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MEHMED RIF‘AT EFENDİ’NİN ŞİİRLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

Hazırlanmış olan bu tez çalışmasında, Bursa’da yayımlanmış Fevâ’id gazetesinin 

bir dönem başyazarlığını yapmış olan Celal Paşazâde Mehmed Rıf‘at Efendi’nin 

eserlerinin transkripsiyonlu çevirisi, edebî kişiliğinin belirlenmesi ve şiirlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız, dönemin dergileri ve gazetelerinde yayınlanan 

Mehmed Rıf‘at Efendi’ye ait yazıların ve şiirlerin incelenmesinden meydana gelmiştir. 

Üç bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde; şairin hayatı, edebî kişiliği 

ve eserleri işlenmiştir. Şairin hayatı başlığı altında, sanatçının eserlerini yayınladığı 

mecmualar ve çağdaşlarıyla ilişkisine yer verilmiştir.   

İkinci bölümde Mehmed Rıf‘at Efendi’nin şiirleri, şekil özellikleri ve içerik 

özellikleri olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Şekil özellikleri başlığı altında; 

nazım şekilleri, kafiye ve redif, vezin, dil ve üslup bölümleri yer almaktadır. İçerik 

özellikleri şairin şiirlerinde işlediği konulardan bahseden dokuz bölümde incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise transkripsiyonlu metin olarak Mehmed Rıf‘at Efendi’nin 

eserleri bulunmaktadır. Şiirleri, nesirleri ve hikayeleri bu bölümde yer almaktadır. Sonuç 

bölümünde tezimizde ulaşılan sonuçlar özetlenmiştir. 
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MEHMED RIF‘AT EFENDİ’S POEMS AND HİS LİTERARY PERSONALİTY  

In this thesis, we have aimed to investigate the works of Celal Paşazâde Mehmed 

Rıf‘at Efendi who was the head writer of Fevâ’id newspaper published in Bursa a short 

period, transcription translation and his literary personality. The study  contains 

examinations of poems and writings of Mehmed Rıf‘at Efendi which were published  at 

the period. 

Consisting of three parts, the first part of our study   has showed  the poet's life, 

works and his literary personality. Under the title of the poet's life, we will give the artist's 

works, writings published by the magazines and his relationship between  his 

contemporaries. 

The second part of our study, we have studied  poems of Mehmed Rıf‘at Efendi 

under two headings; figure (shape) features and content properties.  Under the heading of  

figure features there are poetic forms, rhyme and redif, meter, language and style 

departments. Content features have committed by nine chapters of  the poet's poems 

talking about the issues. 

In the third part, there are Mehmed Rıf‘at Efendi's works as the text transcriptions. 

Poetry, prose and stories are included in this section. In  conclusion,  the results obtained 

in the thesis are summarized.  

 

 

 

Keywords: 

Mehmed Rıf‘at Efendi, Fevâ’id, Bursa, Ma‘ârif, Ma‘lûmât, Mekteb, Servet-i Fünûn. 
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ÖN SÖZ 

 

Edebî eserler, bir milleti geleceğe taşıyan ve onu başka milletlerden ayıran önemli  

unsurlardan biridir. Her millet kendi kültür ortamında edebiyatını geliştirir ve kendi 

kimliğini ortaya koyar. Onlar yazıldıkları dönemin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel 

durumu hakkında bize bilgi verir. Edebiyatımızda 19. yüzyıl, sanatçıların arayışlar içinde 

olduğu bir dönemdir. Bu dönemde edebî faaliyetler, gazete ve dergiler aracılığıyla devam 

etmektedir. İstanbul’a yakın şehirlerden biri olan Bursa bu edebî gelişmelere kayıtsız 

kalmamıştır. Bu dönemde Bursa’da değişik gazete ve dergiler çıkarılmaya başlanmıştır. Bu 

gazetelerden biri de Fevâ’id’dir. 

1887-1898 yılları arasında Bursa’da yayınlanan Fevâ’id gazetesi geçmişle gelecek 

arasında bir köprü vazifesi görmüş, döneminin kültür atmosferini günümüze kadar 

taşımıştır. Bu gazetenin belli bir süre başyazarı olan Mehmed Rıf‘at Efendi döneminin 

önemli şair ve yazarları ile iletişim içinde olan bir şairdir. Şairliğinin yanında hikayecilik 

tarafı da olan Mehmed Rıf‘at Efendi Bursa’nın dışındaki mecmualarda da eserlerini 

yayınlayıp Bursa’ya sıkışıp kalmamıştır. Onun Fevâ’id’e başyazar olmasıyla birlikte 

gazetede Tevfik Fikret, Cenab Şehabettin, İsmail Safâ, Süleyman Nesib ve Süleyman Nazif 

gibi büyük şairlerin eserleri yayınlanmaya başlamıştır.  

Bu çalışmamızda Mehmed Rıf‘at Efendi’nin dönemin gazete ve dergilerindeki 

şiirlerini ve nesirlerini tespit ettik. Başyazarlığını yaptığı Fevâ’id dışında Ma‘ârif, Mekteb 

ve Ma‘lûmât mecmualarında da eserlerini belirledik. Şiirleri ve nesirleri dışında birisi 

çeviri olmak üzere iki adet hikayesini bulduk. Bu eserlerden yola çıkarak onun edebi 

kişiliği hakkında fikir sahibi olduk. 

Çalışmamızda, Mehmed Rıf‘at Efendi’nin dönemin diğer şair ve yazarlarıyla olan 

ilişkilerine yer verdik. Onun dönemin ünlü yazarlarla ilişki içinde olduğunu belirledik. 

Döneminde meydana gelen edebî tartışmalara katıldığını ve İstanbul’daki önemli 

yazarlarla mektuplaştığını belirledik. 

Tez çalışmamız temelde üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Mehmed 

Rıf‘at Efendi’nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri işlenmiştir. İkinci bölümde, Mehmed 

Rıf‘at Efendi’nin şiirleri şekil özellikleri ve içerik özellikleri olmak üzere iki başlık altında 

incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise transkripsiyonlu metin olarak Mehmed Rıf‘at 

Efendi’nin eserleri bulunmaktadır. Şiirleri, nesirleri ve hikayeleri bu bölümde yer 

almaktadır.  

Bir milleti ayakta tutan değerler vardır. Şairlerimiz de bu değerler arasındadır. Söz 

hazinemiz onlar sayesinde nesilden nesle aktarılır. Atalarımızdan alınan söz bayrağı 

onlarla taşınır. Bunu yapan şairlerimizi unutmamak ve onlara sahip çıkmak hepimizin 

görevidir. Biz de bu çalışmamızda Mehmed Rıf‘at Efendi’yi tanıtmak istedik.  

Tezimde bana danışmanlık yapan, çalışmanın her aşamasında destek ve 

yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Yard.Doç.Dr. Sadettin EĞRİ’ye, bilgi birikimi ve 

kaynak temininde yardımlarından dolayı Yard.Doç.Dr. İbrahim İmran ÖZTAHTALI’ya 

teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. 

Bursa 2013             Muammer HARDAL 
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GİRİŞ 

 

 

19. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINA GENEL BİR BAKIŞ 

Edebiyat bir milletin kültürünün en önemli ürünlerinden birisidir. Bu ürün 

toplumdan bağımsız değildir. Toplumun sosyal, siyasi, askeri ve ekonomik yapısı edebiyatı 

şekillendirir. İçinde büyüyüp geliştiği toplum değişmeye başladığı zaman bu toplumun 

edebiyatı da değişir. Divan edebiyatı asırlar boyunca devam ettikten sonra Tanzimat 

döneminde değişmeye başlamıştır. 

“Türk edebiyatının İslam medeniyeti kadrosu içinde doğmuş olan divan 

edebiyatından sıyrılarak Avrupaî bir karaktere bürünmeye başlaması 19. asrın ikinci 

yarısına rastlar. İslamî edebiyatın bütün özelliklerine sahip olabilmek için 11. Asırdan 15. 

asra kadar uzun bir intibak devresi geçirdikten sonra 19. asrın ortalarına kadar gelişip 

kökleşerek Türk aydınlarının gözündeki değerini koruyan divan edebiyatı, bu asrın ikinci 

yarısında yetişen idealist, çok kabiliyetli yazarlarla şairlerin çok dinamik ve sürekli 

çabaları ile, kırk yıl gibi kısa bir süre içinde, yerini hızla batılı bir edebiyata bıraktı. 19. 

