḥîn-i mevtinde olur iḥyā 

Raṣāṣ rānüñ fetḥiyle ḳalay ki ḳabları anuñla ḳalay idüp [15-b] cilā virirler. Mār 

yılan ḥayya maʿnāsına. Niy nūnuñ kesri ve yāʾ-i sākine ile yoḳ lā maʿnāsına. Ḥalāṣ 

fevz necāt maʿnāsınadür. Nitekim Füżūlî Çelebî buyurmuşdur. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Ḳıl tekellüm zülfüñ endūhını göñlümden gider 

Bir füsūn ile ḫalāṣ et ejdehālardan beni      

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl ] 

Ḳāle Nāẓımüʾl-Merḥūmüʾl-Maġfūr28 

Deñiz yemm ne gölçükler adı ḥiyāż 

Ne cūy ırmaḳ ve baḫçelerdür riyāż 

Yemm yāʾ-i müs̱ennātüñ fetḥasıyla deryā baḥr maʿnāsına. Ḥiyāż ḥānüñ kesriyle 

ḥavż lafẓınüñ cemiʿdür baḫçe maʿnāsına. Lākin bu cemiʿler ḳavāʿid-i ʿArabiyyenüñ 

 
27 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
28 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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cemiʿ meksuriyle cemiʿlenen elfāẓ-ı ʿArabiyyedendür. Nitekim Şāfiye şerḥinde 

muṣarraḥdür. Emmā Fārisiyye olan esmānüñ cemiʿnde ḳāʿide budur ki eger ism-i 

ẕeviʾl-ervāḥdan olursa elif nūn ile cemiʿlenür ādemiyān ve melikān periyān ve 

cānverān gibi. Ve eger āḫirinde hāʾ ʿalāmet olursa elif ve nūndan ol kāf-i Farisî 

getürürler ḫācegān ve bendegān gibi. Ve emmā cemādātdan olursa aḫirine elif ile 

hā ziyāde iderler āsmānhā ve zeminhā gibi. Eger cemādatüñ baʿżı cihetinde 

ḥayvānāta müşābeheti olursa iki vechiyle istiʿmāli cāʾizdür diraḫthā29 [16-a] ile  

ḳucmaḳ maʿnāsına ism-i maṣdardür. Nitekim vāḳiʿdür. 

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

Vah ki men mî netevānem ki be būsem pey ū  

Ey besā kes be taṣarruf zi der-āġūş güzeşt 

Emmā nāẓım-ı merḥūm der-āġūş kon ḳuc dimesi kon ile luġāt-ı Fārisîde geldigi 

yoḳdur. Ḥaḳ tertîb böyle olmaḳdür. Der-āġūş ḳucmaḳ muṣāḥabe ne yār yār dūst 

ve müḳāren ve müṣāḥabe maʿnālarına. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım30 

Yerāḳ düzen çalġınüñ adı sāz 

Ne günçişk serçe ṭoġān oldı bāz 

Sāz yerāḳ ve yaṣaḳ ve düzen maʿnālarına ve çalġınüñ adına daḫı sāz dirler. 

Güncişk kāf-i ʿArabinüñ żammı ve nūnuñ sükūnı ve cîmiñ daḫı żammı ve şîn ile 

kāfiñ süḳūnlarıyla serçe ʿuṣfūr maʿnāsına ve ol miḳdārda olan ḳuşlarıñ cümlesine 

iṭlāḳ cāʾizdür.  

[feʿilātün / mefāʿilün /feʿilün] 

Beyit 

Ḫüsrevā der-zamān-ı maʿrifet 

Ne-dehed bāz zaḥmet güncişk 

 
29 B nüshasında- A nüshasına göre- buradan 17-a’ya geçilmiş. B nüshasında 12-a’dan 12-b’ye geçilmiş. 
30 A nüshasında “Ḳāle” şeklinde geçmektedir. 
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Bāz ṭoġan ḳuşı ki dil-āzārlıḳ idüp ṭuyūr-ı maẓlūmānı incidir ve avlar. Nitekim 

meşhūrdur. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / feʿūlün] 

Beyit 

Yaşar kerkes kim āzār olduġiçün 

Ṭoġan ṭurmaz dil-āzār olduġiçün 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Edîb                                   [16-b] 

Kebūter güverçin sinekdür meges 

Meres ip ceres çañ saṭldür feres 

Kebūter feth-i kāf-i ʿArabîyle güverçin dedikleri ḳuş. Nitekim meşhūrdur. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / feʿūlün] 

Beyit 

Kebūter bā kebūter bāz bā bāz  

Koned hem-cins bā hem-cins pervāz 

Meges fetḥ-i mim ile ve kāfüñ daḫı fethi siñek ve ẕübāb maʿnāsına. Nitekim Nābî 

Efendi buyurmuşdur.  

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyit 

Müsāvîdür meges mîzān-ı ʿadl-ı Ḥaḳḳda fîl ile 

Müsāvāt olduġı mîzān ile ḥaḳ- ḳavl mümehheddür 

Meres mimiñ fetḥiyle ip ki ḳur aġzını baġlarlar ve kelbüñ boġazındaki ḥaltaya 

daḫı dirler. Ceres feth-i cîm ile çañ ki kiliselerde çalarlar ve develeriñ boynuna 

aṣarlar ʿArabîdür ve āvāz-ı żaʿîf maʿnāsına daḫı gelür. Saṭl feth-i sîn-i mühmele ile 

seyisleriñ at ṣuvardıġı ḳab ṣuṣaḳ ki pıñarlarda anuñla ṣu içerler ve ḥemmām ṭası 

maʿnāsına daḫı gelür. Emmā nāẓım-ı merḥūm saṭldür feres dimesi żarūret-i vezn 

içündür yoḫsa saṭl didügüñ at degüldür belki at ṣuvardıḳları ḳabdür böyle olacaḳ. 

Der-feresdeki der lafẓ-ı dālıñ fetḥiyle telaffuẓ olunduḳda maʿnāsı es-satl fî ḥaḳḳiʾl-
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feres olur yaʿni saṭl [17-a] diraḫthā ve diraḫtān gibi nitekim şeyḫ buyurur. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Berg-i diraḫtān-ı sebz der-naẓar-ı hūş-yār  

Her varaḳî defterist maʿrifet-i kird-gār  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓm Biʾl-Fikrüʾs̱-S̱āḳib  

Ne yol rāh mihmān-serādür ribāṭ 

Sevinmek ne şādî feraḥdür neşāṭ 

Rah yol ṭarîḳ maʿnāsına. Mihmān mimiñ kesriyle ḳonaḳ müsāfir maʿnāsınadür. 

Lākin nāẓım-ı merḥūm ġāliben müsāfir lafẓınıñ ṣıḳındısından ẕikr itmedi. Zîrā es-

seferu ḳıṭaʿatün mineʾs-seḳari buyurulmuşdur yaḫūd veznine rekāket gelüp baḥr-

i teḳārüb bozulur deyu ẕikr itmedi. Ḥāṣıl-ı kelām mihmān lafẓını getürmek 

yerinde degildür meger ki mecāzen rāh ẕikr olunup rāha ḳonuḳ lāzm gelür deyu 

mülāḥaẓasıyla mihmān ḳonuḳ ve müsāfiriñ Fārisîsidür diyesün. Bu ise ṭalebe-i 

mübtediʾîne eşedd ṣuʿūbetî vardır. Zîrā luġat-ı Fārisiyyeyi ḳırāʾat iden ṭalebe 

mecāz ve istiʿare ne bilsün. Emmā lāʾiḳ ve sezā olanʿibāre böyle olmaḳdür. 

Müsāfir ne mihmān-serādür. Ribāṭ ribāṭ rānüñ kesriyle ʿArabîdür serā maʿnāsına. 

Serā Fārisîdür serāy maʿnāsına ki pādişāhlar ve ulu adamlar evlerine dirler. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / feʿūlün] 

Beyit 

Sarāyüñ ḳubbesini ṣanma ʿālî                [17-b] 

Aña alçaḳ naẓar eyler ahālî 

Şādî sevinmek maʿnāsına. Neşāṭ nūnuñ fetḥiyle sürūr ve feraḥ maʿnāsına. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım Merḥūm31 

Nigehbāna Tāzîce dirler ḥafîẓ 

 
31 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Dürüşt oldı ḳatı ʿArapça ġalîẓ 

Nigehbān kesr-i nūn ile nigehbān lafẓından taḫfîf olmuşdur. Görüp gözedici 

maʿnāsına ki raḳîb daḫı dirler. Tāzîce ʿArapça dimekdir. Ḥāfîẓ ʿArabîdür gözedici 

ve bekleyici maʿnāsına. Dürüşt dāl ve rāʾ-i mühmelenüñ żammeleriyle iri ḫaşin 

maʿnāsına ki ʿArapça ġalîẓ dirler.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Merḥūm 

Cev arpa ṭaru erzen ölçek ne ṣāʿ  

Dimek goften ü gāne kābeh cimaʿ 

Cev feth-i cîm ile arpa şaʿîr maʿnāsına. Erzen hemzenüñ fethi rāʾ-i mühmelenüñ 

sükūnı zāy-i muʿcemenüñ daḫı fetḥi ve āḫirinde nūnuñ sükūnıyla ṭaru ki pirinç 

içinde olur. Ve bir aġce daḫı dirler. Ġāyetde ḳatı olur. Ṣāʿ ʿArabîdür ölçek ki biñ 

ḳırḳ dirhem ola. Nitekim ḥadîs̱-i şerîfde vardür. El- ḥadîs̱. Nıṣfu ṣaʿin min burrin 

ev ṣāʿun min temrin ev şeʾîrin. Goften dimek söylemek maʿnāsına. Gāne ḳaf-i 

ʿAcemîyle ve āḫirinde nūn ile cimāʿ maʿnāsına. Kābeh kāf-i ʿArabîyle ve bā ve hāʾ 

ʿalāmet ile [18-a] bu daḫı cimāʿ sikiş maʿnāsına. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm32 

Nedür buġda gendüm leke adı dāġ 

Yarasa nedür şeb-pere ḳarġa zāġ 

Gendüm kāf-i Fārisînüñ fetḥi nūnuñ sükūnı dālüñ żammı ile buġda ḥinṭa 

maʿnāsına. Dāġ eʿżāda yanmaġla olan nişāne gerek insanda ve gerek ḥayvanda 

olsun. Nāẓım-ı merḥūm leke dimek ile tāʿbîri nevʿen leṭāfetden ḫālî degüldür. Zîrā 

nişān od ile olduġı vaḳit leke ve örselenmekden ḫālî degildür. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Şerḥa çekdüm dāġ urdum göz göz itdüm sînemi 

Tā görenler dāġımı tārîḫim itsünler ʿayān  

 
32 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Şeb-pere yarasa ḳuşıdür. Zāġ ḳarġa ve ḳuzġun ʿArabîde ve Fārisîde istiʿmāl 

luġatdür ve kūşe-i kemāne daḫı dirler. Nitekim Şemsi Faḫrî demişdür. 

[mefʿūlü / fāʿilātü / mefāʿîlü / fāʿilün] 

Beyit 

Ber bām-ı ḳaṣr-ı devleteş ez zāġ be-güẕered  

Şāhî ki dîd zi sāye-i ḫod çün hemān zāġ 

Evvel ki zāġ ḳuzġun maʿnāsına. İkinci zāġ kūşe-i kemān maʿnāsına. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm 

Ḳılıç tîġ tîr oḳ nişāne hedef 

Dür incüdür ü incü ḳabı ṣadef              [18-b]  

Tîġ namlu ki ḳılıcıñ demirinden ʿibāretdür. Belki eks̱er istiʿmālî mutlaḳen ḳılıc 

maʿnāsınadür. Tîr oḳ sehm maʿnāsına. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

li-Esrārî Sellemeʾllāhu Teʿālā  

Edānîden gelen tîr-i ḥasedden iḥṭirāz itme  

Kef-i mîzān-ı ʿirfāna s̱aḳildür ḳo gelen gelsin 

Hedef nişāneye dirler. Dürr żamme-i dāl ile ve rānüñ sükūnı ya-i teşdid ile incü ki 

ʿArapça lüʾlü dirler. Ṣadef incü ḳabı ve mesken-i dürr ki deryāda ẓuhūr idüp nîsān 

bārānında yaġmur içine düşdükde dürr olur.  

[mefʿūlü / mefāʿîlü / mefāʿîlü / feʿūlün] 

Beyt li-Şāriḥihi 

Sandūḳ-ı ṣadefden iderem dürrimi iḫrāc 

Elmās cevāhîr bulmam ideyim ülfet 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 
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Ḳāle Nāẓım Bi ʿİnāyetiʾl- Ḫallāḳ33 

Siyāh ḳara nem çiy sefîd oldı aḳ 

Biyā gel bi-rev yürü binger ne baḳ  

Siyāh ḳara esved maʿnāsına. Nem feth-i nūnla çise maʿnāsına. Sefîd kesr-i sîn ile 

aḳ ebyaż maʿnāsınadür. Biyā kesr-i bāʾ-i ʿArabîyle gel ciʾ maʿnāsına. Be-rev yürü 

emş maʿnāsına. Binger bānüñ kesri nūnuñ sükūnıyla vezin içün emr-i hāżırdür. 

Baḳ ünẓür maʿnāsına. Nigeristen lafẓından müştaḳdür. Baḳmaḳ iltifāt maʿnāsına 

müżāriʿnde nūn [19-a] ḥazf olunur nigerd denilür. Feḥfeẓhu feinnehu Laṭîf. 

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün]  

Beyit 

Germ u serdîne baḳılmaz bu fenā dünyānuñ 

Eyleme vakit żāyiʿ dime ḳış yaz oḳu yaz  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Raḥimehuʾllāhi34 

Tevānger ġanî oldı ḳorḳu ne bāk 

Yañaḳ ruḫ büzürg ulu ṭāhir pāk 

Tevānger zengin ve ġanî maʿnāsına. Bāk bāʾ-i ʿArabî ve kāf-i Fārisî ile ḫavf 

maʿnāsına. Ruḫ yañaḳ ʿiẕār maʿnāsına.  

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyit 

Temennā-yı ruḫuñ çekdikde yandum nār-ı firḳatde 

Viṣāl-i ẕāt-ı pāküñ ḥaḳḳıçün çıḳdı bu cān sensüz 

Büzürg bānüñ żammı ve zāʾ-i mūʿcemenüñ daḫı żammiyle ulu ʿaẓîm maʿnāsına. 