Asır sona ererken, Türk edebiyatı da Batı edebiyatının hemen bütün türlerinde büyük bir 

başarıya ulaşmış bulunuyordu.”
1
  

Eski ve yerleşmiş bir geleneğimiz olan divan şiiri on dokuzuncu asrın başından 

itibaren büyük ustaların taklidi seviyesinde görünmeye başlamış, Namık Kemal’den 

itibaren de ağır eleştirilere maruz kalarak gitgide unutulmaya başlamıştır. Divan şiirini 

devam ettirenler bazen yenileşen ve Batılı bir karakter kazanan şiir anlayışına paralel 

olarak bazı değişikliklerle devam etmiştir.
2
 

19 yy. edebiyatımız açısından değişimlerin dönemidir. Tanzimat’tan sonra Batı’ya 

yüzünü çeviren aydınlarımız ve sanatçılarımız, Batı’nın edebiyat ve sanatından 

etkilenmişlerdir.  Her değişim gibi bu değişim de kolay olmamıştır. Tanzimat’la başlayan 

                                                           
1
  Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul, 1995, s. 5. 

2
  Geniş bilgi için bkz., M.Orhan Okay, Türk Şiiri Özel Sayısı IV, (Çağdaş Türk Şiiri), Türk Dil Kurumu, 

Sayı 481-482/Ocak-Şubat 1992, 2.b., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1992, s. 290. 



2 
 

eski-yeni çekişmesi uzun yıllar devam etmiştir. Her geçen gün bizi Batı’ya daha da 

yaklaştırmıştır. Batı’yı takip etmek gerekli hale gelmiştir. 

Her alanda Batı’yı takip etmenin zorunlu bir hal aldığı bu dönemde, şiirimizde 

değişime uğramıştır. Bu değişimin merkezi İstanbul olmuştur. İstanbul’a yakın olan Bursa 

bu değişimden nasibini almıştır. Bursa’daki şair ve yazarlar İstanbul’daki gelişmeleri takip 

etmiş ve gelişmelere ayak uydurmuştur. 

Tanzimat döneminde Türk şiiri içerik olarak  değişmesine rağmen, şekil 

bakımından eskinin etkisinden tamamen kurtulmamıştır. Divan edebiyatının nazım 

şekilleri kullanılmaya devam etmiştir. Dönemin ünlü şairleri eski kalıplarla yeni ürünler 

ortaya koymuşlardır.  

Bu dönemde yönünü Batı’ya dönen şairlerimiz artık eserlerini Batı’nın etkisiyle 

verdiler. Dönemin hakim anlayışı gereği bazı şairlerimiz, eskiyi çok iyi bilmelerine rağmen 

eskiyi kötülemiş ve ondan kaçmışlardır. Yenilik adına geçmişe karşı tamamen cephe 

alanların yanı sıra geçmişle bağlarını koparmayan şairler de vardır. Çoğu şair divan 

edebiyatında kullanılan nazım biçimlerini kullanmaya devam etmiştir. Bu nazım biçimleri 

şekil olarak aynı kalsa da içerik olarak değişmiştir.  

Servet-i Fünûn dergisinin başına Tevfik Fikret’in geçmesiyle başlayan Servet-i 

Fünûn edebiyatı olarak adlandırdığımız dönem başlamıştır. Şairimiz böyle bir ortamda eser 

vermiştir. Servet-i Fünûn yazarları ile etkileşim içinde olan Mehmed Rıf‘at Efendi, onların 

görüşlerini yazılarıyla desteklemiştir.  

Mehmed Rıf‘at Efendi, yeniliğe açık bir şair olarak dönemin gazete ve dergilerinde 

şiirlerini yayınlamıştır. Şiirleri yeni şiir anlayışın çerçevesindedir. Dönemin hakim 

anlayışından o da etkilenmiştir. İstanbul’daki şair ve yazarlarla etkileşim içinde olan 

Mehmed Rıf‘at Efendi onların etkisiyle ve dönemin hakim anlayışıyla yönünü Batı’ya 

dönmüştür.  Mehmed Rıf‘at Efendi, Fevâ’id’e başyazar olarak geldikten sonra Fevâ’id’de 

birtakım değişmeler meydana gelmiştir. Fevâ’id’de yayınlanan şiirler ve yazılar değişmeye 

başlamıştır. Mehmed Rıf‘at Efendi’nin yenilikçi kimliği dergiye siret etmiştir.  

Mehmed Rıf‘at Efendi dönemin edebî mecmualarına şiirlerini göndermiştir. 

İstanbul ile yakın ilişki içinde olmuş ve dönemin büyük şairleriyle iletişim kurmuştur. 

Tevfik Fikret, Cenab Şehabettin, Süleyman Nesib gibi büyük şairler onun başyazar 

olmasından sonra Fevâ’id’e şiir göndermişlerdir. Bu durum Rıf’at Efendi’nin dönemin 
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şairleriyle iyi bir iletişim içinde olduğunu gösterir. Ma‘ârif, Mekteb ve Ma‘lûmât 

dergilerinde şiirleri ve nesirleri yayınlanan Rıf’at Efendi, dönemin edebi tartışmaları 

hakkında yazılar yazmış ve dönemin önemli yazarları ile irtibat içinde bulunmuştur. 

Çalkantılı bir dönemde yaşayan yazarımız Bursa ile İstanbul arasında köprü görevi 

görmüştür. 
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1. HAYATI 

 

Mehmed Rıf‘at Efendi, doktor ve kendisi gibi yazar olan Celal Paşa’nın oğludur. 

Dedesi Hayrettin Paşa Osmanlı ordusunda miralay olarak görev yapmıştır. Mehmed Rıf‘at 

Efendi’nin hayatı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için “Bursa Kütüğü” başta olmak üzere 

dönemin diğer kaynaklarını inceledik. Mehmed Rıf‘at Efendi ile ilgili bir bölüme 

rastlamadık. Fevâ’id risalesinin başyazarlığını yapmış bir yazarın hayatı hakkında bilgi 

olmaması bizim için beklenmedik bir durumdu. Mehmed Rıf‘at Efendi ile ilgili bilgileri 

onun ve babasının yazılarından elde ettik. 

Murad Emrî Efendi Fevâ’id ismiyle Bursa’nın ilk edebî nitelikli mecmuasını 

çıkarmıştır. 1. sene 1. sayı 17 Kasım 1887 Perşembe günü yayımlamıştır. Bu yayın 

Bursa’nın ilk sivil gazeteciliğinin de başlangıcı olmuştur. Gazete üçüncü sayısından 

itibaren yayın hayatına ara verir. Fevâ’id’in 4. sene 1. nüshası büyük değişikliklerle 15 

Kasım 1896’da çıkar. Gazete artık pazar günleri çıkmaktadır.  Fevâ’id’in başyazarlığına 

Mehmed Rıf‘at Efendi getirilir. Fevâ’id’in beşinci senesinde başyazarlığı bırakmıştır ve 

yazarımızın Fevâ’id’de herhangi bir yazısı yoktur. 

Yazarımız İstanbul’da Celal Paşazâde olarak bilinmektedir. İsmail Safâ Servet-i 

Fünûn dergisinde yayınladığı “Bürûdâdnâme” adlı şirini Rıf’at Efendi’ye hediye eder ve 

şiirin sonuna  “Burusada Fevā’id risālesi sermuĥarriri Celāl Paşazāde Rıf’at Beğe”
3
 notunu 

düşer. Mehmed Rıf‘at Efendi’nin Ma‘ârif dergisinde yayınlanan şiirin başında “Doķtor 

sa‘ādetli Celāl Paşa Ħażretleriniŋ necl-i necībleri Mehmed Rıf‘at Beg Efendi 

birāderimiziŋdir.”
4
 notu düşülmüştür. Onun Bursa dışında babasının ismiyle birlikte 

anılması Celal Paşa’nın İstanbul’da tanınan bir kişi olduğunun göstergesidir. 

Mehmed Rıf‘at Efendi dönemininde Bursa ile İstanbul arasında köprü vazifesi 

görmüştür. Devrinin büyük şairleriyle yakın ilişkiler kurmuştur. Şiirleri ve nesirlerinin 

dışında hikaye de yazan yazarımız, Fransızcadan çeviriler de yapmıştır. Fevâ’id ve 

Mekteb’de çeviri yazıları vardır. Ayrıca araştırmamızda yer alan hikayelerden bir tanesi de 

Fransızcadan çevrilmiştir.  