Ṭāhîr ʿArabîdür pāk temiz maʿnāsına.  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

 
33 B nüshasında “Ḳāle Nāẓım Cenābüʾl- Ḫallāḳ” şeklinde geçmektedir. 
34 B nüshasında “Ḳāle” şeklinde geçmektedir. 
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Bize yā Rab iki dünyā işin āsān it 

Sehhiliʾl-emra bi-dāreyn lenā yā Fayyāż 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Bi-Luġātiʾl-Uṣūl 

Ḳulaḳ gūş rāst [u] çep ṣaġ u ṣol  

Yigit ne civān bîve-zen yaʿni ṭul 

Gūş kāf-i Fārisîyle ḳulaḳ üẕn ve Fürs aylarınüñ on dördünci güni eks̱er budur ki 

taʿrîb idüp cūş dirler. Rāst ṣaġ yemin maʿnāsına. Çep ṣol yesār maʿnāsına çep-dest 

ṣol ele dirler. [19-b ]  Civān yigit fetā maʿnāsına. Bîve-zen ermele maʿnāsına. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Fārisî ögrendüm oldum böyle ṭatlı dilli ben 

Pārisî āmūḫtem geştem çünîn şîrîn zebān 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım Bi-Münāẓaratüʾl-Maḳām     

Ne çeşm göz ü rūy yüz ṭam bām  

Müje kirpik oldı helāk oldı Sām 

Çeşm göz ʿayn maʿnāsına. Çeşm-i āġîl göz ucuyla baḳmaḳ ḫaşm vaḳtinde ve nāz 

vaḳtinde.  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

Ez men o rā yekî selām zedem 

Kerd ez men be-ḫışım çeşm-āġîl 

Rūy yüz vech maʿnāsına. Bām bāʾ-i ʿArabîyle ṭam üsti saṭıḥ maʿnāsına ve orta fecir 

maʿnāsına daḫı gelür. Müje mimüñ żammiyle kirpik ve taṣġîr ṣiġası üzere müjek 

dirler. Dillerde meşhūr olan zāy-ı ʿAcemîyledür. Emmā zāy-ı ʿArabîyle olmaḳ 

rivāyetdür.  
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[feʿilātün / mefāʿilün /feʿilün] 

Beyit 

Āfitābem niyāmede be-beze 

Çi zenî ġamze-i gül-i be-meze 

Meze zāy-ı ʿArabîyle rivāyet olunması Laṭîfînüñ bu beytinde hüveydādür. Zîrā 

mıṣrāʿı evvelüñ āḫiri zāy-ı ʿArabîdür. Mıṣrāʿı s̱āninüñ āḫeri daḫı zāy-ı ʿArabî 

olmaḳ lāzımdür. Be-beze bāʾ-i ʿArabîyle günāh maʿnāsına. Müjenüñ cemʿî müjgān 

gelür. Nitekim mürūr itdi ki müfredüñ āḫirinde hāʾ ʿalāmet olanlar elifden evvel 

kāf [20-a] gelür bendegān gibi. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Aşdı müjgān oḳlarıñ sînemde ḳaldı temreni 

Ḥaşre dek ḫāk-ı mezārım ḳazsalar peykān çıḳar 

Sām nām-i püser-i Nūḥ ʿaleyhiʾs-selām ve sām nerîmān ve ḳavs-ı ḳuzeḥ  

[feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 

Beyit 

Kemterîn ṭāḳ-ı ḥaşmet ḫüsrev 

Der ʿulüv çün kemān-ı Sām buved 

Emmā nāẓım lafẓ-ı sāmi helāk maʿnāsına getürdügi menḳūl degildür. Lākin bir 

sām cünūndan bir nevʿdür. Helāke bāʿis̱ olur. Böyle olacaḳ nāzıma lāzım idügi 

böyle diye. Müje kirpik oldı. Helāk ve ber-sām  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

Zehir içmek gibidir acı söz ādem olana  

Süḫen-i telḫ be-merdest çü nūşîden nîş  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 
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Ḳāle Raḥimehuʾllāhi35 

Yer oldı zemîn göge di āsmān 

Kalem kilk nāvek oḳ u yay kemān 

Zemîn yer ʿarż maʿnāsına. Āsmān asmā maʿnāsına. Āsmā gök semā maʿnāsına. Kilk 

ḳalem ḫāme maʿnāsına. Nāvek vavüñ żammiyle şol oluḳ gibi nesnedür ki oḳı anun 

içinde atarlar ol atılan oḳa tîr nāvek dirler.  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

Dîde-i dūst be-to rūşen bād 

Sîne-i ḫaṣm pür ez nāvek-i çarḫ 

Kemān feth-i kāf-i ʿArabîyle ve yay ve ḳavs burcına daḫı dirler.   

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūmüʾl- Maġfūr36                  [20-b] 

Omuz dūş ān oldurur în ne bu 

Ṣıçan mūş destîye dirler sebū 

Dūş omuz menkib maʿnāsına. Ān ol ẕāke maʿnāsına. În bu haẕā maʿnāsına. Mūş 

ṣıçan fāre maʿnāsına. Sebū destî señek ṣu ḳabıdır çemdañ taʿbîr iderler. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyt li-Sünbülzāde  

Bu bāġ içinde oldum gül gibi gülmek için ṭolmuş  

Der în gülşen şodem pejmürde çün gül behr-i ḫandîden  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Raḥimehuʾllāhi37 

Güneş mihr u ḫurşîd ü aya di māh 

Sitāre ne yıldız emîre di şāh 

 
35 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
36 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
37 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Mihr ve ḫurşîd güneş şems maʿnāsına. Māh üç maʿnāya gelür evvelā ay ki dünyā 

gökünde maʿrūf yıldızıñ adıdür38. S̱āniyen ay ki bir yılıñ on iki baḫşından biri sene 

dirler. Mes̱elā sene-i ḳameriyede muḥarrem ṣafer āh sene-i şemsiyede tārîḫ-i 

Rūm iʿtibāriyle teşrîn-i evvel teşrîn-i s̱āni kānūn-ı evvel kānūn-ı s̱āni şubāṭ ayār 

ḥazîrān temmūz āb eylül āġustos. Tārîḫ-i Firdevs-i39 ḳadîm ve Tārîḫ-i Celāl 

iʿtibāriyle ferverdîn ordibehişt ḫordād tîr mordād şehrîver mihr abān āzer dey 

behmen isfend-ürmüz. S̱ālisen Fürs aylarınüñ on ikinci güni sitāre yıldız necm 

maʿnāsına.  [21-a] Emîr big ve şāh maʿnāsına.  

[müstefʿilün / müstefʿilün / müstefʿilün / müstefʿilün] 

Beyit 

Meger ile māl ü cāhe hem meyl itme māl manṣıba 

ʿİlm-i meʿārif kesb idüb cümle ḥasūduñ baġrıñ uz 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl ] 

Ḳāle Nāẓımu Biʾr-Rüşdi veʾl-ʿUlā   

Denî pest alçaḳ yücelik ʿulā 

Disin olġil aña diyen pes hele 

Denî ve pest alçaḳ ve kötü ve ḳabîḥ maʿnāsına. ʿUlā ʿArabîdür yücelik ser-firāz 

maʿnāsına. Pes hele agāh ol bir söz söyleyim dimek vaḳitde pes hele dirler. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāzım Raḥimehuʾllāhi 

Ne yol gösteren rehber ü reh-nümāy 

Gögüs sîne dest el ayaḳ oldı pāy 

Rehber reh-nümāy yol gösteren ḳılāvuz maʿnāsına. Gögüs ṣadr maʿnāsına. Dest el 

maʿnāsına. Pāy ayaḳ ḳadem maʿnāsına.  

[mefʿūlü / mefāʿîlün / mefʿūlü / mefāʿîlün] 

Ġazelün li-Nāmiḳihi Biḍāʿatü Reddüʾl-ʿAcuzi ʿAlā Sadri Naẓm   

Ġāfil zen-i dünyānıñ seyrānı olur fānî 

 
38 B nüshasında “ismidür” geçmektedir. 
39 B nüshasında “Fürs-i” geçmektedir. 
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Fānîde ḳalur mı hîç gerçi ola ṣad şānı 

Şānı bilinen şehler hep taḥt-ı türāb oldı 

Ol dîde didi yā Rab yandı bu cānım cānı 

Cānını seven cānlar cānıyla ṭolar ḳabri 

Ḳabrinde diye ḥayfā terk itmişim eyvānı 

Eyvānı bu fānînüñ eʿdāya olur süknî 

Süknî ḳılınān [21-b] yerde hîç ḳalmaya dîvānı 

Dîvān-ı ḳıyāmetde ṣayḥa ideler Nāṭıḳ  

Nāṭıḳ geçinen cānlar nuṭḳı ola iẕʿānı  

 

El- Ḳıṭʿatüʾ s̱- S̱āniye ʿAlāʾl-ʿAkseʾl-Evvel     

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl]  

Ḳāle Nāẓım40 

Ulu kişi vālā nedür behre pāy 

Dize mis̱le lālā nedür boy ḳay 

Vālā miḳdārda ve himmetde yüce olan büzürg ve bülend maʿnāsına. Behre bāy 

ʿArabînüñ fetḥiyle pāy naṣîb baḫş maʿnāsına. Nitekim devletlū ṣadr-aʿẓam yek-

çeşm Yūsuf Pāşā 41  Ḥażretlerinün maḳūl dil-āvîzlerinden bu beyit pür 

leṭāfetlerinde vākiʿolmuşdur. 

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

Her kim eylerse taḥammül ṣademāt-ı dehre 

Bulur elbette umūrunda Ḫüdādan behre  

Lālā bir kimesnenüñ anası ḳulına dirler ki kendüyi ol terbîye itmiş dize bir 

kimesnenüñ anası cāriyesine dirler ki beşikde ol ḥıfẓ u himāye ide. Nāẓım-ı 

merhūm dize mis̱le lālā dimegîn maʿnāsına. Dize olan cāriye mis̱llüdür. Lālā olan 

 
40 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
41 B nüshasında pāşā’dan sonra “demiştir” sözcüğü ile cümle bitirilmiş ve beyit verilmiştir. 
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ʿabd ḥıfẓ itmede dimekdür. Ḳay iki noḳṭası ḳāf ve elif ve yāʾ-i sākine ile ḳāmet 

mis̱llidür yaʿni boy bos maʿnāsına. Zîrā lafẓ-ı ḳay boy bos maʿnāsına olması Luġat-

ı Niʿmetuʾllahda muṣarraḥdür. Emmā nāẓım-ı merhūm ġays̱ ḳay dimekligi bir 

şeyden [22-a] degüldür. Zîrā ġays̱ ʿArabîdür yaġmur yaġmaḳ maʿnāsına. Ḳay 

maʿnāsına dimegi ʿaceb yaġmurda ḳaymaḳdür böyle olacaḳ. Boy lafẓ-ı ġays̱ 

mevżıʿına vażʿ olındı. Fefhem.   

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl-Lebîb42  

Di şimdiye ḥālā ḳażādür belā 

Şu ṭaş misk ezerler aña di ṣılā 

Ḥālā şimdiki zamanda dimekdir eks̱er budur ki ḫülāṣa-i kelāmda istʿimāl olunur. 

Belā güc ve ẓülm ve derd maʿnāsına. Ḳażā ʿArabîdür işlemek ve dilmek geçmek 

muḥkem düzülmüş ve ṭatmaḳ maʿnālarınadür. Nāẓım-ı merḥūm ḳażāya belā 

dimekligi dilmek maʿnāsını mülāḥaẓa iledür yoḫsa ḳażāya belā dimek cāʾiz 

degüldür. Fel yetʾemmel fî maḥallihi. Ṣılā ṣād-ı mühmelenün kesriyle üzerinde 

misk ezecek ṭaş ki vuṣlat ile ṣılā itmek maʿnāsına daḫı müstaʿmeldür.  

[mefʿūlü / mefāʿîlü / mefāʿîlü / feʿūlün] 

Beyit 

Ceẕb üzre ṣılāya gider ol ʿāşıḳ-ı medhūş 

Ḳalmadı būy-ı ṣılānüñ gerçi ev mefrūş 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm 

Siper ḳalḳan iç yaġına dendi pîh 

Di iḳlîme kişver di hem köye dîh          [22-b] 

Siper kesr-i sîn ile ḳalḳan ve üç ḳanatlu maʿnāsına. Pîh bāʾ-i Fārisînüñ kesri ve 

yānüñ ve hānüñ sükūnlarıyla iç yaġı ve serçe ḳuşı maʿnāsına. Kişver kāf-i 

ʿArabînüñ kesriyle iḳlîm ve memleket maʿnāsına.  

[feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 

 
42 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Beyit 

Hem-çū Şîrāz ḫürrem ez ʿadalet 

Nîst iḳlîm der heme kişver 

Dîh köy ve ḳarye maʿnāsına ki dih daḫı dirler.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm 

Tırāşa ne yonḳa rehindür girev 

İşit bişnev olma köti bed meşev 

Tırāşa tāʾ-i müs̱ennātıñ kesriyle yonḳa ki dülgerler odunı yonduḳda peydāh olur. 

Girev ḳāf-i Fārisînüñ kesri rāʾ-i mühmelenüñ fetḥiyle ṭutu rehin maʿnāsına ki aṣl 

Türkçe añlatmak dimekdür. İşit bişnev esmaʿ maʿnāsına. Bed meşev köti olma 

dimekdür. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Ayaguñ baş üzre ḳorlar ögrenürsen maʿrifet 

Ger beyāmūzî hüner pāy-ı torā ser nihend 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Merḥūm43 

Ne rūd oldı ırmaḳ evcedür sürūn 

Dügümdür girih zih kiriş ḳan ḫūn 

Rūd rāʾ-i mühmelenün żammı ve vāvuñ ve dāl-i mühmelenüñ sükūnlarıyla iki 

māʿnāya gelür. Evvela ırmaḳ maʿnāsına emmā cūy ile rūd arasında farḳ bu ki cūy 

ırmaġıñ yerine dirler. Rūd da [23-a] aḳan ṣuya dirler. Mecāz-ı mürsel ṭarîḳınca 

birbirinün maḳāmında istiʿmāl olunur. S̱āniyen sāzlarıñ kirişi ki çalarlar sebeb-i 

ʿişret olduġından ötüri ʿişret maʿnāsına daḫı istiʿmāl iderler.  Sürūn sîn-i 

mühmelenüñ żammesiyle evc ve boynuz maʿnāsına. Girih kāf-i Fārisînün ve rāʾ-i 

mühmelenün kesreleriyle dügüm ʿuḳde maʿnāsına. Zih rāʾ-i ʿArabînüñ kesri hānüñ 

 
43 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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sükūnıyla yay kirişi ve sencef ki ḳaftāna dikerler ve kelime-i taḥsîndür ki zihî 

maʿnāsına. Ḫūn ḳan dem maʿnāsına.  

[mefʿūlü / mefāʿîlü / mefāʿîlü / feʿūlün] 

Beyit 

Hem-renk lebüñdür deyu ḳatʿı naẓar itmez 

Ḫūn-ı cigerimden müje-i eşk-feşānem 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl-Lebîb44 

Di biçḳuya erre di egriye ḫam 

Kem eksükdürür hem daḫı muḥterem 

Erre biçḳudur rānüñ teşdîd ve taḫfîfiyle cāʾizdür. Ḫam feth-i ḫā ile üç maʿnāya 

gelür. Evvelā egri kej maʿnāsına. S̱āniyen ṣıfat naʿt maʿnāsına. S̱ālis̱en kemendin 

boġaza geçen yeri. Kem feth-i kāf-i ʿArabîyle eksük nāḳıṣ maʿnāsına. Luġat-ı 

Niʿmetullahda kem lafẓı ednā ve ʿazîz ve muḥterem maʿnālarına daḫı gelmişdür. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

 Ḳāle Raḥimehuʾllāhi45 

Süñü nîze dirler di dilsize lāl  

Şütürdür deve hem nedür ḫüdʿa al       [23-b]  

Nîze süñü maʿnāsına. Lāl iki maʿnāya gelür. Evvelā dilsiz kişi aḫres maʿnāsına. 

S̱āniyen laʿl maʿnāsına. Şütür şîn-i muʿcemenüñ ve tāʾ-i müs̱ennātıñ żammeleriyle 

deve nāḳe ve cemel maʿnāsına. Ḫüdʿa ʿArabîdür aldamaḳ ve al ve ḥîle maʿnāsına. 

Zîrā el-cenk ḫüdʿatün buyurulmuşdur. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Edîb 

Ne ḳılçıḳ dāse di ṭopraḳa ḫāk 

Yamalu ḳabā delḳ ve yırtıḳ ne çāk  

 
44 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
45 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Dāse dāl-i memdude ile ḳılçıḳ ki ekin başında ḥāṣıl olur. ʿArapça sifā dirler ḫāk 

ṭopraḳ maʿnāsına. 

[mefāʿîlün / feʿūlün / mefāʿîlün / feʿūlün] 

Beyit 

Gözüm yüzüm arasında müjem sedd oldı 

Ki gözümden ṣu çıḳub yumam ḫāk-i derîni 

Delḳ dālüñ fetḥi lāmüñ sükūnıyla yamalu ḳıllı ṭon ki ḫırḳa-i dervîşin taʿbîr iderler. 

Çāk cîm-i ʿAcemîyle yırtıḳ ve ḳaftānüñ yırtmacı maʿnāsına. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm 

Resîden irişmek hem incük ne sāḳ 

Uyumaḳ ḫoften di ʿāṣîye ʿāḳ 

Resîden maṣdar irişmek ḳavuşmaḳ maʿnāsına. Sāḳ baldır yaʿni incük. Ḫoften ḫāʾ-i 

muʿcemenüñ żammı fānüñ sükūnı tāʾ-i müs̱ennānüñ fetḥiyle yatmaḳ ve uyumaḳ 

maʿnāsına. ʿĀḳ ʿayn-ı mühmele ile [24-a]  ʿArabîdür ʿāṣî maʿnāsına. Zîrā recülün 

ʿāḳün livālideyhi fehüve müʿaẕẕibün lehümā buyurulmuşdur. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm46 

Ṣanem büt ʿabes̱ sözlere di güzāf 

Di ṭanbūra nāḳra övünmek ne lāf  

Ṣanem büt ki muṣevver idüp müşrikîn aña ṭaparlar. Güzāf kāf-i ʿArabînüñ 

żammıyla ʿabes̱ iş bîhūde söz maʿnāsına. Nāḳra ṭanbūra ve muṭlaḳ çalġı maʿnāsına 

da gelir. Lāf övünmek maʿnāsına ism-i maṣdardür ṣiġa-i emr murād olduḳda lāf 

mezen dirler. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyit 

Zihî merdān-ı ehl-i Ḥaḳḳ idüñ resm üzre ber-inṣāf 

 
46 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Ki nıṣfüʾd-dîn idesin icrā eylen eylemen hîç lāf 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Raḥimehuʾllāhi Teʿālā47 

Nedür mādiyān ḳıṣraġ u kūh ṭaġ 

Döşek pister ü ṭaġ ḳöşk oldı rāġ 

Mādiyān ḳıṣraġ at ki ʿArapça remeke dirler. Kūh kāf-ı ʿArabîyle ṭaġ cebel 

maʿnāsına. Pister bāʾ-i Fārisînüñ kesriyle döşek firāş maʿnāsına. Rāġ rāʾ-i 

mühmele ile köşk ve ṭaġ etegi ve bāġ içinde yazlıḳ ev ki ḫāne-i ṣayf dirler bu 

maʿnālara gelür.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım 

Çiçek gül sögüt bîd ü kālā metāʿ 

Di ʿarşa ḳirazmān cimāʿ viḳāʿ                     [24-b]  

Gül maʿrūf ve meşhūr bir nevʿçiçekdir ve her çiçege daḫı ıṭlāḳ olunur gül-i nesrîn 

ve gül-i sünbül gibi ve ehl-i belāġat anda çok merġūb olan nesneʾ gül dimekle 

taʿbîr iderler. Mes̱elā anda çoḳ seyr ki laḳab olmaya gül-keşt dirler. Ve azıcık yer 

ki ḫürrem ve ārāste ola gül-zemîn dirler. Bîd bāʾ-i müveḥḥede ile ki meksūr olup 

baʿdehu yāʾ-i taḥtiyye ve dāl-i mühmele-i sākinler olup sögüt aġacı ki ʿArapça ḫilāf 

dirler ve be-maʿnî başed.  Kālā metāʿ beyt ki evde ṭutulur ḳab ḳacaḳ ve örtü döşek 

ve balta keser ve bunlara beñzer nesneler ve ḳumāş maʿnāsına daḫı vüḳūʿı 

kes̱îrdür. Ḳirazmān ḳāf-i ʿArabînüñ kesri rāʾ-i mühmelenüñ fetḥi ve baʿdehu zāʾ-i 

muʿcemenüñ sükūnı ve mim-i memdūde ve nūn-ı sākine ile ġök āsmān maʿnāsına 

ve baʿżılar didiler ki nemekdān vezni üzere ḫuṣūṣiyle ʿarş adıdır. Emmā Şems-i 

Faḫrî Miʿyār Cemālide bu luġatı zaʿferān veznine naḳl eyledi. İşbu beyti inşād 

eyledi. 

[fāʿilātün /fāʿilātün /fāʿilün] 

Beyit 

Bād-ı bāḳî sāye-i taʿẓîm-i o 

 
47 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Tā ḳi bāşed nām-ı levḥî ḳarzamān 

Viḳāʿ vāvüñ kesriyle cimāʿ maʿnāsına.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım48 

Befā ḳaḥbedür hem naṣîb oldı ḥaẓ 

Ḳalınlıḳ dürüşt oldı Tāzîce faẓ                    [25-a] 

Befā bāʾ-i müveḥḥidenüñ fetḥi ve fāʾ-i memdūde ile rūsbî ʿāvrat ve ḥîz oġlan. 

ḤaẓẓʿArabîdür naṣîb pāy maʿnāsına. Dürüşt dāl ve rānüñ żammeleriyle iri ḫaşin ki 

ʿArapça faẓẓ ve ġalîẓ dirler. Nitekim mürūr itdi. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün] 

Ḳāle Nāẓım Raḥimehuʾllāhi49 

Ṣu arġı ne ferreġ hem inmek hubūṭ 

Düdük nāy yuḳaru çıkmaḳ nuhūṭ 

Ferreġ fānüñ ve ʿayn-ı müʿcemenüñ fetḥaları ve iki rāʾ-i mühmelenüñ 

sükūnlarıyla arḳ ki ırmaḳ ayırup çıḳarurlar. Hubūṭ inmek maʿnāsına. Nāy düdük 

çalarlar mizmār maʿnāsına. Nuhūṭ yuḳaru çıḳmaḳ maʿnāsınadür.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım el-Ḥacibî Raḥimehuʾllāhi50 

Dîhim tāc ser-leşker oldı ʿaraż 

Ne sî-murġ ʿanḳā di kîne ġaraż 

Dîhim dāl-ı mühmelenüñ işbāʿıyla tāc u börk maʿnāsınadür. ʿAraż ʿayn-ı mühmele 

ve rāʾ-i mühmelenüñ fetḥalarıyla ser-leşker maʿnāsına. Nitekim bu beyitde 

rūşendür. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Beyit 

 
48 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
49 B nüshasında “Ḳāle Nāẓım” şeklinde geçmektedir. 
50 B nüshasında “Ḳāle Ḥacibî Raḥimehuʾl-Bārî” şeklinde geçmektedir. 
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ʿAraż rā be-ḫ˘ān tā beyār düşmār 

Ki cenkest şükr ki āyed be-kār 

Sîmurġ ʿanḳā ḳuşıdur ki ḳuşlarıñ pādişāhı idi. ʿAvrat şerrinden nā-bedîd oldı ki 

ismi mevcūd cismi nā-mevcūddur dirler. Bunuñ ḳıṣṣası ṭavîlüʾẕ-ẕeyldür. Lākin bu 

naẓm ʿavrat şerrine giriftār [25-b] olan merdān-ı pāk-dāmenlerin ḥāl beyānında 

sîmurġuñ ḳıṣṣasına telmîḥ vardır. 

[mefʿūlü / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Naẓm 

Ādem zi behişt yāft noḳṣān ez zen 

Yūsuf belā-yı çāh zindān ez zen 

Sîmurġ be kūh ḳāf pinhān ez zen 

Sad mülk Süleymān şode vîrān ez zen 

Ġaraż ʿArabîdür kîn ʿadāvet maʿnāsına. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Merḥūm51 

Ne kîs zülüfdür ʿArabca ʿaḳîṣ 

Şerîke di enbāz ortaḳ şaḳîṣ 

Kîs kāf-i ʿArabînüñ kesri ve işbāʿıyla bölük yaʿni ol ṣaç ki maḥbūbeler yüzi 

üzerinde sarḳıdup zülüf taʿbîr iderler ki ʿArapça ʿaḳîṣ dirler. Enbāz şerîk ortaḳ 

maʿnāsına. Şaḳîṣ daḫı o maʿnāyadür. Fefhem. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım52 

Anaḫtar kilîd u ḫiyānet ne ġeş 

Bir iki ne yek dü se üç altı şeş 

Kilîd anaḫtar miftāḥ maʿnāsına. Egerçi Türkide ḳufl maʿnāsına şāyîʿ olmuşdur. 

Nitekim ʿAbdüʾr-raḥman el-Cāmî ḳaddise sırrıhuʾl-ʿazîz buyurmuşdur. 

 
51 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
52 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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[müfteʿilün / müfteʿilün /fāʿilün] 

Bismiʿllāhiʿr-raḥmāniʿr-raḥîm 

Hest kilîd-i der-i genc-i Ḥakîm 

Ġeş ġayn-ı müʿceminüñ fetḥiyle ʿArabîdür ḫiyānet itmek maʿnāsına. Ve 

emerenmek ve ımızġanmak ve uġunmaḳ ve lā yaʿḳilu maʿnālarına daḫı gelmişdür. 

Yek bir eḥad maʿnāsına dü iki tes̱niye [26-a] maʿnāsına. Se üç s̱eles̱e maʿnāsına. 

Şeş altı sitte maʿnāsına. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım 

Ḳurı ḫuşk ter yaş s̱enādür sipās 

Ḳula bende dirler iyāz u iyās 

Ḫuşk ḫāʾ-i muʿcemenüñ żammiyle ḳurı mecfūf maʿnāsına. Ter yaş raṭeb 

maʿnāsına. Sipās s̱enā ḥamd maʿnāsına. Bende ḳul köle ʿabd maʿnāsınadür. İyās ve 

iyāz hemzelerin kesriyle bunlar daḫı ʿabd maʿnāsınadür. Ṣaḥiḥ. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / feʿūlün] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm53 

Çi şebnem gice şeb di gündüze rūz 

Ḳışa dey ḳara berf yeḫ hem ne buz 

Çi şebnem çise taʿbîr iderler. Şeb gice leyl maʿnāsına. Rūz gündüz nehār 

maʿnāsına. Dey dāl-i mühmelenüñ fetḥi yānüñ sükūnıyla ḳış şitā ve ḳışın evvel ayı 

ibtidāʾı māh-ı şitā maʿnāsına. Berf ḳar s̱elc maʿnāsına. Yeḫ yāʾ-i müs̱ennātüñ 

fetḥiyle buz cemed maʿnāsına. Nitekim mülemmaʿolaraḳ ẕikr olunur. 

[mefʿūlü / mefāʿîlün / mefʿūlü / mefāʿîlün]      

Beyit 

Şeyʾāni ʿacîbāni hümā ebredü min yeḫ 

Şeyḫun yeteşābbā ve şābbun yeteşeyyeḫu 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

 
53 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 



115 
 

Ḳāle Nāẓımüʾl- ʿĀrifu Raḥimehuʾllāhi54 

Diken ḫār bülbül ne ʿandel hezār 

Ne yek bār bir kerre yük oldı bār  

Ḫār diken şevk maʿnāsına ʿandel ve hezār bu ikisi de bülbül ḳuşı maʿnāsına ki 

gülüñ ġonçasınüñ keşfine ʿāşıḳ olup [26-b] niçe feryād fiġān ile nālān ve niçe 

derde giriftār olmuşdur. Hezār ʿaded de biñ elf maʿnāsına daḫı gelür lākin bu 

maḳāmda o murād degüldür.  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

Ṣanma ey bülbül açar uçmaġa bāl u perini  

Gül-i Yāḳūb anı ṣürmüş göge ḫākisterini 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyt li-Şāriḥihi 

ʿĀşıḳ-ı üftādenüñ yolunda ḫār eksük degil 

ʿAndel-i bî-nevānüñ rāhunda iki ḫār var 

Yek-bār bir kerre bir defʿa maʿnāsına. Bār yük ḥaml maʿnāsına ve yemiş s̱emer   

maʿnāsına da gelür. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün] 

Ḳāle Nāẓım55 

Nedür ṭaʿna urmaḳ ne ṣıġınmaḳ melāẕ 

Yemek ḫorden ü emr-i nādir ne şāẕ 

Ṭaʿna ṭāʾ-i mühmelenüñ fetḥi ve ʿaynüñ sükūnuyla ve nūnuñ daḫı fetḥasıyla ve 

aḫirinde hāʾ ʿalāmet ile urmaḳ ṭaʿna maʿnāsına ve ʿayıb itmek ve göñül incüdecek 

söz maʿnālarına gelmişdür. Emmā baʿżı nüsḫada nedür ṭaʿna peyġāre vāḳiʿ 

olmuşdur. Peyġāre daḫı Fārisîdür başa ḳaḳmaḳ ve laʿnet itmek maʿnāsına. Melāẕ 

ṣıġınmaḳ yer ki mevżiʿ-i taḥṣin dirler. Ḫorden yemek ekl maʿnāsına. Şāẕ nādir 

olan iş maʿnāsına.  
 

54 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
55 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

Oḳuyan ḳūdek u nev-sāle ider istilẕāẕ 

Gerçi bunda bulunan elsinenüñ eks̱er şāẕ 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım Raḥimehuʾllāhi                   [27-a] 

Delüye di dîvāne ʿaḳla ḫired 

Odun hîme hîzem meşaḳḳat ne ked 

Dîvāne deli ʿaḳılsız maʿnāsına. Ḫired ḫaʾ-i muʿceme kesri rāʾ-i mühmelenüñ fetḥi 

ve dālün sükūnıyla ʿaḳıl maʿnāsına. Hîme hîzem odun şecer maʿnāsına.  Ked 

meşaḳḳat ve s̱iḳlet maʿnāsına. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Merḥūm fî Erżurum56 

Acı gez ipek ḳazz di ḫāliye neḫ 

Di ḥammāma germāye ḫoş oldı beḫ 

Gez telḫ yaʿni acı mürr maʿnāsına. Ḳazz ipek ibrişim maʿnāsına. Neḫ nūn-ı 

muʿcemenüñ fetḥi ḫāʾ-i muʿcemenüñ sükūnıyla ẕelu ve ḫālî ki ev yüzine düşerler. 

[mefāʿîlün / feʿilatün / mefāʿîlün / feʿilün] 

Beyit    

Ḳażā sezed ki be-nehr firāş bārgehet 

Be rāy faḫr zi mihr u ser sāzed neḫî 

Germāye kāfüñ ʿAcemînüñ fethi rāʾ-i mühmelenüñ sükūnı ve āḫirinde yāʾ-i 

menḳūṭîn ile ki taḥtāniye olup anuñ daḫı fetḥi ve hāʾ ʿalāmet ile ḥammām 

maʿnāsınadür. Beḫ bāʾ-i müveḥḥedenüñ fetḥi ve hāʾ-i muʿcemenüñ sükūnıyla ḫoş 

ve ṭūbā maʿnāsına zihî maʿnāsına daḫı gelmüşdür. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

 
56 A nüshasında “Ḳāle Nāẓım” şeklinde geçmektedir. 
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Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm 

Ulu key ḳaçan hem günāh cünāḥ 

Ne mihmān ḳonuḳdur şarāba di rāḥ 

Key kāf-i ʿArabînüñ fetḥi ve yānün sükūnıyla üç maʿnāya gelür. [27-b]  

Evvelā ulu beg ve ulu sulṭān kāne keyvānden eḫẕ olunmuşdur. Nitekim key-

ḫüsrev ve key-ḳubād ḫüsrev begi ve ḳubād begi dimek olur. Nitekim bu beyitlerde 

rūşendür li-Şems-i Faḫrî  

[feʿilātün / mefāʿilün /feʿilün] 

Beyit 

Şāh-ı enām Şeyḫ Ebū İsḥāḳ 

Ey külāh-ı to reşk efseregî              li-sırri 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

 Beyit 

Dilārām rā ber ruḫ ez şermegî 

Semen lāle şod lāle luʾlū zi-ḫūy  

S̱āniyen ḳaçan maʿnāsına ki vaḳitden suʾāldür.  S̱ālis̱en dāġ maʿnāsına ki aʿżāda 

yıḳarlar. Cünāḥ żamme cîm ile ʿArabîdür günāh maʿṣiyet maʿnāsına. Mihmān 

müsāfir ḳonuḳ maʿnāsına. Rāḥ ʿArabîdür şarāb maʿnāsına. Nitekim Ferişte 

ṣāḥibinüñ bu beytinde rūşendür. 

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

Ḥāṣılı nîst ez în zühd riyāʾ vü ṣalāḥ 

Rūḥ rā tāze koned ḫāṣṣiyet-i cevher rāḥ 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Merḥūm57 

Nedür igne sūzen ne rūy oldı tūc 

 
57 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Güşāde açıḳ başa ser di hem uc 

Sūzen igne ibre maʿnāsına. Rūy imāle ile tūc ṣufr maʿnāsına. Güşāde kāf-i 

ʿArabînüñ żammı ile açıḳ meftūḥ maʿnāsına.  Güşāde nāme berāt. Pādişāha dirler 

ser-baş reʾs maʿnāsına daḫı uc ki dügüncek yire dirler. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyt li-Nāmiḳihi 

Müdevverdür senüñ reʾsüñ serinden geçdi ʿāşıḳlar                        [28-a] 

Vücūdüñ cümle ġayrîdür daḫı almaya bengzer mi  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım 

Kedi gürbe söyleşmek oldı biḥās̱ 

Emān el-emān el-ġiyās̱ el-ġiyās̱ 

Gürbe żamm-ı kāf-i ʿAcemîyle kedi çetük hirre maʿnāsına. Biḥās̱ ʿArabîdür 

söyleşmek tekellüm maʿnāsına. Emān ʿArabîdür emniyyeti recā vaḳtinde el-emān 

dirler. Ġiyās̱ meded itmek maʿnāsına Fārisîce yāverî dirler. Ḥāṣıl-ı kelām nāẓım-ı 

merḥūm emān el-emān lafẓını ġiyās̱ el-ġiyās̱ lafẓına mürādif düşürmüşdür. 