 

                                                           
3
  Servet-i Fünûn, N.363, s. 387. 

4
  Ma‘ârif, 4.Sene, s. 99. 
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1.1. Eserlerini Yayınladığı Mecmualar 

Mehmed Rıf‘at Efendi  Fevâ’id’in dördüncü senesinde sermuharrirliğe getirildikten 

sonra yazılarını burada yayınlamaya başlamıştır. Fevâ’id’in onun hayatında önemli bir yeri 

vardır. Fevâ’id dışında Bursa’da çıkan diğer mecmualarda şairimizin şiirlerini bulamadık. 

Mehmed Rıf‘at Efendi Fevâ’id dışındaki mecmualara da şiir ve yazılarını 

göndermiştir. Dönemin önemli mecmualarından olan Ma‘ârif, Mekteb ve Ma‘lûmât 

mecmualarında Rıf‘at Efendi’nin eserleri yer almaktadır.  Ma‘ârif mecmuasının 

sermuharrirliğini de yapan İsmail Safâ ile yakın ilişkisi olan Mehmed Rıf‘at Efendi  çok 

sayıda şiirini bu mecmuaya göndermiştir.  

Bu dönemdeki mecmualarda birden fazla Mehmed Rıf‘at isminin olmasından 

dolayı Rıf‘at’ın eserlerini belirlemek pek kolay olmadı. Kilisli Mehmed Rıf‘at ve 

Manastırlı Mehmed Rıf‘at ile aynı dönemde yaşayan yazarımız, aynı ismi taşıyan diğer 

yazarlarla dönemin mecmualarında eserlerini yayınlamıştır. Bu durum araştırma süresinde 

şiirlerin tesbitini güç hale getirmiştir.  

Mehmed Rıf‘at Efendi‘nin Bursa’ya sıkışıp kalan bir şair olması düşünülemezdi. 

O’nun eserleri Bursa dışındaki mecmualarda da yerini almıştır. Yeri gelmiş İzmir’de 

yayınlanan bir yazıya cevap vermiş yeri gelmiş İstanbul’da meydana gelen edebi 

tartışmalara karışmıştır. Nitekim Fevâ’id’de bu tür yazıları sıkça görebiliriz. 

Mehmed Rıf‘at Efendi‘nin şiir ve nesirlerini yayınladığı mecmualar hakkında bilgi 

verelim: 

1.1.1. Fevâ’id 

Murad Emrî Efendi “Fevâ’id”
5
 ismiyle Bursa’nın ilk edebî nitelikli mecmuasını 

çıkarmıştır. 1. sene 1. sayı 17 Kasım 1887 Perşembe günü yayımlamıştır. Bu yayın 

Bursa’nın ilk sivil gazeteciliğinin de başlangıcı olmuştur. Gazetenin hedef kitlesi 

çocuklardır. Edebiyat ve fen konularında faydalı bilgilerin toplanacağı gazetenin yazar 

kadrosunu da öğretmenler oluşturmaktadır.  Gazetenin ilk 21 nüshası Bursa’nın o dönemde 

tek matbaası olan resmî Vilâyet Matbaası’nda basılmıştır.  İlk sayının ilk yazısı 

“Mukaddime” başlığıyla Murad Emrî imzasını taşır. Bu yazıda Murad Emrî  gençlere 

                                                           
5
  Fevâ’id’e ait birkaç ciltlik bir koleksiyon İnebey Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi’nde  

numara: 4571’de  ve  İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu 0580, 0234 

numaralarda kayıtlıdır.  
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seslenir. İçinde bulundukları zamanın eğitime elverişli olduğundan bahseder. Bu vatana 

hizmet borçlarını ödemeleri için çok çalışmaları gerektiğini anlatır.   

Emrî Efendi Fevâ’id’i çıkardıktan sonra çok sayıda teşekkür mektubu alarak 

kutlanır. “Murad Emrî Efendi, ilerleyen nüshalarda her düzeydeki okul çocuklarının hem 

kişisel gelişimlerini hem de akademik başarılarını arttırmak için sıkı bir yayın atağına 

başlar;  okuldaki derslere katkısı olması için Fevâ’id’in son sayfalarında ilgili muallimlerin 

gönderdiği ders notlarını yayınlar. Öğrencilerin kişisel gelişimleri için hemen hemen her 

nüshada çeşitli şiirler, hikâyeler, makaleler yayınlar ve değerli büyüklerin hayat 

serüvenlerini anlatır.”
6
 Emrî Efendi’nin çocukların çalışma isteğini arttırmak için bulduğu 

bir yol da nüsha sonlarında yer alan matematik sorularıdır. Bu sorulara, doğru cevap veren 

öğrencilere ücretsiz abonelik veya kitap hediye edilmektedir. Bu durum Fevâ’id’in eğitime 

ne kadar önem verdiğinin açık bir göstergesidir.  

Murad Emrî Efendi, Fevâ’id’in ilk yılında başyazarlığını Mahmud Kemâleddin 

Fenarî’ye vermiştir. O da Fevâ’id’de bir teşekkür ve tebrik manzumesi yazmıştır. 

Fevâ’id’in ikinci senesinde gazetenin müdürlüğüne Saffet Efendi getirilmiştir. 

“Ulucami etrafındaki büyük yangın ve Kemâleddin-i Fenârî’in ölümü üzerine 

gazete birinci yılın sonunda 21. nüsha çıkarıldıktan sonra tatil edilmek zorunda kalınmıştır. 

İkinci senenin ilk nüshası 13 Şubat 1894’te  “İkinci sene 1. nüsha” başlığıyla çıkar. Her yıl 

sayı numaraları teselsül etmez ve nüsha numarası birden başlar.”
7
 Murad Emrî Efendi 

bundan sonra gazetenin on beş günde bir çıkacağını bildirir. 

Fevâ’id’in 3. sene 1. nüshası 5 Eylül 1894’te çıkarılır. Gazete önceki senelerdeki 

haliyle devam eder. 

Fevâ’id’in 4. sene 1. nüshası büyük değişikliklerle 15 Kasım 1896’da çıkar. Gazete 

artık pazar günleri çıkmaktadır.  Fevâ’id’in başyazarlığına Mehmed Rıf‘at Efendi getirilir. 

“İfāde-i Fevā’id” başlığıyla yazılan ilk yazıda, gazetenin neşrinin gecikeceği vurgulanarak 

bunun nedenleri anlatılır. Daha sonra da başmuharrir Mehmed Rıf‘at’ın “İfāde-İ Maħśūśa” 

başlıklı yazısı yer alır. Bu yazıda “‘Ālem maŧbū‘ātda sebķ eden ħıdemāt-ı fevķalā‘de 

żamīme-i aħrā olmaķ fikr-i ĥamiyyetķārānesiyle Fevā’idiŋ şeklen ve mecmāen bir śūret-i 

müstaĥsineye ifrāġını taśmīm eyleyen kitābī-i ġayūr-ı Emrī Efendi risālenin ķısm-ı 
                                                           
6
  İbrahim İmran Öztahtalı, Bursalı Emrî Murad Efendi Ve Divanı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2009, s. 82. 
7
  Öztahtalı, a.g.e., s. 85. 
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edebīsince de ba‘żı ta‘dīlāt icrā etmek üzere faķīri ( muĥarrir-i edebī) intiħāb eyledi. Ben 

de iķtidārsızlıġımı bildiğim ĥālde mücerred edebiyāta olan büyük büyük ĥürmetlerime 

ķarşı küçücük bir ħidmet gösterebilirim žannıyla ķabulde tereddüt eylemedim.” diyerek bu 

görevi üstlendiğini bildirir. Yazının devamında “Bendeŋiz ŧarz-ı ‘atīķ düşmanı olmamaķla 

berāber edebiyāt-ı cedīde ŧarafdārıyım.” cümlesiyle Fevâ’id’in bundan sonra nasıl bir 

çizgide olacağının da işaretlerini vermiştir.
8
 Murad Emrî Efendi’nin Mehmed Rıf‘at’ı 

Fevâ’id’e başyazar olarak getirmesi onun yeniliğe açık olduğunu gösterir. Mehmed 

Rıf‘at’ın başyazarlığıyla birlikte, eski tarzda yazılmış şiirlerin yanında Edebiyât-ı Cedîde 

taraftarı şairlerin şiirleri Fevâ’id’de ön plâna çıkmaya başlar. Mehmed Rıf‘at’ın yazdığa 

şiirlere ve yazılara bakarak onun yenilikçi bir yazar olduğunu anlarız. Mehmed Rıf‘at 

şiirlerini o dönemin ünlü yazarlarına ithaf etmiştir. Bu yazarlar genelde yenilikçi kimliğe 

sahip yazarlardır. Mehmed Rıf‘at Efendi gazeteye gönderilen yazılara cevap yazmış ve 

dönemin edebiyat olayları ile ilgili yorumlarını da bildirmiştir. Bunun yanında şiir 

yazmaya yeni başlayanların gazeteye gönderdikleri şiirler de gazete yönetimi tarafından 

değerlendirilerek geribildirim verilir. Gazete o dönemde bir okul gibi çalışmıştır. 