Nevʿān ẕevḳ olanlara ḫafî degüldür. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Ṣāḥibüʾn -Naẓmi 

Orūc oldı rūze daḫı gūşt et 

Zeneḫdān eñekdür ne selle sebet 

Rūze orūc ṣavm maʿnāsına. Gūşt ʿalā vezn ūşt et laḥm maʿnāsına. Zeneḫdān eñek 

ve eñek çuḳurı ve ḳuyı ki maḥbūblarıñ ruḫlarınıñ vasaṭlarında dügme mis̱üllü 

olan çuḳura dirler. Nitekim bu faḳîriñ ġazelyātınüñ baʿżı beyitlerinde vāḳiʿ 

olmuşdur. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyt li-Nāmiḳihi 

Zülüfler bend bendüñdür bu mużmer ḳapudür ġabġab 
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Zeneḥdā ġonçe-i güldür daḫı dügmeye bengzer mi                 [28-b] 

[mefʿūlü / fāʿilātün / mefʿūlü / fāʿilātün] 

Diger Beyit 

Mürġ-ı cānem ardı gezdi zeneḫdān içre 

Bulmaz mı ʿacebā ḫurde-i elmās anda 

Selle fetḥ-i sîn ile sepet ki ḥayvānāta anuñla ot ve ṣaman virürler. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl ] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm58 

Ḳanat per u bāl oldı ferheng edeb 

ʿArab Tāzî münc keteb Ḥaḳḳ Calab  

Perr u bāl ḳanat ve cenāḥ maʿnāsına. Ferheng edeb maʿnāsına. 

[mefʿūlü / mefāîlü / mefāîlü / feʿūlün] 

Beyit  

Ferheng olan ẕāt şerîf oldı muẓaffer 

Nāṭıḳ daḫı ferhengle var olmasın ebter 

Tāzî ʿArabî dimekdir. Ketebe kāf-i ʿArabînüñ fetḥi ve tāʾ-i müs̱ennāt-ı 

fevḳāniyenüñ fethi ve bāʾ-i müveḥḥedenüñ sükūnıyla münc maʿnāsına yaʿni bal 

arusı. Emmā ʿindimizde olan Luġāt-ı Ḥācibîyyelerde münc yerine kendi vāḳiʿ 

olmuşdı maʿnāsını diḳḳatbirle tetebbuʿ itdik ki ketebe ki aru dimekdir. Ne o 

maʿnāya gelmiş ve keteb yaz dimekdir ne o maʿnāya gelmiş. Pes böyle olacaḳ 

kendi lafẓınüñ mevżıʿına münc lafẓı vāḳiʿ olmuşdur. Calab Ḥaḳḳ Allāh-u Teʿlā 

dimekdür.    

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Edîb  

Besā çoḳ resā hem ḫarāc adı sā 

Çomaḳ let digel zāhide pārsā                    [29-a]  

 
58 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Besā çoḳ kes̱îr maʿnāsına. Resā daḫı çoḳ maʿnāsınadür. Sā ḫaracı ki bir iḳlîmden 

bir pādişāha göndürürler ve sāyîden lafẓından ṣiġa-yı emrdür ve vaṣf-ı terkîb 

müşk-sā ve ġāliyen sā gibi. Let lāmüñ fetḥi tānüñ sükūnıyla çomaḳ ʿArapça 

miḳmaʿ mezîr dirler.  Nitekim bu beyitde ẓāhîr ve ehl-i dünyādan burhān-ı 

zācirdür. 

[müfteʿilün / fāʿilün / müfteʿilün / fāʿilün]  

Beyit 

Āḫir-i devlet let est āḫir-i dinār nār 

Āḫir-i dirhem hem est ḳalb iḳbāl lā beḳā 

Parsā bāʾ-i ʿAcemîyle zāhid ve pāk-dāmen ve tezekkîyelenmiş şāhid ve ḥelāl-zāde 

ve iş eri ve övecek iş maʿnālarına gelmişdür. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Naẓm-ı Dil-güşā Ez Şāriḥ-ı În Kitāb Be-Siyāḳüʾl-Ġazel 

ʿĀḳile lāzım olan eylemeli ʿilm edā 

Cāhile rifʿat olur mı düşünüñ ehl-i fenā 

Ne ḳadar şevket-i Ḫüdā mi de olsa birinüñ 

ʿİlmi olmasa anuñ bil bulmaz ẕevḳ-ı rehā 

Farż vācib olanı itmeli elbet taʿlîm 

İde gör insān isen dürlü maʿārifle s̱enā 

Saña fehm ile firāset viricek Rabb-i enām 

Lāyıḳ olur mı ola cehl-i mürekkeble gedā 

Hele bu dünyāda cehlile gezen aḥmaḳdür 

ʿİlm ile mümkin olur cemʿi cihān ile cezā 

Anıçün ehl-i işāret didiler ʿayn-ı ʿilm 

ʿUlüv miḳdārına nāẓır ola maḫlūḳa sezā            [29-b ] 

Niçe gün Nāṭıḳî taʿlîm-i maʿārif itse  

Dögünür fiʿl degildür ki ola ḫayır duʿā 
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El-Ḳıṭʿatüʾs̱-S̱ālis̱ ʿAlā Nehcüʾl- Evvel  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm59 

Āyādür ʿaceb yuḳarudur ferā 

Celeb fāḥişe zen eve di serā 

Āyā ʿaceb taʿaccüb maʿnāsına. Ferā fānüñ fetḥi ile yuḳaru ʿulüv maʿnāsına ve daḫı 

egri kejū maʿnāsına ve taḥsîn lafıẓ içün daḫı gelür. Celeb cîm-i ʿArabî ve aḫirinde 

bāʾ-i ʿArabî ile fāḥişe zen yaʿni ru-sibî ʿavrat maʿnāsına. Serā ulu begleriñ evleri ve 

ḫāneleridür.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım60 

Piyāle ḳadeḥdür ışıḳ şuʿle tāb  

Nedür müşt yumruḳ nedür deste ṣāb 

Piyāle bāʾ-i ʿAcemüñ kesriyle ḳadeḥ ki şarāb içerler. Tāb şuʿle ve ḥarāretdür ve 

ṭāḳat tezlik bükmek ve vaṣf-ı terkîbi daḫı istiʿmāl olunur ʿālem-tāb gibi. Müşt ʿalā 

vezn rüşd yumruḳ ve avuc ve toḳmaḳ maʿnālarınadür. Deste ṣab ve ḳabża 

maʿnāsına ve ikib biçdikleri vaḳit baġladıḳları deste ki Türkîde daḫı şāyîʿdür ve 

her nesne daḫı ḳulbuna ʿurvesine dirler.   

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyt li-Nāmiḳihi              [30-a] 

Destini reste ḳoyub bizleri mesrūr etdi 

Ser-i cellād görinür bu şūḫuñ ġamzeleri 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl ] 

Ḳāle Nāẓım Raḥimehuʾllāhi 

Tükürmek tefū ney ḳamış nās nāt 

Birer bütdurur lāt ʿuzzā menāt 

 
59 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
60 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Tefū tāʾ-i müs̱ennāt-ı fevḳāniyenüñ fetḥiyle yire tükürmek ney nūnuñ fethi yānüñ 

sükūnıyla ḳamış ḳaṣeb maʿnāsına. Nāt nās maʿnāsınadür tā sînden bedeldür. Zîrā 

ḥurūf-ı mübeddele kütub-ı taṣrîfde taṣrîḥ itdüklerine bināʾen on beşdür. 

İstencedehu yevme ṣāli ziṭin ḥarfleridür. Nātdaki tā sînden bedel olduġı Merāḥide 

ve Şerḥ-i Şāfide muṣarraḥdür. Lāt ʿuzza menāt bu üçi de birer būt adlarıdür ki 

evvel zamanda Kaʿbede olurlar. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm 

S̱iḳa muḥkem efʿāl-i ḥacdur naḳes̱ 

Yigit ab-dest-i bozanlar ḥades̱ 

S̱iḳa muḥkem ve muʿtemedün ʿaleyhi maʿnāsına. Naḳs̱ ʿArabîdür nūnuñ fethi ve iki 

noḳṭa ḳāfıñ sükūnı lākin bu mevżiʿde vezin içün meftūḥ olmuşdur ve āḫirinde s̱āʾ-

i müs̱elles̱e ile ifsād itmek ve ödemek ve naḳl itmek maʿnālarına. Yüḳalu naḳes̱eʾṭ -

ṭaʿāmu iẕā fesede ve ḫaracet inḳas̱e ey esraʿ ve yüḳālu naḳes̱e mā fî’ [30-b] l-

menzili ecmaʿ iẕā neḳale küllehu. Emmā nāẓım s̱iḳa muḥkem efʿāl-i ḥacdür naḳes̱ 

yerinde s̱iḳa muḥkem ifsād irmek naḳes̱ diye idi güzel olur idi. Zîrā efʿāl-i caḥd 

münkir maʿnāsınadür. Zîrā caḥd cîmiñ taḳdimiyle inkār maʿnāsınadür. İnkār ifsād 

maʿnāsına gelmesi maʿnāʾi lāzimidür. Maʿnāʾi lāzîmi ile luġat naẓm-ı ḥasen 

degüldür. Ḥades̱ fetḥateyni ile iki maʿnāya gelür. Evvelā yigit şāb maʿnāsına 

yüḳālu reculün ḥades̱ün ey şāb. S̱āniyen ab-dest ṣatmaḳ maʿnāsına yaʿni ab-dest 

bozulmaḳ maʿnāsına. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım Raḥimehuʾllāhi61 

Çek zaḫmedür daḫı ılġun āc 

Güneş āfitāb oldı efser ne tāc 

Çek zaḫme ki anuñla sāz çalarlar mıżrāb daḫı dirler. Āc ılġun aġacı ve az ḳalîl 

maʿnāsına da gelür. Āfitāb güneş şems maʿnāsına. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyt li-Nāmiḳihi 
 

61 B nüshasında “Ḳāle Nāẓım” şeklinde geçmektedir. 
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Āfitāb-ı ʿālem olduñ virmesüñ eksüklügüñ 

Tañrı bāḳî eylesüñ tā devr olunca nüh ḳibāb 

Efser tāc ki padişāhlara nisbet olunup ẕikir iderler Tāc Aḥmed Ḫān Tāc Key-

Ḫüsrev dirler. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyt li-Şāriḥihi 

Aṣl-ı ḫāriclıḳ idersen tard iderler ḫārice 

Ḫoş tevāżuʿ eylesen kim olasın mānend-i tāc    [31-a] 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḥazerdür ṣaḳınmaḳ zinādür sifāḥ 

Digil dize zānū ḥelāle mübāḥ 

Ḥazer biʾl-fetḥ iḥtirāz itmek yaʿni ṣaḳınmaḳ ʿArabîdür ʿilm bābından maṣdar 

baʿżılar ḥasen bābından dirler. Sifāḥ biʾl-kesri zinā ve fiʿl-i şenîʿ maʿnāsına. Zānū 

diz rükbe maʿnāsına. Mübāḥ żamme-i mim ile ḥelāl ve ḥarām ṭarafı müsāvî olan 

efʿāle dirler. Yüḳālu el-mübāḥ mā istevā ṭarafāhu. Lākin nāẓım-ı merḥūm mübāḥa 

ḥelāl dimesi eks̱er istiʿmāle mevḳūfdur nitekim vākiʿdür. 

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyt li-Nāmiḳihi 

Ne ḳadar fiʿl-i mekārim idebilsem di mübāḥ 

ʿAcabā ḥüsn-i ruḫuñ lems mi olmuşdı ḥarām 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl ] 

Ḳāle Raḥimehuʾllāhi 

Ḫab epsem teber balta kök oldı bîḫ 

Ger tîşe ḫüm küp di şişe di sîḫ 

Ḫab fetḥ-i ḫāʾ-i muʿceme ve sükūn bā ile epsem sükūt maʿnāsına ve daḫı ṣavuḳ ve 

dipi maʿnālarına daḫı gelmişdür. Teber balta ki odun keserler. Bîḫ bāʾ-i 
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müveḥḥedenüñ kesri62 ve yāʾ-i müs̱ennāt-ı taḥtāniyenüñ ve fāʾ-i muʿcemenün 

sükūnlarıyla kök aṣl maʿnāsına. Tîşe keser ve külünk maʿnāsına. Ḫum żamm-i ḫāʾ 

ile küpden maʿnāsına ve borı ki çalarlar. Sîḫ Fārisîde her şiş ki bir nesneye63 

sencerler aġaçdan olsun ve kebāb [31-b] çevirdikleri şişe daḫı dirler. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyt li-Şāriḥihi 

Göñülde var iken endūh ü ġuṣṣa urdı bir sancı 

Çekildi cāy-ı uḫrāya tefekkür ḳıldı ḥāl üzre 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm Be-Luṭf-ı Teʿālā 

Debîr oldı yazıcı ʿadl oldu dād 

Sirişk oldı gözyaşı nām oldı ad 

Debîr dāl-i mühmelenüñ ve bāʾ-i müveḥḥedenüñ kesreleri ve yāʾ-i müs̱ennāt 

taḥtāniyenüñ ve rāʾ-i mühmelenüñ sükūnlarıyla yazıcı kātib maʿnāsına. Dād ʿadl 

inṣāf maʿnāsına ve dāden lafẓından fiʿl-i māżî daḫı olur dād virdi dimek olur. 

Sirişk sinüñ rāʾ-i mühmelenüñ kesreleri şinüñ ve kāfüñ sükūnlarıyla gözyaşı eşk-i 

çeşm maʿnāsına. Nām ad isim maʿnāsına. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyit 

Rek-i faṣṣ nigîn bir nām içün biñ zaḫm neşter yer 

Düşenler ḳayd-ı nāma çarḫ elinden ḫayl ḫançer yer 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım Beyit64 

Ẕeker sik ne ẕebẕeb ne ṭatlu leẕîẕ 

Di ḫurmā ṣuyundan şarāba nebîẕ 

Ẕebẕeb ẕāl-i muʿcemeteyni ile ki meftūḥlar olup bāʾ-i müveḥḥedeteyni ile ki 

 
62 A nüshasında “kesri” sözcüğü yer almamıştır. 
63 A nüshasında “bir nesneye” sözcüklerine yer verilmemiştir. 
64 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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sākinler olup ẕeker-i recul ki mülāyim ve miḥfeẓesi [32-a] ferc-i merʾedir ve 

havāda muʿallaḳ olan nesneye daḫı dirler cemʿî ẕebāẕib gelür. Emmā naẓmda 

ẕeker kîr u ẕeker olunmuşdur. Gāliben sehv-i ḳalemdendür münāsib olan böyle 

olmalı.65 Ẕeker sik ne ẕebẕeb ne ṭatlu leẕîẕ ya böyle olmalıdur teʾeddüb ider. 

Ẕekerdür ne ẕebẕeb āh leẕîẕ ṭatlu ḫoş şeyʾe dirler. Nebîẕ ḫurmā sucı sike ḫoş-āb 

ekşüdürler lafẓ-ı ʿArabîdür Fārisîde muṭlaḳan şarāb ḫamr maʿnāsına istiʿmāl 

olunur.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- ʿĀrifu Raḥimehuʾllāhi66 

Rem ürki ḳatı saḫt ḳurşaḳ kemer  

Kef aya ügi kūf gögüs sîne ber  

Rem rāʾ-i mühmelenüñ fetḥi ve mimiñ sükūnıyla reme ki sürüye dirler gerek 

ṭavār sürüsi olsun gerek mal sürüsi olsun. Saḫt sîn-i mühmelenüñ fetḥi ḫāʾ-i 

muʿcemenüñ ve tānüñ sükūnlarıyla ḳatı şedîd maʿnāsına vesîḳ bez ü terāzu 

maʿnāsına gelmişdür. Kemer kāf-i ʿArabînüñ ve mimiñ fetḥaları ve āḫirinde rānüñ 

sükūnıyla iki maʿnāya gelür. Evvelā ḳurşaḳ ve s̱āniyen bir büyük ṭaġdan 

yuvarlanmış yumrı ḳaya. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

 Beyt li-Nāmiḳihi 

Hüsn-ı to mānend-i ṭāvūs saḫt nālem der-kemer 

Nāṭıḳam ḫ˘āhiş-gerem mānend bülbül gülşenet  

Kef el ayası yaʿni bāṭın-ı yed maʿnāsına [32-b] ve ayaḳda daḫı istʿimāl olunur ki 

kef-i pāyi dirler ve köpük zebed maʿnāsına da gelür. Kūf kāf-i ʿArabînüñ żammı 

vāvüñ fānüñ sükūnlarıyla ügi ḳuşı ki gice uçar ʿArapça hāme dirler ve bayḳuşa 

daḫı dirler. Ber fetḥ-i bāʾ-i ʿArabî ve sükūn rā ile birḳaç maʿnāya gelür. Ber yuḳaru 

ve bālā maʿnāsına ve yemiş s̱emer maʿnāsına ve ʿalî maʿnāsına ve gögüs ṣadr 

maʿnāsına.    