 Rıf‘at Efendi ile birlikte gazeteye dönemin önemli şairleri de şiirler göndermiştir. 

Özellikle Servet-i Fünûncuların şiirlerine geniş yer verilmiştir. Bu durum Rıf‘at Efendi’nin 

Servet-i Fünûncular ile olan yakın ilişkisinin bir sonucudur. Gazeteye şiir yollayan şairler 

arasında Tevfik Fikret, Süleyman Nesib, Siret Bey, Cenap Şehabettin dikkat çekicidir.   

Fevâ’id gazetesi çok geniş bir yazar kadrosuna sahiptir. Alfabetik olarak bu 

yazarları şöyle sıralayabiliriz: 

 Abdullah Mazhar Bey 

 Abdülhakim Hikmet 

 Abdülkerim Hâdi Efendi 

 Abdürrahim Nâfiz 

 Ahmed Hamdi 

 Ahmed Mâcid Efendi 

 Ahmed Reşid Bey 

 Ahmed Rıf’at Bey (Üsküdardan) 

 Ali Hikmet Bey 

                                                           
8
  Geniş bilgi için bkz., Öztahtalı, a.g.e., s. 86. 
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 Ali Suad 

 Aziz Bey Efendi 

 Bahâ Bey 

 Bahaeddin Bey Efendi (Vali Yardımcısı) 

 Besim Bey Efendi 

 Binbaşı Hilmi Bey (Islahhane Müdürü) 

 Burhan-zade Nâci 

 Cenab Şahabettin  

 Çatalcalı Memduh Bey 

 Çiftçi Ahmed Rıza 

 Ebuttahir Mehmed 

 Ekrem Bey 

 Fâik Ali Bey 

 Ferâizci zade Fâ’iz Sâlih Efendi 

 Hacı Ali Rıza Efendi 

 Hakkı Bey 

 Hâlid Eyüp Bey 

 Halil Hakkı Bey 

 Halil Ziyâ Bey 

 Hamdi Bey 

 Hasan Süheyl Bey 

 Hasan Tahsin (Kandiye Mutasarrıf ve Kumandanı) 

 Hasköylü Tahsin Basri 

 Hıfzî 

 Hüseyin Cemil Efendi 

 İsmâil Rüşdî 

 Kadirzade Hüseyin Hâşim Bey 

 Kadri Necib Bey 

 M. Hayreddin Bey 

 Mehmed Behâî Bey 

 Mehmed Ekrem Bey 
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 Mehmed Necib Bey 

 Mehmed Rıf‘at 

 Mehmed Sami Bey 

 Mehmed Sermed Bey 

 Mehmed Şevked 

 Midhat Bey 

 Midhat Hamdi (Dersaadet Liman Muhasebesinden) 

 Muallim Feyzi Efendi 

 Muharrem Hasbi 

 Muharrem Hasbî (Balıkesirde Muallimîn-i İdadiyeden)  

 Müstecâbizade İsmet Bey 

 N. Vecdî 

 Nâci Efendi 

 Nâdir Bey 

 Niyâzi Bey 

 Osman Fâiz 

 Ömer Nâci 

 Paşa-zâde Yusuf  Ken’an 

 Recep Vahyî Bey 

 Refîk Bey Efendi 

 Remzî 

 Ruşendil Bey 

 Rüşdî 

 Sa’di 

 Safâ Bey 

 Şahabzade Fuad 

 Şefik Zihnî 

 Şevked İlhâmi Bey 

 Şevked Kademî 

 Tepedelenlizade Kâmil Bey 

 Tevfik Fikret 
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 Vefik Bey 

 Yenişehir Fenarî Şükrü Bey zade Ali Hâfî 

 Yenişehir Fenarî Hasan Nazmi 

 Zeyneb Nesîbe Hanım 

 Ziver Bey (Trabzon Ma‘ârif Müdürü) 

Bu yazarların arasında o dönemin ünlü yazar ve şairleri de bulunmaktadır. 

Gazetenin yazar kadrosunun geniş olması o dönemde önemli bir işlevinin olduğunun 

göstergesidir. 

“Fevâid’in 4. sene, 7. nüshasının kapağının iç kısmında bir ilan yer alır. Bu ilanda 

her hafta edebi bir müsabaka yapılacağı duyurulur, ilk haftanın yarışma konusu da 

belirlenerek, şairlerden “Kar Fırtınası” konulu şiir yazmaları istenir. Fakat daha sonraki 

nüshalarda bu yarışma ile ilgili bir ifade yer almaz.”
9
 

Fevâid’in 1313 tarihli bir de “Nüsha-i Güzide”si mevcuttur. Bu özel sayı Osmanlı-

Yunan savaşının arkasından Osmanlı ordusuna destek için çıkarılmıştır. Bu nüshanın 

kapak sayfasında: “Meśārif-i ŧab‘iyesi bi’t-tenzīl-i eŝmānı evlād-ı şühedā ve ġuzāta-ı 

‘asākir-i şāhāneye ‘ā’id olmaķ üzere taĥt-ı riyāset-i ‘ulyā-yı ĥażret-i tāc-dārīde bulunan 

pāzār-ı şefķate dest-āvīz-i nāçīzdir. 

Ĥürmet bu ġāziyāna bu er oġlu erlere 

Raĥmet şehīd olanlara raĥmet o ‘askere 

     Burusada Matbaa-i Emrî 1313” 

metni yer almaktadır. Osmanlı-Yunan savaşının arkasından Osmanlı ordusuna destek için 

çıkarılan bu nüshada olabildiğince seçkin yazarlara yer verilmiş, başta Tevfik Fikret, 

İsmail Safâ, Cenap Şehabettin, Süleyman Nazif, M. Sami Bey, Besim Bey, Süleyman 

Nesib Bey, Recep Vahyi, Ömer Naci olmak üzere birçok şairin şiirleri yayımlanmıştır.
10

 

Mehmed Rıf‘at Efendi, bu nüshanın başına bir mukaddime yazmıştır. Bu 

mukaddimede nüshanın çıkarılış nedenini de açıklar. Türk ordusu bu mukaddimede övülür. 

Yunan ordusuna karşı kahramanca mücadele edildiği ifade edilir: “‘Alem-i islāmiyet öyle 

                                                           
9
  Öztahtalı, a.g.e., s. 89. 

10
  Geniş bilgi için bkz., İbrahim İmran Öztahtalı-Cansu ERTUĞRUL, “19. Yüzyıl Bursa Kültürünü 

Besleyen Fevâ’id Gazetesinin Nüsha-i Güzidesi”, U.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

C. 22, S.  22, Yıl 13, Bursa, 2010, s. 133. 
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bir iki kahramān ġa’ib etmek  birķaç ġāzi ķazanmakla śarśılmaz. Ma‘māfih ġāzilerimizin 

boynuna śarılıp nūrānī yüzlerini, arslan pençesi ellerini öpmekten uśanmadıġımız gibi 

şehīdlerimizi de ĥazīnāne düşünüp rūĥāniyetlerine ķarşı bir iki damla gözyaşı aķıtmaġa 

ĥamiyyet-i milliye ĥasebiyle kendimizi vicdānen mecbūr biliyoruz.
11

  

Mehmed Rıf‘at Efendi, mukaddimenin son paragrafında bu nüshayı neden 

çıkardığının sebebini yazmıştır: “Muĥarrir-i nāçīzde bu dīn ile bu milletle, o ġāzīlerle, o 

şehīdlerle müfteħir bulunduġumdan şu śırada küçücük bir ħidmet gösterebilmekliğim için 

śāĥib-i imtiyāzımız Emrī Efendinin vesātetine mürāca‘atla pāzar-ı şefķate gönderilmek 

üzere bir nüsħa-i fevķal‘āde taĥrīr ve tertīb etmekliğimizi tavśiye eyledim. Ma‘a’liftiħār 

ķabūl etti. Bu fikrimizi ba‘żı mürüvvetmendān millette taķdīr eyleyerek ihdā-yı āŝār ile 

ibrāz-ı ĥamiyyet buyurdular. Bināen ‘aleyh eŝerleriyle tezyīn-i śaĥā’if ettiğimiz źevāt-ı 

muĥteremeye ‘arż-ı şükrānla, devlet ve milletimiziŋ ilelebed pāyidār olmasını cenāb-ı 

ĥaķdan niyāz eylerim.”
12

 

Mehmed Rıf‘at Efendi, bu nüsha için devrin büyük şairlerinden eser istemiştir. 