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

 
65 B nüshasında bu cümlenin üstü çizilidir. 
66 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Beytiʾl-Esrārî Sellemeʾllāhi 

Eger ḫ˘āhî ki esrār-i dilet pür başed ez ʿirfān 

Be mihr-i mihter-i ḫūbān derūn ber mücellā kon  

 [feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl ] 

 Ḳāle Nāẓım67 

Zen u şevher er ʿavrat uzun dirāz 

Nedür ʿaks mākes yoḳuşdur firāz 

Zen ʿavrat merʾete maʿnāsına. Şevher er zevc maʿnāsına. Dirāz dāl-i mühmelenüñ 

kesri ve āḫirinde zāʾ-i muʿcemenüñ sükūnuyla uzun ṭavîl maʿnāsına. Mākes iniş 

maʿnāsına anüñ ʿaksi firāzdür ki yoḳuş maʿnāsına. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyt li-Şāriḥihi 

Firāz-ı olmayan ṭaġıñ inişinde ṣafā olmaz 

Nevāziş bilmeyen şūḫuñ kelāmında şifā olmaz  

Ey ʿazîz maʿlūm olsun ki nāẓım sîn ile muveşşaḥ olan beyti terk itmiş ġāliben ya 

kendi ẕühūlünden ya kātibleriñ terk itmelerindendür. Nāḳıṣ olmasın deyu îrād 

olundı. [33-a] 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Şāriḥ Sellemeʾllāhi Teʿālā  

Sipehbed çeribaşı bed kişi ḫes 

Di küstāḫ edebsiz kesān cemiʿ kes  

Sipehbed sîn-i mühmelenüñ kesri ve bāʾ-i muʿcemenüñ fetḥi ve hāʾ-i hevveziñ 

sükūnı ve baʿdehu bāʾ-i ʿArabînüñ daḫı fetḥi ve dāl-i mühmelenüñ sükūnıyla 

çeribaşı ve çeri begi maʿnāsına. Sipehdār ve sipehsālār daḫı bu maʿnāyadur ki 

ulubegi ve ser-ʿasker olan adama dirler. Ḫes ḫaʾ-i muʿcemenüñ fetḥi ve sînüñ 

sükūnı ile bed-kişi ve nā-kes kişi maʿnāsına çör-çöp maʿnāsına da gelür. Küstāḫ 

kāf-i ʿArabînüñ żammesiyle edebsiz maʿnāsına ve eks̱er biʾt--tekellüf maʿnāsına 
 

67 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
 



127 
 

gelmişdür yaʿni bir işde cürʾet idüp utanmaya. Nitekim nāẓım-ı merḥūmuñ bir 

ḳaṣidesünüñ bu beytinde vāḳiʿolmuşdur.    

[mefʿūlü / fāʿilātün / mefʿūlü / fāʿilātün] 

Beyit 

Müks̱ir olma ekūl maḳṣad iʿlām eyle 

İtdügüñ cürʾet-i küstāḫiye eyle eʿẕār 

Kes fetḥ-i kāf-i ʿArabîyle kişi recul maʿnāsına. Bunun cemʿî Fārisî ḳavāʿidi üzere 

kesān gelmişdür. Nitekim mürūr eyledi. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm 

Şebî bir gicedür di artuġa bîş 

Ne beḫye tikiş ilerü oldı pîş         [33-b] 

Şebî bir gice dimekdür leyle-i vāḥide maʿnāsına. Bîş imāle ve bāʾ-i ʿArabîyle artuḳ 

efzūn maʿnāsına. Beḫye fetḥ-i bāʾ-i ʿArabîyle ve sükūn ḫāʾ-i muʿceme ve yāʾ-i 

müs̱ennāti taḥtāniye ile ve aḫirinde hāʾ ʿalāmet ile tikiş ki tikende dirler yaʿni 

derzîler pamuḳla ḳaftāna yol yol dikerler ve çizi çimdik maʿnāsına da gelmişdür. 

Pîş bāʾ-i ʿAcemîyle öñ ḳabl maʿnāsına muḳtedāya ve ilerü yürüyen maʿnālara 

gelmişdür. Ey ʿĀşıḳ-ı Vaʿd-ı Ḥaḳāyıḳ Maʿlūm olsun ki işbu üçünci ḳıṭʿa yine baḥr-

i taḳarrübdendür. Lākin dibācede vaʿd olunan ṣanʿat-ı ġarbîye-i ẕikr-i şarṭ 

ḳıldıġıma bināʾen biʿināyetiʾllāhi Teʿālā ve bihidāyetihi elifden şîne müntehā olan 

ebyātıñ ibtidālarınüñ evāʾili ve evāḫiri ʿālem-i rüʾyāda ilhām-ı şāʾibe olaraḳ inşād 

eyledügümüz beytiñ mıṣraʿı evvelinüñ ḥurūfundañ ḫālî degüldür ve daḫı evāḫiri 

ki ḥurūf-ı revîlerdür. O ḥürūf beyit-i mezbūruñ mıṣrāʿı s̱ānisünüñ ḥürūfundan ḫālî 

degüldür. Pes beyit-i mezbūr oldur ki ẕikr olunur.  

[mefʿūlü / mefāʿîlün / mefʿūlü / mefāʿîlün] 

Beyt li-Şāriḥihi 

Ḥācib zer-i ter bāşed der-ḥas̱s̱ seḫā ẕāteş  

Der ḥubb-ı Ḫüdā s̱ebteş ez bād ser-i ẕāteş 

El-Luġat 
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Ḥācip nāẓım-ı merḥūmuñ maḫlaṣ-ı şerîfidür. Zer altun ẕeheb maʿnāsına. Ter tāze 

ṭarî maʿnāsına. Bāşed [34-a] olur ṣār maʿnāsına. Ẕāt vücūd ten maʿnāsına. Ḫüdā 

Allāh-u Teʿālā dimekdür. S̱ebt s̱übūt durmaḳ maʿnāsına. Eş żamir-i ġāʾib Ḥācibe 

rācʿîdür. Ez min ʿan maʿnāsına. Bād rûzgâr yel maʿnāsına. Ser baş reʾs maʿnāsına.  

Maḥṣūl Beyit 

Ḥacibînüñ seḫā ve civanmerdligini ḥas̱s̱ idüp övülmekde. Ḥācibî tāze altūn oldı 

yaʿni Ḥācibînüñ ʿilimde seḫāsı ve ġayriye menfaʿatı ziyāde olduġından keenne 

Ḥācibî tāze altūn oldı. Zîrā Ḥācibînüñ kendi başınüñ rûzgârından maʿlūmdur ki 

Ḥācibî merḥūm Allāh-u Teʿālā Ḥażretlerini sevmekde s̱ābitdür yaʿni Ḥācibî 

merḥūmuñ ezelde muḳadderi olan ʿaşḳ-ı İlāhî ki infāz-ı ifrāḥda bāde be-nigeriz ki 

her ḫ˘āhişger bu yolda da anuñ şerḥ ve teʾlîf eyledigi kitāblarıyla feraḥ-yāb olup 

mücellā olurlar. Bundan maʿlūm ki bunuñ ḥarekāt-ı sekināt cümle-i rıżāʾillāh olup 

Ḥaḳḳ Teʿālā Hażretlerine kemāl-i iştiyāḳ üzere muḥabbetde s̱ābitdür. Ey ṭālib-i 

rāh-ı ḥaḳîḳat maʿlūm ola ki bu beytin mıṣrāʿı evvelinde teşbîh-i belîġ var. Zîrā 

merdümüñ seḫāsını ol cāzîbüʾl-ḳulūb ve sāiʾrü’l-ʿuyūb ve kāşifüʾl-kurūb olan tāze 

altūna teşbîh itdigi keenne o şaḫṣ-ı altūnüñ [34-b] ʿaynıdür ḫalḳa menfaʿatı 

ziyāde olmada. Zîra seḫāiʾr-recül gerçek ẕāta ẕeheb ḳabîlündendür. Seḫādan 

murād ʿilm seḫāsıdur. Reculüñ tāze altūn olması bu maḳāmda ʿilmi ziyāde olup 

aġyāre menfaʿatı doḳunmaḳdan kināyedür ve mıṣrāʿı s̱ānide istiʿāre-i muṣarraḥa-i 

tahkîḳîye vardür. Zîrā müşebbehün-bih olan bād ki rûzgârdür ẕikr olunup 

müşebbeh olan ʿaşḳ-ı İlāhî murād olmuşdur ʿalāḳa da ser-ẕāteşdür veche şebîh 

vuṣūl-feraḥdür. Fefhem. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Naẓm li-Şāriḥihi 

Fırṣatı fevt itme bir dem giç bu dünyādan göñül 

Cāh-ı dünyā nakş-ı mārdür giç bu sevdādan göñül 

Dāʾimā rāh-ı ḥaḳîḳat hem kināye hem mecāz 

Bil de Nāṭıḳ ol müʾeddeb giç bu ġavġādan göñül 

Çünki nāẓım-ı merḥūm bu ḳıṭʿasında ṣanʿat-i ʿacîbe vardür deyu işāret olunup 

beyānı vaʿd olunmuşdı. Ḥamden liʾllāhi Teʿālā bir miḳdār ẓāhir oldı ki bu beyti 

îrād itdük ve nıṣf ḳıṭʿanüñ ḥurūfātı bundan ḫālî olmadıġını ʿayān itdük. Olsun ki 
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nāẓım-ı merḥūm bu beyti mülāḥaẓa idüp baʿdehu naẓm68 itmiş ola. Zîrā ḥāline 

münāsib olup her gūne istilẕaẕ vardür ve bāḳî ḳalan ebyātda ve gūne ṣanʿat 

olduġunu inşāʾe [35-a] Allāh-u Teʿālā beyān iderüz vaʿdeye ḫalef itmeyüz. Zîrā 

vaʿdeye ḫalef ādem olana şeyn ve ḳabāḥatdür. Nitekim Nābî Efendi Raḥimehuʾl-

Bārî buyurmuşdur.  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilün]  

Naẓm 

Vaʿdeye dest u vefāʾi bāz it 

Kime vaʿd eyler isen îcāz it 

Ẕimmete himmet bil vaʿde-i deyn 

Ḫalef-i vaʿd itmegi bil ẕātıña şeyn 

Bî-vefā vaʿde ile eyleme lāf  

Bîḫ olur şāḫ muʿādāta ḫilāf  

Ve ḳaldı ki bu maḳāma münāsib żāyîʿ şiʿirüñ fürūʿātından ki biri müstezād ve biri 

taḫmis ve biri tesdid ve biri tesbîʿ ve biri müs̱emmen ve biri muʿaşşer ve terkîb-i 

bend ve tercîʿ-i bend bunlardan māʿadā niçe ṣınāyîʿ-i ʿacîbeleri vardür. Lākin iṭnāb 

ve eṭāle olmasun deyu hemān muʿammā ve musammaṭ ve luġaz bu üçünden 

ikisini elʾān beyān idelüm. Luġazı daḫı ḫatm-i şerḥde keşf ü ʿayān idelüm. 

Muʿammā deyu şol beyitlere dirler ki anda maḥbūbuñ ismini gizlemiş ola anı 

firāset ve ḳavāʿidiyle bulalar. Emmā muʿammā bilmeniñ ḳavāʿidi ġāyet çoḳdur. 

ʿİlm-i muʿammāda muṣarraḥdür. Lākin bir nebẕe beyān idelüm ki duʿāya vesîle 

ola ve daḫı olmaz ʿarîf sırr-ı meknūn ḳārîʾi mesʾele-i kāne yekūnu ḳavliyle ʿāmil 

olalım. Zîrā sırr-ı meknūn bu ḳavāʿid-i cāzibedür bunı bilmeyen ʿārif [35-b] 

degüldür. Ḳavāʿid Kāh Fārisî ʿArabîyle teʾvîl idüp muʿammā iderler. Kāh ʿArabî 

Fārisîye naḳl ile olur. Kāh ʿaded-i ḥurūfla olur. Kāh ebced ḥesābınca olur. Kāh 

ḳalbiyle murād olur. Kāh taṣḥîf ile bilünür. Kāh göz añarlar ʿayn murād olur. Kāh 

zülf añarlar ʿcîm murād olur. Ve kāh diş añarlar sin murād olur. Ḥāṣıl-ı kelām bu 

mezkūrātın ems̱ilesi maḥallinde beş işe beyān olunmuşdur. İṭnāb eṭāle olmasun 

deyu birḳaçınüñ mis̱ālini ʿālāʾṭ-ṭabîʿatiʾl-enām maʿa keşf-i tāmm îrād idüp 

 
68 B nüshasında “idüp baʿdehu naẓm” ibaresine yer verilmemiştir. 
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mübeyyîn ḳıldum. Emmā ḳalble olan mis̱āle mineʾş-şiʿir 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / feʿūlün] 

Beyit 

Biḥaḳḳın ʿaşḳ-ı Ādem hüsn-i Ḥavvā 

Murādem ez to şod ḳalb fesevvā 

Mes̱elā fesevvā maḳlūb olduḳda Yūsuf ismi çıḳar ve ol ki taṣḥîf ile isim çıḳar. 

Mis̱āle mineʾş-şiʿir 

[fāʿilātün /fāʿilātün] 

Beyit 

Nîze-i maḳlūb rā kon 

Dān ki ūrā miyān tîr neh 

Mes̱elā nîzenüñ ʿArabîsi rumḥdür maḳlūb ḳılsan ḥamr olur. Zîrā ki ṭaṣḥîf noḳṭasız 

ḥarfi noḳtalı ve noḳṭalı ḥarfi noḳṭasız itmekdür ve tîr ʿArabîsi sehmdür. Anüñ 

miyānı tāʾdur ve ḥamz taṣḥîf olmuşdur. Āḫirine hā getüricek ḥamza olur ve ol ki 

zülüfden cîm aġızdan mim murād olur. Mis̱āl [36-a] mineʾş-şiʿir 

[fāʿilātün /fāʿilātün /fāʿilün] 

 Beyit  

Aġzına aldıḳda zülfün ol ḳamer 

Kim görürse cigerine ḳan ṭamar 

Mes̱elā aġızdan mim alduḳ ve zülüfden cîm murād olur. Cîmiñ şeklinden ḥāya ve 

ḫāya varırlar. Ḳaçan cîm ile isim çḳmasa ḳāʿide budur ki şeklinden ḥā olurlar maḥ 

olur ve ḳanüñ ʿArabîsü demdür ve ciger ile ḳalb murād olur. Maḳlūb oḳunduḳda 

Muḥammed nāmı çıḳar ve ḳis ʿalā haẕā emmā ʿAyn-tāb Müftîsi Ḫākî ʿAbdüʾr-

Raḥmān Efendi kuddise sırrıhuʾl-ʿazîz Şāhidî merḥūmuñ luġatınüñ naẓîri 

Naẓmüʾd-dālî nāmında olan ʿArabî luġatıñ dibācesinde bu beyit şerḥ maḳāmında  

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / feʿūlün] 

Beyit 

Eger dervîş eger şāh-ı zamāne 
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Gelen ḥasret gider elbet cihāne 

Bir ḥikāye ṭarzında muʿammā gūne bir tārîḫ ẕikr itmişdür. Bu maḳāma münāsib 

olduġından ẕikr olunur. Ol ḥikāye oldur ki biñ yüz altmış sekiz senesinde ṣaferüʾl-

ḫayrüñ yigirmi sekizinci güni yevm-i cumʿada şevketli Sulṭān Maḥmūd Ḫān ṭābe 

s̱erāhu cumʿa güni ṣalāt-i cumaʿyı edā idüp bu ḳadar ḥadem-i ḥaşem ile serā-yı 

hümāyūna duḫūl-i ḥînînde at üzerinde müfāceʾāt intiḳāl eyleyüp derḥāl cemʿi cāh-

i pādişāh-i ʿālem-penāh Sulṭān ʿOs̱mān Ḥażretleri [36-b] taḫta cülūs idüp maḳarr-

ı salṭanat olduḳda işbu tārîḫ ber vech-i taʿmime inşād olındı.  