Onun bu isteğine çoğu şair cevap vermiş ve eserlerini göndermiştir. Babası Celal Paşa’dan 

da eser isteyen Mehmed Rıf‘at Efendi babasının gönderdiği yazıyı bu nüshada 

yayınlamıştır. Celal Paşa bu durumu yazısında şöyle anlatır: “Muĥarriri bulunduġuŋ 

Fevâ’id risāle-i edebiyesiniŋ nüsħa-i fevķal‘ādesine derc olunmaķ üzre benden de bir 

maķale ŧaleb eylemiş, daha ŧoġrusu ĥamiyyetmendān milletiŋ şu günlerde her gözü, her 

göŋlü tenvīr edecek ķadar parlaķ bir sa‘y-i dindārāne ile ifā eylemekde bulunduķları 

važīfe-i nažīfe-i milliyeden beni de ĥiśśe-mend eylemek istemiş olduġundan ŧolayı seni 

taķdīs ile teşekkür ederim.” 

Fevâid Gazetesi’nin ulaşabildiğimiz son nüshası 5. sene 2. nüshadır. Bu nüsha, 13 

Temmuz 1898’de çıkarılmıştır. Bu  nüshada Mehmed Rıf‘at Efendi’nin herhangi bir yazısı 

yoktur. Mehmed Rıf‘at Efendi Fevâ’id’in dördüncü senesinin dışındaki nüshalara yazı 

yazmamıştır.  Son sayının başında Mehmed Rıf‘at Efendi’nin babası Doktor Celal Paşa’nın 

bir yazısı vardır. Oğlu gibi yazarlık da yapan Celal Paşa’nı yazıları Fevâ’id’in diğer 

nüshalarında da yer almaktadır.  

 

                                                           
11

  Fevâ’id, Nüsha-i Güzîde, Matba-ı Emri, Bursa, 1313, s. 3. 
12

  Fevâ’id, Nüsha-i Güzîde, Matba-ı Emri, Bursa, 1313, s. 4. 
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1.1.2. Ma‘lûmât 

Ma‘lûmât dergisi, Mehmed Rıf‘at Efendi’nin eserlerini yayınladığı bir başka 

dergidir. Ma‘lûmât mecmuası, iki ayrı dönemde yayın hayatını sürdürmüş bir dergidir. 

1893-1895 yılları arasını kapsayan ilk döneminde imtiyaz sahibi Artin Asaduryan’dır. Bu 

dönemde 48 sayısı yayımlanan dergi, fennî ve edebî bir dergi olarak okuyucunun karşısına 

çıkmıştır. Bu dönemden sonra dergiyi Mehmet Tahir çıkarmaya başlamıştır.
13

 “Derginin bu 

sayılarında İsmail Safâ ve Tevfik Fikret gibi ünlü imzalar da yer alır.”
14

  

Mehmed Rıf‘at Efendi‘nin bu mecmuada da şiirlerinin olduğunu düşünerek bu 

mecmua incelenmiştir. Bu mecmuada birden fazla Mehmed Rıf‘at olması şiir tespitinde 

zorluk oluşturmuştur. Ona ait olduğunu düşündüğümüz şiirleri belirlenmiş. Şairimiz Rıf’at 

Efendi’ye ait olduğunu düşündüğümüz “Filizinden Koparılmış Bir Çiçek”, “Bir Pir-i 

Muttali” “Vezinli Kafiyeli Bir Söz”, “Bir Şiir-i Hazin-i Âşıkâne”, “Ne Güzel”, “Bir 

Manzumeden”  adlı  altı şiire çalışmamızda yer verilmiştir. 

1.1.3. Ma‘ârif 

Ma‘ârif 1 Eylül 1891 tarihinde yayın hayatına başlar. Ma‘ârif’in sayfa sayısı 15’tir. 

Her sene yaklaşık olarak yüz sayı neşredilir. Derginin sorumlu müdürü Kasbar Efendi, 

başmuharriri Nuri Bey, edebiyat bölümü sorumlusu Mehmet Celâl Bey’dir. Derginin 

edebiyat sayfası beşinci seneden sonra artmıştır. Mehmet Celâl Bey’den sonra derginin 

başına İsmail Safâ getirilir. İsmail Safâ’nın yönetiminde dergi son dönemlerinde tamamen 

edebî kimliğe bürünmüştür.
15

  

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin İsmail Safâ ile yakın bir ilişkisi vardır. Bu yakınlığın 

sonucunda Ma‘ârif mecmuasına Rıf’at Efendi şiirlerini göndermiştir. İsmail Safâ’nın 

sermuharrir olduğu dönemde onun şiirlerine mecmuada daha sık rastlıyoruz. 

1.1.4. Mekteb 

 Mehmed Rıf‘at Efendi, dönemin dergilerinde şiirleri ve yazıları olan bir sanatçıdır. 

Onun eserlerini dönemin değişik yazı organlarında görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de 

                                                           
13

  Geniş bilgi için bkz., M.Orhan Bayrak, Türkiye’de Gazeteler ve Dergiler Sözlüğü(1831-1993), Küll 

Yayınları, İstanbul, 1994, s.  84. 
14

  “Ma‘lûmât”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.7, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1986, s. 129. 
15

  Geniş bilgi için bkz., Asiye KUTEL, Ma‘ârif Ve Hazine-i Fünûn Ve Bu Mecmualardaki Edebî 

Faaliyetler, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

İstanbul, 2010, ss. 7-10. 
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Mekteb dergisidir. “1891-1897 yılları arasında 185 sayı olarak yayımlanan ‘Mekteb’ 

dergisi, bir çocuk ve okul dergisi kimliğiyle başladığı yayım hayatında nitelikli bir 

edebiyat dergisi haline dönüşmüş ve sahip olduğu alt yapısıyla Servet-i Fünûn’a geçişte 

önemli bir rol oynamıştır. Altı yıl boyunca, eski ve yeni edebiyat taraftarlarının kalem 

ürünlerine sayfalarında yer verdiğinden edebiyat tarihinde önemli bir dergidir.”
16

  

Bu dergi üzerine yapılan bir tezde Mehmed Rıf‘at Efendi’nin de eserleri olduğunu 

tesbit edilmiştir.
17

 Bu çalışmamıza “Terâne-i Bahar” adlı şiirle “Mehtâb” adlı nesiri  dahil 

ettik. Mehtâb” adlı nesir Fevâ’id’de yayılandığı için bu yazıya çalışmamızın “Fevâ’id’deki 

Nesirleri” bölümünde yer verdik. Bu şekilde aynı yazıya iki defa yer vermedik. 

1.2. Çağdaşlarıyla İlişkisi 

Mehmed Rıf‘at Efendi, Fevâ’id’in başyazarı olduktan sonra gazetenin çehresi 

değişmiştir. Mehmed Rıf‘at Efendi gazeteye  başyazar olarak geldikten sonra kaleme aldığı 

bir yazısında şu ifadeleri kullanır: “Bendeŋiz ŧarz-ı ‘atīķ düşmanı olmamaķla berāber 

edebiyāt-ı cedīde ŧarafdārıyım.” Gazetenin bundan sonraki yazıları ve şiirleri bu ifadeden 

de anlaşılacağı gibi Edebiyat-ı Cedîde ağırlıklı olacaktır. 

 Onun gelmesinden sonra İstanbul’dan ünlü şairler gazeteye şiirlerini 

göndermişlerdir. Şiir gönderenler arasında Servet-i Fünûn şairlerinin önemli bir yeri vardır.   

Mehmed Rıf‘at Efendi şiirlerinin çoğunu başka bir şaire ithaf etmiştir. Şiirlerini 

ithaf ettiği kişilerle yakın ilişkisi olduğu bilinmektedir. Bu sanatçıların kimiyle yüz yüze 

kimiyle mektup aracılığıyla iletişime geçmiştir.  Mehmed Rıf‘at Efendi’nin şiirlerini ithaf 

ettiği şair ve yazarları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Muallim Naci  

 Tevfik Fikret  

 Cenab Şahabettin  

 Süleyman Nesib 

 Emīn Efendizâde Es‘ad 

 Tepedelenlizâde Kâmil Bey  

 Ahmed Muhtâr Bey  

                                                           
16

  Cem Şems Tümer, “Mekteb Dergisi Ve Hakkında Yapılan Çalışmalara Dair Bazı Dikkatler”,Atatürk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,  S. 21, Erzurum, 2003, ss. 323-338 
17

  Cem Şems Tümer, Mekteb Mecmuası -Tahlilî Fihrist İnceleme ve Seçilmiş Yazılar, (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Ünversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1994, s. 82. 
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 Surûdî Bey 

 İhsan Bey 

 Mehmed Bahâî Bey 

 Hamid Bey 

 İsmâil Raşidî Bey 

 Süleyman Nazif 

 Siret Bey 

 Kayâsîzâde Refik Bey 

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin Tevfik Fikret ile iyi bir iletişimi olduğu anlaşılıyor. 