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Anı gül-ġonçe ṣulub cem açulup seyr oldı 

Sāl-i meh tārîḫ -i ḫākî ṣaferüʾl-ḫayr oldı 

Gül-ġonçe-i merḥūm şevketli Sulṭān Maḥmūd Ḫānüñ tārîḫ-i vilādetleridür. Anı 

gül-ġonçe ṣolmasından murād müfāceʾāt-i intiḳālleridür. Cemden murād şevketli 

ʿOs̱mān Ḫandür. Açılmasundan murād taḫta cülūsdur taʿmiye tevriye ṭarîḳıyla 

lafẓ-ı cem ḳırḳ üçdür. Açılmasundan murād ṣaferüʾl-ḫayrüñ çıḳmasıdur. Ġonçe 

māhe lafẓ sāle-i maʿnevi tārîḫ olur. Fefhem feinnehu Laṭîfün ʿinde men lehu 

ẕevḳun münîfun. Ve Ḳavāʿid Müsammaṭ oldur ki beyit dört baḫş idüp üç 

baḫşında ḳāfiye getürürler. Dördünci baḫşında aṣıl ḳāfiye-yi getürürler ki şiʿiriñ 

bināsı ol kāfiye üzeredür. Buña naẓm-ı müsecceʿdaḫı dirler.  

[müstefʿilün / müstefʿilün] 

Naẓm  

Pür ḫūn evvelden gözlerim 

Gülgūn olupdur yüzlerim 

Rengîn olupdur sözlerim 

Laʿliyle ey yāḳūt leb 

[müstefʿilātün] 

Diger Mis̱āl 

Vaḳt-ı namāz it  
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Ḥaḳḳa niyāz it 

Ḥālıḳı yād it 

Gözle imāmı  

Ṣormaġa ey yār 

Eylemegil ʿār 

Añla ne kem var  

ʿİlm-i tamāmı 

Ve müsemmaṭı ona dek cāʾiz [37-a] görmüşlerdür ve musammaṭ ḳadîm oldur ki 

beş mıṣrāʿ getürürler bir ḳāfiye üzere ve altıncı mıṣrāʿda ḳāfiye-yi aṣliye-yi 

getürürler. Felā teġful feinnehu maʿrifetün lā tüḳadderu li-küll-i eḥadin. Bel yuʿṭî 

baʿḍehu Allāhüʾs- Ṣamed. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm 

Ṣürāḥî çıḳar ẓarfı hūş oldı uṣ 

Teb oldı ısıtma ne behrāş ḳuṣ 

Ṣürāḥî żamme-i ṣād ile boynı uzun şarāb ḳadeḥi ve ẓarfı maʿnāsına evṣ hūş ʿaḳıl 

maʿnāsına. Teb fetḥ-i tā ile ısıtma ḥummā maʿnāsına. Behrāş emr-i ḥāżırdür ḳuṣ 

maʿnāsına hirāşden lafẓından hirāş kesr-i hā ile ḳaʾy ki ḳuṣmaḳ maʿnāsınadür. 

 [feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl ] 

Ḳāle Ṣāḥibüʾn-Naẓm Ḥācibî Raḥimehuʾllāhi69 

Żamîrān ne begbörki ücret ʿivaż 

Biẕātihi durmaz aña di ʿaraż 

Żamîrān fetḥ-i żād muʿceme ve baʿdehu kesr-i mim sükūn yāʾ-i müsennāt-i 

taḥtāniye ve baʿdehu rāʾ-i mühmele ve āḫirinde nūn ile sulṭānbörki didikleri çiçek 

maʿnāsına ki eks̱er istiʿmāl andadür. Emmā nāẓım begbörki didiginden murād 

sulṭān sulṭānbörki didikleri çiçekdür. Lākin yāʾ-i müsennāt-i taḥtāniye mimden 

soñra olmasa bu maḳāmda vezin-i müstaḳîm olmaz. [37-b] Emmā kütüb-i luġātı 

 
69 B nüshasında “Ḳāle Ṣāḥibüʾn-Naẓm Bi’l-Ḥüsni ve’l-ʿArż” şeklinde geçmektedir. 
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tetebbuʿ itdüm ki żamîrān lafzında żād-i muʿceme-i meftūḥeden soñra yāʾ-i 

müsennāt-ı taḥtāniye sākine baʿdehu mim ve āḫirinde nūn ile ʿArabîdür Fārisîce 

esperġam Türkçe feslegen dirler bir güzel ḳoḳulu çiçekdür. Nitekim Şāhidî merḥūm 

manẓūmesinüñ aḫir ḳıṭʿasınüñ bir beytinde icrā itmişdür. 

[fāʿilātün /fāʿilātün /fāʿilün] 

Beyit 

Oldı esperġam ʿArapça żaymerān 

Feslegendür yeginî Türkî hemān 

Ḫafî degüldür ki bu maḳāmda yā mimden muḳaddemdür olmazsa vezin-i 

müstaḳîm olmaz. Fefhem kilā hümā feʾḫüz mā nüḳile min hümā. ʿİvaż ʿayn-i 

mühmelenüñ kesri vāvüñ fetḥi ve āḫirinde ṣād-i muʿceme ile ʿArabîdür. Ücret ki iş 

muḳābelesinde fāʿilüñ fiʿilî muḳābiline dirler.  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

ʿİvaż-ı ḥüsn-i ruḫuñ olsa da ey cān-ı ʿazîz  

Ne ḳadar saʿy-i belîġ üzre vire cān yetmez 

ʿAraż ʿayn-i mühmele ve rāʾ-i mühmelenüñ fetḥaları ve āḫirinde żād-i muʿceme ile 

ġayriyle ḳāʾim olan nesne ki biẕātihi durmaz ġayriye muḥtācdür. Mes̱elā ḥümrah 

eşyā ile ḳāʾime oldıġi gibi ve ḳis ʿaleyhi ġayrehu. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Merḥūm70 

Ṭeberzed şekerdür yazı adı ḫaṭṭ 

Yeñi ürperen mūya hem dendi ḫaṭṭ 

Ṭeberzed feth-i ṭāʾi mühmele ve fetḥ-i bāʾ-i müveḥḥede ve sükūn rāʾ-i mühmele 

[38-a] ve baʿdehu fetḥ-i zāʾ-i muʿceme ve āḫirinde sükūn dāl ile şeker envāʿından 

bir nevʿdür ki muhkem olur balta ve keser ile keserler. Ḫaṭṭ yazı kitābet  

maʿnāsına ve yeñi ürperen mūy ki ḳıl ve ṣaçdür aña daḫı ḫaṭṭ dirler. Meşhūrdur 

ḫaṭt-ı maḥbūb hüsn-i ḫatṭa dirler. Nitekim ṣāḥib-i Ferîşte buyurur.  

 
70 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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[mefʿūlü / fāʿilāün / mefʿūlü / fāʿilāün] 

Beyit  

S̱üls̱ ḫaṭṭ-ı ten nüvişt Yāḳūt be zîbāyî 

Vîn ṭurfa ki to ū rā der-ḥüsn-i ḫaṭṭ-ı vāris̱ 

 [feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl]  

Ḳāle Nāẓım71 

Ẓalam cemʿi ẓulmet ḳalındur ġilāẓ 

Çekirge melaḫdür ʿalevdür şüvāẓ 

Ẓulm żamme-i ẓāʾ-i muʿceme ve żamme-i lām ile ẓulmet ki ḳarañuluḳ dimekdür 

anüñ cemʿidür. Nitekim Luġat-ı Niʿmetuʾllāhda muṣarraḥdür. Ġilāẓ ʿArabîdür 

ḳalın yoġun maʿnāsına. Nitekim Kelām-ı Ḳadîmde vāḳiʿdür. Eʿūẕubilʾlāh “ʿAleyhā 

melāʾiketün ġilāẓün şidādün72” el-āyeh. Melaḫ mimiñ ve lāmıñ fetḥalarıyla çekirge 

ki cerād maʿnāsınadür.  

[fāʿilātün /fāʿilātün /fāʿilün] 

Beyit 

Pāy melaḫ pîş-i Süleymān borden  

ʿAybest velîkin hünerest ez mūrî  

Şüvāẓ żamme-i şîn ile ʿArabîdür āteşiñ şuʿlesine dirler leheb maʿnāsına. Yalan 

kiẕb maʿnāsına. Menḳūl degüldür egerçi baʿżı nüsḫada var ise de münāsib olan 

böyle dimekdür. Çekirge melaḫdür.   [38-b] ʿAlevdür şüvāẓ.   

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm73 

ʿAnā ḫastalık derd-i serdür ṣüdāʿ 

Başaġrısı daḫı ḳulac oldı bāʿ 

ʿAnā fetḥ-i ʿayn-ı mühmele ve fetḥ-i nūn ve āḫirinde elif ile ḫastalık maʿnāsınadür. 

 
71 B nüshasında “Ḳāle Merḥūm” şeklinde geçmektedir. 
72 Ḳur’ān-ı Kerim, 66/6. Āyet (Onun başında, acımasız, güçlü, Allahʾın kendilerine buyurduğuna karşı  

gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.) 
73 B nüshasında “Ḳāle Nāẓım” şeklinde geçmektedir. 
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Ṣüdāʿ ʿArabîdür Fārisîsi derd-i ser Türkçesi başaġrısı dimekdür. Zîrā bu beyitde 

merhūnlık var. Bāʿ bāʾ-i müveḥḥede ve āḫirinde ʿayn-ı mühmele ile ʿArabîdür 

ḳulac ve ḳol maʿnāsına Fārisîce bāzū dirler. Nitekim Sünbülzāde buyurmuşdur. 

[fāʿilātün /fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Ḳola bāzū dindi maʿnāsı ʿArapça oldı bāʿ 

Kej arşun dimekdür hem mürādifdür ẕirāʿ                             

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Raḥimehuʾllāhi74 

Ġet ile besî çoḳ yalandur dürūġ 

Kenîzek ne ḳırnaḳ di ayrana dūġ 

Ġet feth-i ġayn-ı muʿceme ile ki āḫirî tāʾ-i ṭavîle-i sākinedür ebleh aḥmaḳ 

maʿnāsına. Besî çoḳ kes̱îr maʿnāsına. Dürūġ żamm-ı dāl ile żamm-ı rāʾ-i mühmele 

ve āḫirinde ġayn-ı muʿceme ile yalan kiẕb maʿnāsınadür. Kenîzek fetḥ-i kāf-i 

ʿArabî ve kesr-i nūn ve bāʿdehu yāʾ-i sākine ve bāʿdehu zāʾ-i muʿceme ve āḫirinde 

daḫı kāf-i sākine ile ḳırnaḳ ki ḳaravaş ve cāriye dimek ile meşhūredür. Dūġ ayran 

ki yoġurtdan olur.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle’l-Merḥūmü’l-Maġfûr75                                                 [39-a] 

Finā ev öñi culhadür pāy-bāf 

Di maymūne kebi yarıḳdur şikāf 

Finā kesr-i fā ile ʿArapça ev öñi maʿnāsına. Pāy-bāf vaṣf terkîbi olaraḳ culha olan 

şaḫıṣ ki bez ṭoḳur. Kebi fetḥ-i kāf-i ʿArabîyle maymūn didikleri cānverdür. Şikāf 

kesr-i şin ile yarıḳ çatlaḳ maʿnāsınadür. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl ] 

Ḳāle Merḥūm76 

 
74 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
75 A nüshasında “Ḳāle Nāẓım “şeklinde geçmektedir. 
76 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Ḳab aşıḳ ḳafā eñsedür dūr ıraḳ 

Kirişme kenār oldı şîve ḳıraḳ 

Ḳab fetḥ-i ḳāf ve sükūn bā ile aşıḳ ki ṣibyān anuñla oynarlar. Ḳafā eñse ard 

maʿnāsına. Kirişme kesr-i kāf ʿArabîyle tāze ve şîveye ve göz ucıyla baḳmaḳ ve 

ġamze itmek maʿnālarına gelür. Kenār ḳıraḳ ṭaraf maʿnāsına ve ḥālet ve vuṣlatdan 

kināyedür.  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyt li-Şāriḥihi77 

Yaḳdı cānım senüñ ol nāz kirişme şevḳüñ 

Ṣabra ṭāḳat mı ḳoyar bir kenār olsa sāḳün 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl- Merḥūm 

Giyāh ot çuḳur gev ne mūze edük 

Ḳarınca ne mūr oldı raḫne gedük 

Giyāh kesr-i78 kāf-i Fārisîyle ve āḫirinde hā ile ot nebāt maʿnāsına. Gev fetḥ-i ḳāf-i 

ʿAcemî ve āḫirinde vāv sākine ile çuḳur ḳaʿr [39-b] maʿnāsına. Mūze adıñ ki terlik 

mesḥa taʿbîr iderler ve cemiʿ ḫüfte daḫı ıṭlāḳ olunur. Mūr ḳarınca neml maʿnāsına. 

[fāʿilātün /fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit  

Ḥırṣ kār-i mūr bāşed ger revî bā-ān be-gūr 

Ḥaşv gūr ḫ˘îşten bînî ki mūr bî mer-est 

Raḫne gedik maʿnāsına cemʿî raḫnehā gelür. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım79 

Lebāleb ne silme ṭolu yıl ne sāl 

 
77 B nüshasında “Beyt li-Nāmiḳihi” şeklinde geçmektedir. 
78 A nüshasında “kesr-i” sözcüğüne yer verilmemiştir. 
79 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 



137 
 

Peleng oldı ḳaplan çaḳal ne şaġāl 

Lebāleb silme ṭolu maʿnāsına. Sāl yıl sene maʿnāsına peleng fetḥ-i bāʾ-i ʿAcemîyle 

ḳaplan ki esede muʿādildür. Şaġāl fetḥ-i şîn-i muʿaceme ile maʿrūf ḥayvāndür ki 

ʿavām ġalaṭ idüp çaḳal dirler. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl ] 

Ḳāle Nāẓım Be ʿİnāyetiʾl- Meliküʾl- ʿAlām 

Meniş ṭabʿa dirler uyana lügām 

Ocaġ adı kānūn di ine künām 

Meniş mimiñ fetḥi ve nūnuñ kesri ve āḫirinde şîn-i muʿceme ile ṭabîʿat ve himmet 

ve ululuḳ maʿnālarına gelmişdür. Lügām uyan ki gem taʿbîr olunur taʿrîb idüp 

lücām dirler. Kānūn kāf-i ʿArabîyle ʿArab luġatında demürden veyā bāḳırdan 

düzülmüş āteş yaḳmaḳ ocāḳ ve Rūm tārîḫinde iki ayıñ adıdür. Kānūn-ı evvel ilk 

ḳış ayıdür. Kānūn-ı s̱āni [40-a] orta ḳış ayıdır. Ġāliben bu iki ayda bülbül-āsā 

āteşe mülāzemet olundıġından mecāz ṭarîḳıyla ḥāle müḳārin olan zamānüñ 

ismiyle maḥalle tesmiye ḳabîlündendür. Künām żamme-i kāf-i ʿArabîyle ine dirler 

yaʿni yırtıcı cānverlerüñ inleri ve ṭuraġı ve otlāḳ maʿnāsına daḫı gelmişdür. Baʿżı 

igne yazılmış ine yerinde sehv-i ḳalemden olduġında şüphe yoḳdur. 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓımüʾl-Lebîb80  

Nemek ṭuz ve ḫ˘ān ṣofra di ḳana ḫūn 

Çerādür niçün hem nite yaʿni çūn 

Nemek ṭuz ʿArapça milḥ maʿnāsına. Ḫ˘ān ṣofra ve her nesne ki içinde ṭaʿām arāste 

idüp yerler vāv resmiye iledür elif s̱ābitdür. Emmā ʿArabîsünde ḫā-i meksūr vāv 

meftūḥ elifi s̱ābit olaraḳ istiʿmāl olunur ḥatta cevher-i ṣāḥāḥda māʾide ile ḫ˘ān 

arasında farḳ beyān eyledi. Eger içünde ṭaʿām olacaḳ olursa māʾidedür olmayacaḳ 

olırsa ḫ˘āndür. Ḫūn vāv-ı aṣliyedür vāvdan soñra elif yoḳdur ḳan ki ʿArapça dem 

dirler. Çerā niçün ve nite maḳam-ı taʿlîlde istiʿmāl olunur çün daḫı imālesiz ḥarf-i 

taʿlîldür imāle ile niçe ve nite dimek olur. Feḥfeẓhu feinnehu cāzimun [40-b] 

liennehu lilʿālimi lāzimun. 