“Tevfīk Fikret Beg Efendi Ĥażretlerine yādigārımdır.” diye başladığı şiirinin sonuna şu 

notu düşmüştür: “Bundan bir sene muķaddem  manžūm bir ĥikāye yazmaķ istiyordum. 

Faķaŧ eşĥāśa iki vezin ile söz söyletmek arzū eylediğimden vezin intiħābı ħuśūśunda 

e‘āżim-i üdebāmızdan Tevfīk Fikret Beg Efendiye mürāca‘at eylemişim. Bu manžūmeniŋ 

vezinini tavśiye eyledi. Ĥikāyeniŋ nıśfına ķarīb ķısmını yazıldığı śırada Şehābeddīn Beg 

Efendi de bu vezinde bir şi‘r-i ġarrā  inşād buyurdular. Bu veziniŋ kāşifi Tevfīk Fikret Beg 

Efendi ve kendi re’yleriyle evvelā isti‘māl eden bendeŋizim.  Şu sözleri buraya yazmaķtaki 

maķśadım (Şehābeddīn Begi taķlīd etmiş) gibi bir kināyeye hedef olmamaķtır.”
18

 

Cenâb Şehâbeddin’i taklit etmediğini söylemesi devrindeki şairler arasında önemli 

bir yeri olduğunu gösterir. Kuş manzumesinin veznini Fikret’ten alan şairimiz döneminin 

gözde şairleriyle daima ilişki içinde olmuştur. Bu ilişkilerinin sonucunda o güne kadar 

Fevâ’id’de yazısı ve şiiri olmayan ünlü şairler, Mehmed Rıf‘at’ın başyazar olmasıyla 

eserlerini Fevâ’id’de yayınlamışlardır. 

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin “Ūd Çalaraķ Şarķı Söyleyen Bir Güzel” başlıklı  bir şiiri 

vardır. Tevfik Fikret’in de bu şiir ile aynı isimde olan bir şiiri vardır. Mehmed Rıf‘at  

Efendi bu şiirini Fikret’ten esinlenerek yazmış olabilir. 

Mehmed Rıf‘at Efendi sadece Bursa’da faal değildi, o Bursa dışındaki edebî 

gelişmelerden de haberdardı. İstanbul’la olan sıkı ilişkisinin yanında İzmir’de çıkan gazete 

ve mecmualardan da haberdardı. Gazetenin ikinci nüshasının sonunda bulunan 

“Muhâberât-ı Aleniyye” bölümünde gazete çalışanları tarafından şu yazı yazılmıştı: “İzmir 

ġazetesiniŋ fī 28 Teşrīn-i Evvel sene 1312 tarīħli ve 24 numaralı nüsħasında üdebāmızdan 

                                                           
18

   Fevâ’id, 4. Sene, 2. Nüsha, s. 21. 
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Tevfīķ Fikret ve Cenāb Şehābeddīn Beğ Efendiler ĥaķķında yazılan bend-i ġārībe 

muĥarririmiz Mehmed Rıf‘at Beğ ŧarafından bir cevāb yazılmaķdadır. Bu bendi gelecek 

nüsħamıza derc edeceğiz.”
19

 Bu metin Tevfik Fikret ve Cenâb Şehâbeddin hakkında 

yazılan bir bende Mehmed Rıf‘at tarafından cevap yazılacağını  söylüyor. Bu durum 

şairlerin arasındaki ilişkinin ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne seriyor. Tevfik Fikret 

ve Cenab Şehabettin Mehmed Rıf‘at üzerinde çok büyük etki bırakmıştır. “Biz 

Dekadanlar” adlı makalesinde bu iki şairin şiirlerine övgü vardır: “Belki ħāŧırıŋızdadır bir 

aķşam Tevfīk Fikret ve Cenāb Şehābeddīn Beg Efendiler Ĥażrātınıŋ āŝārından olmaķ üzre 

“Uķde-i Ĥayāt” “Riyāĥ-ı Leyāl” nāmlarıyla ma‘nūn iki manžūme-i ġarrā oķumuştuķ. Ah! 

Onlar ne idi? Bize neler ilhām etti! Vicdānımızda neler ĥiss ettik?”
20

 

Mehmed Rıf‘at’ın İsmail Safâ ile aralarında güçlü bir bağ vardır. İsmail Safâ 

Servet-i Fünûn dergisinde yayınladığı Bürûdâdnâme
21

 adlı şiirinde aralarındaki yakın 

ilişkiyi gösterir: 

BÜRŪDĀDNĀME* 

Birāder naśılsıŋ, ne ‘alemdesiŋ? 

Ķuśūrum benim ‘afv olunmaz ķuśūr 

Üç ay belki dört ay muķaddem gelen 

Nemīķaŋda benden Fevā’id için  

Eŝer istemişdiŋ değil bir eŝer  

O mektūba ĥālā üç aydan beri 

Hiç olmazsa üç beş śaŧırlıķ cevāb 

Yazaydım, diyeydim ki Rıf‘atcığım! 

Benim şimdi vaķtim müsā‘id değil, 

Müsā‘id daħı olsa ŧab‘ım ‘aķīm 

Şi‘r yazdıġım yoķ bu aylarda hiç 

Yazaydım seniŋçün yazardım inan 

Śamīmī olan böyle bir i‘tiźār 

Değil miydi sence sezā-yı ķabūl? 

Faķaŧ bir sū’ale sukūt eylemek 

                                                           
19

   Fevâ’id, 4. Sene, 2. Nüsha, s. 33. 
20

  Fevâ’id, 4. Sene, 12. Nüsha, s. 189. 
21

  Servet-i Fünûn, N.363, s. 387. 
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Ricāyı ķabūl etmemekden beter 

Vefāsızlıġa böyle ĥacet yeter 

 

Gücenmekde ĥaķķīŋ müsellem, faķaŧ 

Ħulūśumda inkār olunmaz benim 

Bilirsin ki Rıf‘at, Safā ķardeşiŋ 

Vefāsız değil belki lāķayddır 

Bu lāķaydlıķ ādama ‘ayb ise 

Derim işte bundan ‘ibāret śuçum 

Binā’en‘aleyh infi‘āliŋde pek 

Muśir olma ‘afv et birāder beni 

Naśıldır ne ‘ālemde paşa peder? 

O şāyān-ı ĥürmet ĥekim iħtiyār 

O pīr-i sinīn āzmā-yı ĥayāt 

Ser-i ateşīninde berf-i herem 

Güler ĥāl-i şeyħūĥatında şebāb 

Temesĥur-nümā ŧab‘ şu ħānesi 

Ĥayātındaki ĥāl-i fāniyyete 

Vücūdu śafā-baħş her encümen 

İfādātı tesħīr-sāz ķılıp 

Taĥaŧŧürle her gün taĥassürdeyim 

Evet, şimdi ĥasret o śoĥbetlere 

Ne lāyıķ bu firķat muĥabbetlere 

 

Bizim ķōmşu Vaśfi beğiŋ rıĥleti 

Bugünlerde daġ-ı dil oldu baŋa  

Bu pek sevdiğim śāf ‘ālīcenāb 

Kerīm-üş-şiyem meclis-ārā aśīl 

Cihān-dīde kār-ı aşinā muĥterem 

Fażīletli dostumdu birdenbire  

Ne olduysa oldu bugün işte yoķ  

Evet ķar ķıyāmet geçen bir śabāĥ 
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Uşaķ, Vaśfi Beğ sizlere… der demez 

Aman śuś, yıķıl şom aġızlı ĥerīf 

Yalandır bu, rü’yā mı? Kim söyledi? 

Diyorken ŧuyulmuşdu aġlaşmalar 

Yek-āvāz taśdīķ bir ‘ā’ile 

Uyandırmamışlar beni uyķudan 

Meğer na‘şı tecĥīz edilmiş bile 

‘Aķībinde tābūt on on beş kişi  

Der māteminden žuhūr eyledi 

Soķaķlarda da ķar o gün diz boyu 

O bārid çiçeklerle tābūtuna  

Hemān baķdım örtüldü diğer kefen 

Bizim ķomşuyu aldılar, gitdiler 

Ŧabī‘at sükūtuyla nādim gibi  

Sebeb olduġu şivene gūş-dār 

Niçin aġlıyorsuŋ? Ne var? Beğ baba! 

Sū’aline İlhāmi, Selma gelip 

Śarılmışdılar yavrular boynuma 

Evet aġlamaķ boş, dedim ħod-be-ħod 

O günden beri ķasvetim ber-devām 

Hevālarda bir bād ġāyet śoġuķ 

Birāder ne işdir bu? Dehşetli şey 

Ölüm vāķ‘ā pek ŧabī‘ī faķaŧ 

Muĥabbet olunca firāķ olmasa 

Olunca firāķ iştiyāķ olmasa 

-Gedik Paşa, 6 Şubaŧ 1313- 

İsmā‘īl Śafā 

*Burusada Fevā’id risālesi sermuĥarriri Celāl Paşazāde Rıf’at Beğe 

İsmail Safâ’nın şiirinde de görüldüğü gibi Mehmed Rıf‘at ile aralarında samimi bir 

ilişki var. Bu şiirde İsmail Safâ, Rıf’at’ın eser istemesine karşın eser gönderemediğini ve 

bunun nedenlerini samimi bir üslupla anlatıyor. Diğer şairlerden de Fevâ’id’de yayınlamak 
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üzere şiir istediği muhakkaktır. İsmail Safâ Ma‘ârif dergisinin sermuharriri olarak görev 

yaparken Rıfat Efendi’nin şiir ve nesirleri bu dergide yayınlanmıştır. 

Servet-i Fünûncuların Fransız edebiyatına aşırı bağlılıkları, onlardan alınan hayaller 

ve halktan ayrı bir dil kullanmaları o dönemde çok eleştirildi. Eski edebiyat taraftarları 

Servet-i Fünûncuları şiddetle eleştiriyordu. “Servet-i Fünûnculara en ağır hücumu Ahmed 

Midhat yaptı. Eserlerinin basit okuyucular tarafından bile anlaşılabilmesini gaye edinmiş 

olan Ahmed Midhat, Servet-i Fünûncuların konuşma dilinden uzaklaşmakta gösterdikleri 

aşırılıktan hoşlanmayarak, Sabah gazetesinde meşhur “Dekadanlar” makalesini yayımladı 

(14 Mart 1987). Bu tarihten on yıl önce Fransa’da karşı çıkanlarca sembolistlere takılmış 

ve tutulmuş olan “Dekadan” adını Servet-i Fünûnculara da takmakla yazar, onların 

şiirlerinde yeni hayallerinden ve yeni Arapça, Farsça tamlamalardan doğma anlam 

kapanıklığına saldırıyordu.
22

 

Mehmed Rıf‘at Efendi, “Dekadanlar” tartışması hakkında “Biz Dekadanlar” adlı bir 

makale yayınlamıştır. Bu makalede Ahmet Mithat Efendi’nin büyük bir yazar olduğunu 

kabul etmekle birlikte fikirlerine katılmadığını belirtmiştir: “Śabāĥ ġazetesiniŋ bundan bir 

ķaç hafta muķāddem intişār eden nüsħa-i fevķal‘ādesinde ‘uŧūfetlü Aĥmed Midĥāt Efendi 

Ĥażretleriniŋ ( deķādānlar) ‘unvānlı bir maķālesini okumuştum. O makāle beni epeyce 

düşündürdü. Çünkü Midĥāt Efendinin, çünkü pek ŧoġru söylemekle meşhūr, büyük bir 

muĥārririmiziŋ maĥśūl-i fikri idi.”
23

 

Mehmed Rıf‘at Efendi, bu makalesinde dönemin tartışma konularından biri olan 

“Kafiye göz için mi? Kulak için mi?” konusunda da fikirlerini belirtmiştir. Kendisinin 

Recaizade Mahmud Ekrem’in görüşünün yanında olduğunu belirtmiştir. Bu durumu 

makalede şöyle ifade eder: “İşte ķardeşim ķāfiyeniŋ şi‘rimizde lüzūmuna bu vechle 

ķāni‘yim. “Ķāfiyeniŋ lüŧfu sem‘a ‘ā’iddir” nažariyesi her zemīn ve zamānda düstūr-ı 

ĥaķīķattır.”
24

  

“Birader-i muhteremim Süleyman Nesib Bey Efendi’ye” diye başladığı bu makale 

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin dönemindeki olaylarla ve kişilerle yakından ilişki içinde 

olduğunu göstermektedir. Süleyman Nesib’e ithaf ettiği beş tane şiiri vardır. Bu  durum 

                                                           
22

   Akyüz, a.g.e., s. 90. 
23

  Fevâ’id, 4. Sene, 12. Nüsha, s. 186.  
24

   Fevâ’id, 4. Sene, 12. Nüsha, s. 187. 
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aralarında samimi bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca Ahmed Muhtâr Bey’e ithaf 

ettiği dört şiiri vardır. 

Mehmed Rıf‘at Efendi, yazılarında ve şiirlerinde Servet-i Fünûn edebiyatının 

paralelinde sanat hayatına devam etmiştir. Onların Bursa’daki sesi olarak görev yapmıştır, 

ifadesini kullansak yanlış olmaz. Servet-i Fünûn şair ve yazarları Mehmed Rıf‘at Efendi 

tarafından her yazısında övülmüştür. 

  

2.  EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

Mehmed Rıf‘at Efendi, yaşadığı  dönemde etkin bir topluluk olan Servet-i 

Fünûncularla yakın bir çizgide sanat hayatına devam etmiştir. Şiirlerini aruz ile yazan 

şairimiz dinî konulara pek değinmemiştir. Onun sanatında dış dünyanın önemli bir yeri 

vardır. Eski edebiyatı iyi bilen şairimiz yeni edebiyat taraftarı olduğunu söylemiş ve 

eserlerini bu doğrultuda vermiştir.  Onun şiirlerin milli duygular da kendisine yer bulur. 

Babasının asker sevgisi ve dedesinin bir asker olması bu konulara hassasiyet duymasını 

sağlamıştır. Mehmed Rıf‘at Efendi iyi derecede Fransızca bilen birisidir. Bu durum onun 

Fransız edebiyatını yakından tanımasını sağlamıştır. Eserlerinde tercüme metinler de 

vardır. O Batı’yı ve Doğu’yu yakından tanıma fırsatı bulmuştur.  

Mehmed Rıf‘at Efendi, Fevâ’id’in başına geçtikten sonra kendi edebî anlayışını 

dergiye yansıtmıştır. Fevâ’id belli bir dönem kapalı kalır. “İkinci dönem ise Mehmed 

Rıf‘at Efendi’nin başmuharrirliğiyle baslar. Bu dönemde derginin muhtevasında ve 

üslubunda önemli değişiklikler olur. Hedef kitle içine çocuk okuyucularla birlikte gençler 

ve yetişkinler de girer. Muhteva açısından da eski tarz şiirlerden ziyade edebiyat-ı cedîde 

ürünlerinin ağırlıklı olarak yayımlandığı görülür.”
25

 

İstanbul’da cereyan eden edebî tartışmalara katılması onun döneminde kopuk kendi 

dünyasında bir yazar olmadığını gösterir. Şiirlerinde ve nesirlerinde Bursa dışındaki 

olaylara da yer verir. O tek yönlü bir kişilik değildir. Şiir ve nesirlerinin yanında hikaye 

yazması bunun göstergesidir. 

 

                                                           
25

  İbrahim İmran Öztahtalı, “XIX. Yüzyıl Bursa Kültür Hayatında Önemli Bir Dönemeç: Fevâ’id”, 

TÜBAR, S. 32,  Ankara, 2012, s.283. 
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2.1. Etkilendiği Akımlar 

Mehmed Rıf‘at Efendi, natüralizm ve parnasizm akımlarından etkilenmiştir. 

“Natüralizm, realizmin roman, hikaye ve tiyatro türlerindeki daha radikal halidir. 

Parnasizm ise, bu iki akımın şiirdeki yansımasının adıdır. “Tabiatçılık, doğalcılık, 

doğacılık” manasına gelen natüralizm köken itibariyle “Tabiat, doğa, yaratılış, mizaç, 

yapmacıksız” anlamındaki natüre; “Tabiatle ilgili; tabiî, doğal, olağan, yapmacıksız” 

anlamındaki natural kelimesinden gelmektedir.
26

 

Mehmed Rıf‘at Efendi, “Ŧul Ķadın” adlı manzumesinin başına; “Bu manžume 

Fransızlarıŋ (natüralizm) dedikleri mesleği takliden yazılmıştır.” notunu düşmüştür. 