 
80 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Ṣāḥibüʾn-Naẓm Raḥimehuʾllāhi Ṭeʿālā81 

Veḥal ḳara balçıḳ şikār oldı av  

Sipeh leşker ü sūḫte yaʿni ḳāv 

Veḥal vāvüñ ve ḥāʾ-i mühmelenüñ fetḥalarıyla ʿArabîdür ḳara balçıḳ maʿnāsına. 

Şikār av ṣayd maʿnāsına. Sipeh kesr-i sîn ile sîpahden muḫaffefdür çeri yaʿni 

leşker. Nitekim mürūr itdi.  

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

Beyt li-Şāriḥihi 

Meʿāẕaʾllāh şikār itdi o ẓālim sevgüli cānı 

Sipeh-mānend müjgānlar ḫarāb itdi eyvānı 

Sūḫte ḳāv ki üzerine çaḳmaḳ çaḳub od yaḳarlar.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün] 

Ḳāle Raḥimehuʾllāhi82  

Hebā toz merā baña ṭanıḳdur güvāh 

Yañaḳ ʿārıż oldı di börke külāh 

Hebā toz ġubār maʿnāsına. Merā fetḥ-i mim ile baña dimekdür. Aṣlında men rā idi 

taḥḳîk içün nūn ḥazf olundı men ben dimekdür ve lafıẓ rā mefʿūl içündür pes 

maʿnā baña dimek olur ve lākin baʿżı nüsḫada merā elli ʿaded ḫamsūn dirler. Öyle 

vāḳiʿ olmış sehv-i ḳalem ve ġalaṭ raḳamdendür zîrā elli ʿadede Fārisîce pencāhdür. 

Nitekim Tuḥfe-i Vehbî Sünbülzāde de vāḳiʿdür.  

[müfteʿilün / fāʿilün / müfteʿilün / fāʿilün]  

Elliye pencāh di şiṣt dinür altmışa 

Yetmişe heftād yaz deftere ey nāmdār 

Ve Bosna dilince [41-a] çatri desed dirler. Nitekim Üskūfî merḥūm Bosna dilince 

bir luġat naẓm idüp anda beyān itmişdür. 

 
81 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
82 B nüshasında “Ḳāle Nāẓım” şeklinde geçmektedir. 
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[fāʿilātün /fāʿilātün /fāʿilün] 

Beyit 

Tiri desed daḫı bil çatri desed 

Kırk ve elli pat deseddür şest desed 

Altmış ve yetmiş daḫı sedam desed  

Oldı seksan hem daḫı osam desed 

Güvāh żamme-i kaf-i Fārisîyle ṭanıḳ şāhid maʿnāsınadür. ʿĀrıż yañaḳ ve kātib 

leşker ve uçmuş yavrı maʿnālarınadür. Külāh başa geçeñ börk taḳye maʿnāsına.  

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Nāẓım83 

Levend oldı ġāfil ṭoludür melā 

Jiyān yırtıca ded daḫı boş ḫalā 

Levend maʿnāda nādān yaʿni kendū lehsini ve ʿaleyhisini bilmez ve dünyāya ne 

maṣlaḥat içün geldügünden ġāfil dimekdür. Melā ʿArabîdür ṭolu memlū maʿnāsına 

ki boşuñ żıddıdür. Jiyān kesr-i jāʾ-i ʿAcemle ve fetḥ-i yāʾ-i müs̱ennāt-i taḥtāniye ve 

aḫirinde nūn ile heybetlū yırtıcı cānverleriñ ṣıfatında istiʿmāl olunur şîr-i jiyān ve 

beber-i jiyān dirler. Ded dāl-i mühmele evvela nunüñ fetḥi ve s̱ānîyenüñ 

sükūnıyla o daḫı yırtıcı cānver maʿnāsınadür. Ḫalā feth-i ḫāʾ-i muʿceme boş tehî 

maʿnāsına.  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Beyit 

Beni ded parçaladı kendimi iʿdām itdi 

Meskenim vakt-ı ḫalā üzre iken böyle ider           [41-b] 

[feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl] 

Ḳāle Raḥimehuʾllāhi84  

Yekā yek ne bir bir şarāba di mey 

 
83 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
84 B nüshasında başlık yazılmamıştır. 
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Bācā revzen oldı düdük yaʿni ney 

Yekā yek bir bir ki iki iki denilenüñ żıddıdür. Mey meşhūr ḫamr ki ḫalāyıḳ bed-

fiʿāl ve erbāb-ı cidāl şarāba tesmiye idüp şarāb iderler.  

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Beyit 

Mey peyā-pey ṣunma sāḳî ḳılma lā- yaʿḳilü beni  

İtme bir dem devlet-i dîdārdan ġāfil beni 

Revzen fetḥ-i rāʾ-i mühmele ile bācā ve pencere ve derîçe maʿnāsınadür. Ney fetḥ-

i nūn ve sükūn yā ile düdük ki çalarlar ḳamış ḳaṣab maʿnāsına gelür. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 

R übāʿî li-Şāriḥihi 

Zehî erbāb-ı devlet kim bu naẓmüñ ḫatmidür elʾān 

Ḳaranuḳ menzile revzen olupdur Nāṭıḳā her ān 

Ḥaḳîḳat mey ney üzere niçe ʿāşıḳ olur medhūş 

Bu esbāb-ı saʿādetdür saña lāzümdür ey sulṭān 

Ey ṭālib-i rāh-ı ḥaḳîḳat eẕ-ẕikr yebḳā ve ömriʾl-merʾa yenḳiraż miṣdāḳınca fürūr-i 

ʿubūr itmek lāzime-i ẕimmetdür. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

R übāʿî 

İltifāt itmez cihāna ṭālib-i dîdār olan 

Ġayra baḳmaz ṣafḥa-yı ḳalbinde naḳş-ı yār olan 

Ḫāne-yi ġafletde ārām eylemez āgāh-ı dil 

Eglenür mi ḫāb-gāhda bir nefes bîdār olan 

Demdemesi herkese müḳarrer olmaz. Kār-i taḳdîre nedür çāre rıżadan ġayrı. Bu 

lafz-i şerîfiñ [42-a] meʾālince ṣāḥib-i teṣānîf Muḥammed Eminʿaleyhi raḥmetu 

Rabbiʾl-ʿĀlemin Ḥażretleri Risāle-i Kehfiyesinde buyurmuşdur. 

[mefāʿîlün /mefāʿîlün / mefāʿîlün / mefāʿîlün] 
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Naẓm 

Zehî ḳudret ki bir naḳş içre biñ ṣūret niḥān eyler 

Derūn āteş-i reşk-āver bāġ-ı cinān eyler 

Kimiñ sincāb-ı semmūr üzre eyler zār bî-rāḥat 

Kimiñ ḫāk-i mezellet üzre sulṭān-ı cihān eyler 

Feḥvā-yı saʿādet iḥtivāsı üzere el-irādetüʾl-cüzʾiyyü fî eydiʾl-ʿibād mażmūnıyla 

ʿāmil olup ḫayra ṣarf itmek gerekdür. Zîrā ḳul elinde irāde-i cüzʾiyye bahāne-i 

şerʿiyye ḳılınup ehl-i sünnet veʾl-cemāʿat meẕhebinde ḥüccet-i ḳavîye ve burhān-i 

senîye olmuşdur. Es-saʿîd men vaʿẓe li-ġayrihi mażmununda būy-i hidāyet ve ḳalʿi 

ṣūret-i żalālet olup maḳāma münāsib bir ġazel-i müḥriḳ ve bir kelām-i müġriḳ 

ẕikr olunur. 

[mefʿūlü / mefāʿîlü / mefāʿîlü / feʿūlün] 

Ġazel 

Ey merd-i sitem-pîşe bu ġaflet ne revādür 

Bildüñ çü cihān melʿabe-i bād-ı fenādür 

Devlet ki atılmış kürredür reʾs-i cebelde 

Ẓann itmeye bir reʾs aña cā-yı beḳādür 

Bu bezme gelen cām-ı fenā-yı çeker elbet  

Sāḳîʾî fenā dir mi bu şehdür bu gedādür 

Cevr ile ṣaḳın tökme żaʿîfüñ gözyaşüñ 

Her ḳaṭresi bir lücce-i ṭūfān-ı belādür 

Raḥm eyle ki raḥm ide saña dāver-i maḥşer           [42-b] 

Kim her revişiñ ġāyet-i divān-ı cezādür  

Ey ʿazîz maʿlūm olsun ki vaʿd itdügümüz ṣanʿat-i ġarîbe ki ḳıṭʿa-i s̱ālis̱ede mevcūd 

idi. Bir miḳdār beyān olunup ānifen mürūr itdi ve bir miḳdār daḫı elʾān keşf u 

ʿayān olunup ve fürūʿāt-ı şiʿirden luġaz daḫı bu maḳāmda şerḥ u ḥāll olunsa 

gerekdür.  

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
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Naẓm-i Dilgüşā ve Rübāʿî-yi Raʿnā ʿAlā Lisāniʾl-ʿArab li-Şāriḥihi 

Kevnu ʿaḳlin ʿilme küllin kevnu nuṭḳin fî ʿulā  

Fî femin küllu meḳūlin feżlüküm ṣallū ʿulā 

Künhu ġilẓin neḳżu keffin leġvu ḳavlin men yeḳūm 

Künhu fiʿlin ṭevʿu ḳayyūm vefḳu naṣṣin ḳaṭʿu lā 

Kevnu el-lafẓ mübtedā ismine mużafdür ʿilme küllin anuñ ḫaberüdür. Kevnu 

nuṭḳin mübtedānuñ ḫaberidür. Fî ʿulā ẓarf-ı müstaḳarr olaraḳ kevnu s̱ānînüñ 

ḫaberüdür yaʿni ʿaklıñ ʿilm-i külli olması ʿālî olan kelām-ı Ḥaḳḳda nuṭḳuñ vāḳiʿ 

olmasıdür. Lākin ʿaḳlıñ ʿilm-i külli olması sebebine isnād ḳabîlündendür. Zîrā 

esbāb-i ʿilm üçdür ḥavvās-i selîme ḫaber-i ṣadıḳ ʿaḳl. Emr böyle olduysa ʿaḳlıñ 

ʿilm-i külli olması ʿilm-i külliye sebeb olmasıdür. Baʿżı ʿulemā bu üçden ġayrı yine 

vardür deyu taṣrîḥ itdiler. Vicdān ḥades tecrübedür didiler. Nitekim şerḥ-i 

ʿaḳāîdde mesṭūr ve ḫayāli ve sāʾir ḥavāişde mübeyen ve muṣarraḥdür. [43-a] 

ʿİlm-i külliye sebeb olan ʿaḳl u fehmiñ olması derece-i ʿulüvde söylemekdür 

dimeden murād şerîʿat-ı Aḥmedîyye ve ṭarîḳat-ı Muḥammedîyyeye teşebbüs̱ idüp 

şerāyıʿ-i icrāda ḥaḳḳ üzere nuṭḳ idüp riyā ve irtikāb-ı  irtişādan beri olmaḳdur. 

Zîrā levāzım-ı şerʿiden ġayrıya nuṭḳ-ı ʿūḳalā kārı degüldür. Zîrā el-lisān cirmi 

ṣaʿğîr ve cürme-i kebîr buyrulmuşdur. El-Lafẓ Fî femin müḳeddem ḫaberdür. 

Küllu meḳūlin müeʾḫḫer mübtedādür. Feżlüküm mübtedā ḫaberi ṣallū ʿulādür. 

Lākin inşā ḫaber vāḳiʿolmaz. Teʾvîl olmazsa bu maḳāmda feżlüküm iṭāʿetu men 

ḳāle ṣallū ʿalāʾn-nebiyyi Muḥammedin teʾvîlindedür. Yaʿni her bir söz aġızdan 

vāriddür. Lākin feżlüñüz ṣallū ʿalāʾn-nebiyyi diyen ẕāta iṭāʿatüñüzdür. Zîrā bunda 

“ṣallū ʿaleyhi ve sellimū 85” āyet-i kerîmesine telmîḥ vardür. Teʾemmel. El-Lafẓ  

Künhu ġilẓin mübtedādür ḫaberi neḳżu keffindür. Leġvu ḳavlin ḫaberün baʿde 

ḫaberindür. Men yeḳūm cümlesi ḳavlüñ meḳūlüdür yaʿni nāsüñ maġlūẓ mebġūż 

olmalarınüñ künhü ve nihāyete alınañ noḳṣān ve sözinüñ meʾālsiz olmasıdür. Ol 

kimseye ki ḫiẕmetinde ḳāʾim olur yaʿni nāsdan baʿżısı ʿindeʾllāh ve ʿindeʾn-nās 

mebġūż olması ṭamaʿkārlıḳ ucundandür ve acı söz söylemek eclindendür. Zîrā 

ẕelle min ṭamaʿin denilmişdür. Ve daḫı cerāḥātuʾs-sināni lehā iltiyāmu ve lā 

yeltāmu [43-b] mā cereheʾl-lisānu bu beyit-i mezbūrı tebyîn itmişdür. Emmā 

neḳżu keffin ṭamaʿkārlıḳdan kināyedür yāḫūd noḳṣān keffe-i ṭamaʿ lāzımdür. 
 

85 Ḳur’ān-ı Kerim, 33/56. āyet ( Siz de ona ṣalāt ve selām edin.) 
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Melzūmı ẕikr-i lāzımı murād olmuşdur mecāz-ı mürsel ḥesabınca. El-Lafẓ Künhu 

fiʿilin mübtedā ḫaberi ṭevʿu ḳayyūmdür. Vefḳu naṣṣin ḫaber baʿde ḫaberdür. Ḳaṭʿu 

lā ḳaṭʿu ḥalḳi men lā yüʾminu biʾllāhi ve resūlihi taḳdirinde ḫaber baʿd ḫaberidür. 

Yaʿni işüñ ve saʿyüñ nihāyeti Allāha iṭāʿat Ḳurʾāna ḥadîs̱e muvāfaḳat îmān itmeyen 

kāfir müşriklerin boyunlarıñı ḳaṭʿ itmekdür. Zîrā bunda “eṭîʿūʾllāh ve eṭîʿūʾr-

resūl86” el āyeh āyet-i kerîmesine işāret vardür. “Üḳtülūʾl-müşrikîne87” [Feḳtülūʾl-

müşrikine] kāffeten88 ḳavl-i şerîfine89 delālet vardür.   

Maḥṣūl Rübāʿî  

ʿAḳl-i külli ʿulūme sebeb olup ḥatta ḥaḳḳ üzere nuṭḳ-i ʿaḳl şāʾibesindendür belki 

ḥaḳḳ söz ʿaynı ʿaḳıldandür. Gerçi her bir kelām femden ṣadır olur lākin fażl-ı 

felāḥüñüz ākıl sebebiyle Peyġamber ʿaleyhiʾs-selāma ṣalāt ve Cenāb-ı Allāha îṭāʿat 

itmededür. Zîrā îṭāʿat itmeyüp beḫîl ve ṭamaʿdār ve mālāyaʿni tekellüm iden şaḫıṣ 

ʿindeʾllāha ʿindeʾn-nās mebġūż ve ānuñ nihāyeti ḫüsrān-ı dāreyndür. Lākin fiʿl-i 

cemil ve ecr-i cezîl ṣāḥib olan merdüm Allāha îṭāʿat ve delāʾil-i menḳūleye 

muvāfaḳat [44-a] idüp fırḳa-yı ḍālleye baʿż[buġż] ve ʿadāvet belki rüʾus-ı 

menḥūsalarını ḳaṭʿ ider dimekdür.  Ey ʿāşıḳ-ı meʿāni ve ey delîr-i Sübḥāni maʿlūm 

olsun ki bu rübāʿî meẕkūr ki ātide ẕikr itdüñ bunda niçe esrār-i ḫafiyye ve ḳıṭʿā-i 

s̱ālis̱enüñ nıṣfında olan ṣanʿat-ı ġarîbe bundadür. Zîrā bu rübāʿî on altı ḥarfden 

mürekkebdür ṣād-i mühmeleden yāya dek muṣannaʿ ve mükerrer olmuşdur. Zîrā 

nāẓım-ı merḥūmuñ ebyātınüñ evāʾili ve evāḫiri ve ḥurūf-ı revîleri ṣāddan yā[ya] 

dek bu rübāʿide münderic ve meʿānisi daḫı şerîʿat-ı ġarrāya müştemildür. Olsun ki 

nāẓım bu rübāʿî meʾālinde bir ṭarz-ı ʿibāre mülāḥaẓa idüp baʿdehu bu ṣanʿat üzere 

naẓm itdi. Allāhu aʿlem biʾṣ-ṣavābi ve ileyhiʾl-merciʿ veʾl-meʾāb. Ey Muḥibb-i keşf-i 

rumūz ve ey ʿāmil-i mā yecūz maʿlūm olsun ki luġaz aña dirler ki bir kıṭʿa ya bir 

mes̱nevi ya bir beyit ile bir şeyʾ-i maḫṣūṣuñ evṣāf-ı s̱ābitesini şāʿir-i ḥāẕiḳ teşbîh 

idüp teġlîẓ i işāret ṭarîḳıyla derc u beyān eyleye. Lākin luġaz olan şeyʾiñ ismi 

muʿammā gibi olmayup belki mesʾūlu ʿanhü baʿżı evṣāf ile istidlāl ve istinbāṭ 

eylemek mümkin ola ki luġaz ve muʿammā beyninde farḳ ola ve daḫı luġaz 

ʿArabîyyātdan mürekkeb ise mā hüve Fārisîden ise çîst ān [44-b] Türkîden ise ol 

 
86 Ḳur’ān-ı Kerim, 4/59, 5/92 ve 24/54. āyetler ( Allah’a ve peygambere itaat edin.) 
87 Ḳur’ān-ı Kerim, 9/5. āyet ( Müşrikleri öldürün.) 
88 Ḳur’ān-ı Kerim, 9/36. āyet ( Toplu olarak)  
89 Üḳtülūʾl-müşrikïne [Feḳtülūʾl-müşrikine ] kāffeten ibaresi Tevbe suresinin 5. ve 36. āyetlerini çağrıştırıyor. 
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nedür kim lafıẓlarıyla taṣdîr olunur. Ġāliben baʿżı kerre evāʾili bu elfāẓdan ḫālîye 

olur.  

[mefāʿilātün / mefāʿilātün / mefāʿilātün / mefāʿilātün] 

Mis̱āl ʿArabî Beyit  

Ve mā ġülāmun rākiʿun sācidun eḫū nuḫūlin meʿahu cārî 90 

Mülāzimun liʾl-ḫamsi fî vaḳtihā muʿtekifun fî ḫidmetiʾl-Bārî 

Maʿnāhu 

Nedür ol rükūʿ ve sücūd idici ġülām ki ince ve żaʿîf ve gözünüñ yaşını akıcı ve 

vaḳtinde beşe mülāzemet idici ve Bārînüñ ḫiẕmetinde iʿtikāf idicüdür. Pes imdi 

ḳalem ḥaḳḳında bu ẕikr olunan evṣāf-ı ṣādiḳadür. Mes̱elā rükūʿ ve sücūd ḳalemüñ 

maḥall-i kitābetde eglenmesinden ʿibāretdür.  Żaʿfu riḳḳat ve cereyān-ı eşk 

ḳalemiñ inceliginden ve mürekkeb aḳmāsından kināyedür. Vaḳtinde ḫamse-i 

mülāzimetden murād maḥall-i kitābetde kātib kalemi beş parmaġıyla iʿmāl 

itdigidür ve Barînüñ ḫiẕmetinde iʿtikāf idici dimekten ġaraż Bārî esmāiʾllāhdan 

olduġundan ḳaṭʿi naẓar luġatda bārî yonci maʿnāsına geldigidür. Fefhem. 

[mefāʿîlün / mefāʿîlün / feʿūlün] 

Mis̱āl Fārisî Beyit 

Çi çîz est ān ki dāred heşt dîde 

Be- cî[çî] cürmî ser u domeş burîde  

Ne şeydür ol ki sekiz gözi vardür ve cürmî günahı yoġken başı ve ḳuyruġı 

kesilmişdür91. Pes imdi bundan ney didikleri ālet-i maʿhūde murāddür.  [45-a] 

Zîrā fiʾl-vāḳiʿ sekiz delükli olup ve mizāc ṣavt üzere aġzını ve aşaġı ṭarafını 

perdāḫt idüp keennehu başı ve ḳuyruġı kesilmiş didigi ʿalāʾṭ-ṭarîḳiʾt-taġlîẓ ney 

didikleri sāzüñ evṣāfına mülāyim ve müşābihdür dimekdür. 

[mefāʿilün / feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 

Diger Mis̱āl ez- Fārisî Beyit 

Eger muṣḥaf ū nîstî kücā dîden kesî 

 
90 Vezin aksamaktadır. 
91 B nüshasında “kesmişler” şeklinde geçmektedir. 
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Piyāle-i zerîn be-teşṭ mînā-fām  

Eger muṣḥaf degil ise ḳande görürdi. Bir kimse altun ḳadeḥi ṣırça renklü legende 

muṣḥaf ū da żamîr-i ġāʾib nevme rāciʿdür böyle olacaḳ. Remz-i luġaz budur ki 

nevm–i taṣḥîf yevmdür ve altun ḳadeḥden murād genişdür ṣırça renklü legen 

gökdür lā-cerem yevm olmasa gökde güni kimse göremezdi. 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Mis̱āl Türkî Beyit 

Ol nedür kim bir küçük neyzen dede 

Raḥmet oḳudur neżîr Aḥmede 

Bundan remz-i luġaz sivrisinekdür ancaḳ peşşe evṣāfından medd-i ṣadaya teşbîh 

vardür ve neżîr Aḥmed lafẓında Aḥmed ki bir şaḫṣ-ı maʿhūddür. Anüñ neferāt-ı 

kesîresini ẕikr idüp peşşenüñ kes̱retine telmiḥ itmişdür.  

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Diğer Mis̱āl li-Şāriḥihi Beyit 

Ẕikr ider Mennānı hergiz ol ne kim söylesin 

İtmeki ummuş Ḫüdādan böyle bir söz diñlesin 

Bunda remz-i luġaz ehl-i dünyādür.  [45-b] Zîrā ehl-i dünyā Mennān ism-i şerîfini 

ẕikr ider ki itmek ḳaṣd ider. Zîrā Mennān lafẓünüñ āḫeri nāndür nān ise itmekdür. 

Bundan içün virdüni Mennān ismine ḫāṣ ḳılıp hergiz yā Mennān dirler.  

[feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Diğer Mis̱āl li-Şāriḥihi Beyit 

Miḥnetiñ ṣūretidir bende muṣavver bilüñüz  

ʿAşḳ-ı Yezdāndadür dāʾimā Nāṭıḳ görüñüz92 

Remz-i lüġaz muḥabbet-i Îlāhîdür. Zîrā miḥnet ile muḥabbet imlāda ve ṣūretde bir 

yazılur böyle olacaḳ. Ṣūret-i miḥnet ẕikr olunup muḥabbet murād itdi.  

 [feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Ġazel li-Şāriḥihi Nāṭıḳî Sellemeʾllāhu Teʿālā 

 
92 B nüshasında “bilüñüz” şeklinde geçmektedir. 
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Anı93 fikr it ki bu dünyā netdi  

Bunca erbāb-ı menāṣibleri nereye atdı94 

Kimisiñ95 buġż u ʿadāvetde iken 

Ecelüñ peyki anı ḳaṭʿ itdi 

Leb-i deryāda gezen ʿābidler  

Niçe mürsel niçe şehler gitdi 

Fenn-i dünyāda niçe fen bileni 

Ḥîn-i mevtinde yemān ditretdi  

Meşreb-i ādemiyān gerçi ḥużūr 

Ecelüñ şerbeti aġu ḳatdı  

Ne ḳadar ʿömri de olsa birinüñ 

ʿĀḳıbet mevti anı depretdi 

Hele sen ġāyetini fikr itsen  

Bu fenā cümle-i ḳumāş ṣatdı 

Ġurbet-i bālāda ilhām-ı saʿid 

Ḳalemim saʿyi bu ḫatme yetdi 

Bu güzel beytleriñ sırlarıñı 

Nuṭḳ-ı Nāṭıḳ anı tārîḫ itdi  

Fî 8 Cemaziyeʾl-evvel sene 1237 [31 Ocak 1822]96     

[46-a] 

[fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Ḫātimetüʾş-Şerḥiʾl-Müsteṭāb Bi-Ġazeliʾl-Laṭîf Bi-Hidāyetiʾl-Vehhāb 

Ḥamd-i bî-ḥad ol Ḫüdāya virdi vaʿd üzre tamām 

Ṣabr ide ḳullar serāser gitdi ṣarḥ üzere maḳām 

 
93 A nüshasında mürekkep dağılmış olduğundan okunamamıştı; bu sözcük B nüshasına göre okundu. 
94 Bu dize, vezne uymamaktadır. 
95 A nüshasında “kimisi” şeklinde geçmektedir. 
96 B nüshasının istinsah tarihi “Fî 8 Recep sene 1228 [7 Temmuz 1813]” şeklinde geçmektedir. 
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Dāʾimā olsun ṣalātıyla ki selām ol ẕāta kim 

İsm-i pākin ẕikr idenler ḳurtulur yevmiʾl-ḳıyām 

Saʿy ü cehd itdüm İlāhi viresin bir ḳaṭre āb 

Kevs̱er-i Aḥmedden emmā umarım ḫayrüʾl-ḫitām 

Gerçi lāyıḳ üzre bu şerḥim ḥaḳîḳat olmadı 

Söyleden sensin kemāhî viresin ḥüsnüʾl-kelām 

ʿĀlem-i dünyāda bālā himmetidür şehlerüñ 

Vaḳt-i uḫrāda noḳṣān eylemez ehl-i kirām 

Hep uṣūlıyla fürūʿî müntehî ʿālemleri 

Ḫāme-i ʿafvıyla ṭoġrı eylesin varsa seḳām 

Gerçi ḥessādın ezelden ḳulıdür lā-şeyʾe fîh 

Nāṭıḳî gūş itme anı gelsin ol ṣāḥib merām 

Kad sevvede haẕāʾş-şerḥeʾl-müsteṭābe biʿināyetiʾl-Melikiʾl-ʿAzîziʾl-Vehhābi. 

Dursun Aḥmed Nāṭıḳî el-Aḫısḫavî diyāren veʾl-Ardahānî mevliden veʾt-taʿellümu 

veʾt-taʿlîmu Ḳarṣan ṭaliben li-ḫayriʾllāhi fîʾd-dünyā veʾl-ʿuḳbā ve rāciyen fîʾl-leyli 

veʾn-nehāri fîʾḍ-ḍeḥvetiʾl- kübrā. 
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SONUÇ 

İnsan hem bireysel hem toplumsal anlamda sağlıklı bir iletişime ihtiyaç duymaktadır. 

Birey planında olan bu etkileşim, yerel olan ulusal değerler manzumesinin öğrenilmesinde 

önem arz etmektedir. Toplumsal anlamda ise iletişim, insanın yeryüzü serüveninin mahsulü 

olan kadim kültürden istifade etmesini sağlamaktadır. Toplumlar, bu kadim mirastan 

faydalanıp onu kendi kültürel dinamikleri içerisinde yeniden üretirler.   

Okuma ve anlama faaliyeti, insanlığın medeniyet destanında önemli bir yere sahiptir. 

Okumayı anlamlı kılan anlamadır ve her okuma bir anlama faaliyetidir. Yazılı metinleri 

okumada ve anlamada sözlük/sözlükler, her zaman önem arz etmiştir. Bu noktada sözlük 

çalışmaları, özelde ise manzum sözlüklerin önemi ortaya çıkmaktadır.  Yeni bir dil öğrenme 

sürecinde sözlükler, ilk kaynak metinler olmuştur. Bu amaçla yazılan manzum sözlüklerin 

etkili olduğu görülmektedir. Klasik Türk edebiyatında sıbyān mekteplerindeki çocuklara 

yönelik nazmedilen manzum sözlükler, gelenek içerisinde anlam bulmuş ve zaman içerisinde 

de varlığını şerhlerle sürdürmüştür.  

Aynı medeniyet havzasında aynı inanç manzumesi içerisinde yer alan ulusların, 

birbirlerinden etkilenmemeleri düşünülemez. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an-ı 

Kerim’in Arapça olması -dilleri farklı olan- Müslümanların ortak dilinin Arapça olmasına 

zemin hazırlamıştır. Aynı ortak dine mensup olmanın yanında ortak bir coğrafya da Farsça 

öğrenmeyi zorunlu hale getirmiştir. Türkçe, Arapça ve Farsçanın birlikteliğinin sonucu olarak 

Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça ya da Türkçe-Arapça-Farsça sözlükler klasik edebiyatımızda 

yoğun bir şekilde yer almıştır. Bu dillerin dışında Osmanlıda farklı etnik unsurlar da 

dillerinden biri Türkçe olmak üzere iki dilli sözlükler hazırlamışlardır. Ve bu geleneğin izleri, 

günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 

Bu çalışmada Dursun Ahmed Nātıkî adına “Şerh-i Hediyyetü's-Sıbyān” olarak TDK 

Kütüphanesi Yz. A 194 numarada kayıtlı olan nüsha ile Millî Kütüphanede 06 Mil Yz. A 

8975/1 numarada kayıtlı olan nüsha karşılaştırmalı bir şekilde okunup incelendi. Bu 

incelemenin sonucu olarak eser, “Şerh-i Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye” olarak isimlendirildi.  

Bu çalışmada “Şerh-i Nâtikiyye fî Luġati Hâcibiyye” adlı yazma eser, şekil ve 

muhteva açısından incelenmiş, metnin sözlük kısmına bağlı kalınarak metnin söz varlığı 

ortaya çıkarılmıştır. Metin okumada şārihin hareke kaydını dikkate alındı. Metinden daha 

rahat faydalanmak amacıyla bazı noktalama işaretleri de kullanıldı.  
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Bu çalışmada Dursun Ahmed Nātıkî’nin hayatı ve eserleri hakkında kısa bir 

değerlendirme yaptık. 19. asır dîvān şairlerinden biri olan Nātıkî’nin bazı beyitlerinde 

tasavvufî bir düşüncenin derinliği ve yansımaları göze çarpmaktadır. Sanatçının hece vezniyle 

yazdığı şiirleri olmasına rağmen kendisi bir dîvān şâiridir. Aynı zamanda bir din ālimi olan ve 

“Koca Müftü” olarak şöhret bulan Nātıkî, bugün de Erzurum halkının kendisine saygı 

duyduğu bir isimdir.  

Bu çalışmada 227 vezin tespit edildi. Genel olarak bakıldığında bu çalışmada 25 farklı 

vezin yer almaktadır. En çok kullanılan vezin ise “feʿūlün / feʿūlün / feʿūlün / feʿūl” kalıbıdır. 

Özellikle bu, sözlük kısmında karşımıza çıkmaktadır. Bu vezin kalıbı 91 kez kullanılmıştır.  

Eserin sözlük kısmında farklı vezinlerin de yer aldığı görülmektedir. Eserde yer alan 

vezinlerden sadece birer örneği olan kalıplar ise 11 tanedir. Vezin çalışmasının sonucu olarak 

metinde yanlış okunan sözcükler tashih edildi. Arapça ibarelerin oldukça zor olduğu ve bazı 

konularda iyi bir Arapça bilgisinin de yeterli olmadığı görülmektedir. Farsça ağırlıklı olan bu 

çalışmada otuzdan fazla Farsça beyit okundu ve bu beyitlerin bazısı şerh edildi.  

Bu çalışmayla Farsça-Türkçe bir manzum sözlük şerhi olan “Şerh-i Nâtıkiyye fî 

Luġati Hâcibiyye” adlı eserin tanıtımına katkıda bulunuldu.  
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