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin şiirlerine genel olarak baktığımız zaman, natüralizmin şiirdeki 

yansıması olarak kabul edilen parnasizmin etkisinde olduğunu görürüz.  

Natüralizmin kurucusu ve en önemli temsilcisi olan Emile Zola adına yazdığı şiir 

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin bu akımın etkisinde kaldığının göstergesidir. Mehmed Rıf‘at 

Efendi Emile Zola başlıklı şiirinde Zola’yı yere göğe sığdıramaz. 

Parnasizm 19. yüzyılın ikinci yarısında romantik şiir anlayışına tepki olarak 

doğmuş ve 20. Yüzyılın başlarında sona ermiş bir şiir akımıdır. Daha önce belirttiğimiz 

gibi realizm ve natüralizm akımlarının şiirdeki yansımasının adıdır. Bu üç akım da aynı 

kültür ortamında doğmuştur. Parnasizmin ilke ve niteliklerine göre Mehmed Rıf‘at 

Efendi’nin şiirlerini değerlendirdiğimiz zaman onun bu akımın etkisinde olduğunu 

görürüz. Parnasizmin ilke ve niteliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

 Objektiflik: Şairin kendi duygu, düşünce, zevk ve eğilimlerinden uzak 

durması; yani dış dünyanın güzelliklerini nesnellik içinde anlatması. 

 Şiirin Muhtevası: İçinde yaşadığımız hayatın, tabiatın, varlıkların sahip 

olduğu güzelliklerin anlatılması. 

 Biçim Mükemmelliği: Şiirin yapı bakımında kusursuz olması. 

 Ritim: Parnasyenler, sembolizmin iç yapısındaki ahenge karşılık ritmi 

önemserler. 
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 Sanat Sanat İçindir: Topluma karşı ilgisizdirler, onları mutlu edecek olan 

şey sanatın güzelliğidir. 

 Kötümserlik: Parnasyen şiirde karamsar bir atmosfer mevcuttur.
27

 

Yukarıda belirtilen ilkelerden yola çıkarak Mehmed Rıf‘at Efendi’nin parnasizmin 

etkisinde olduğunu anlarız. Mehmed Rıf‘at Efendi, şiirlerinde kötümserdir, biçime önem 

vermiştir. Dış dünya onun şiirlerinde önemli bir yer tutar. Bütün şiirleri ölçülüdür ve çoğu 

şiiri toplumsal konulardan uzaktır. Yazdığı iki manzume onun toplumsal konulardan 

tamamen kopmadığını gösterir. 

2.2. Divan Şiiri İle İlgili Görüşleri 

Divan şiiri, geçmiş dönem şairlerine ilham kaynağı olduğu gibi günümüz şairleri 

tarafından da ilham alınan bir şiir geleneğidir. Bu şiir geleneği asırlar boyunca sözün 

sultanları tarafında hep zirveleri tutmuştur. Bu şiir geleneğinin tarihi asırlar öncesine 

dayanır. “Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra İslam medeniyetinin bilim, 

inanç ve kuralları etkisinde ortaya koydukları edebiyat türü ‘İslamî Edebiyat, Havas 

Edebiyatı, Yüksek Zümre Edebiyatı, Saray Edebiyatı, Enderûn Edebiyatı, Klasik Edebiyat, 

Eski Edebiyat’ gibi adlarla da anılan bu edebiyat en yaygın ama eksik bir kullanımla Divan 

edebiyatı adıyla anılmış ve yaygınlaşmıştır.”
28

 Bu edebiyat uzun bir süre devam etmiştir. 

“Divan edebiyatının dili, ortak İslam uygarlığının kullandığı yazılı kültür diline dayanır. 

Osmanlıca olarak bilinen bu dönem edebiyatının dili, Türkçe, Farsça ve Arapça olmak 

üzere üç dilin karışımından meydana gelmiştir.”
29

  

Divan edebiyatı, İslam medeniyeti altında asırlarca varlığını sürdürdükten sonra 

Tanzimat döneminden itibaren yerini Batı edebiyatının etkisinde gelişen bir edebiyata 

bırakmaya başlamıştır. Bu dönemde çok ağır eleştirilere uğramıştır. Ziya Paşa “Şiir ve 

İnşa” adlı makalesinde Divan edebiyatını eleştirmiştir. “Ziya Paşa, “ Bizim dilimiz 

Osmanlıca değil Türkçedir, şiirimiz de divanları dolduran gazelle kaside değil, bazılarının 

vezinsiz diye beğenmedikleri kayabaşı, üçleme ve çöğürlerdir. İstibdat sahipleri hele bu 

yola bir kere himmet etsinler, az vakitte ne kudretli şahsiyetler yetişir görürsünüz.” 

diyecektir.”
 30
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Bu dönemden itibaren divan şiiri yerini Batı etkisinde gelişen edebiyata bırakmaya 

başladı. Tamamen edebiyat sahnesinde silinmese de eski gücünü kaybetti. Dönemin ünlü 

şairleri onu kullanmaya devam etseler de eleştirdiler. Mehmed Rıf‘at Efendi’nin böyle bir 

kültür ortamında divan şiirinden usandığını söylemesi pek yadırganacak bir durum 

değildir. Mehmed Rıf‘at Efendi divan şiirini iyi bilmekle beraber Edebiyat-ı Cedîdeye 

taraftar olduğunu açık bir dille belirtmektedir. 

Divan şiiri asırlar boyunca belli kurallar çerçevesinde devam eden bir edebiyattır. 

Bu kurallar asırlardır değişmemiştir. “Divan edebiyatı kaideci bir edebiyattır.”
31

 Mehmed 

Rıf‘at Efendi bu durumdan da şikayetçidir: 

Ŧurur mu ķā‘ide altında ĥiss-i insānī? 

Ŧururdu ĥissimiz olmuş olaydı cismānī 32
 

mısralarıyla divan şiirinin katı kurallarını eleştirmektedir. Bu dönemde şairler divan şiirini 

içerik ve şekil bakımından ağır bir şekilde eleştirmiştir. 

Divan şiiri biçim güzelliğinin yanında sanatlı anlatıma da önem vermiştir. “Divan 

şiirinde, sanatsız bir beyit hemen hemen yok gibidir. Divan şairleri sanat yapmaya 

(tasannu‘) çok düşkün olduklarından, bir beyit içinde birkaç sanatı iç içe 

kullanmışlardır.”
33

 Mehmed Rıf‘at Efendi şairlerin sanatlı kullanışlarını şöyle eleştirir: 

O leff ü neşr-i müretteble baĥŝ-ı tecnīsi 

O ŧard ü ‘aks u kināye, uśūl-i taħmīsi 

Bıraķ ķuzum bize onlar yabancı şeylerdir 

Değerli cevhere beŋzer yalancı şeylerdir 34
 

Fevâ’id’de müşterek yazdığı bir gazel ve naziresi vardır.  Bu gazeller Mehmed 

Rıf‘at Efendi’nin divan edebiyatını da yakından tanıdığını göstermektedir. Fevâ’id’de bu 

gazeller dışında gazel nazım biçimi ile şiiri yoktur. Bu da şairin yönünü Batı’ya 

çevirdiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Şair “Matba‘ada” adlı şiirinde şiir anlayışını açıkça ifade etmektedir. Divan şiirini 

açık bir dille eleştirmektedir. Şair, “Usandık o eski şeylerden” diyerek divan şiirinden 
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  Fevâ’id, 4. Sene, 8. Nüsha, s. 116. 
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  Dilçin, a.g.e., s. 405. 
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başka şiirlere yönelmek gerektiğini düşünmektedir. Onun “Matba‘ada” adlı şiiri divan şiiri 

hakkındaki düşünceleri hakkında bilgi vermektedir: 

MAŦBA‘ADA 

- Bıraķ düşünme artıķ! 

- Ŧoķunma vaķtim yoķ 

- Seniŋ ĥāline bilmem ne oldu? Ķaç gündür 

Gören diyor ki: zavallı cihāna küskündür 

- Ne yapmalı? 

- Yazı yazsaŋ? 

- Onuŋla meşķūlüm 

Düşünmeden yazı yazmaķ olur mu? Mecbūrum!  

Ne yazmalı? Yazacaķ şey bulunmayor! 

- Pek çoķ! 

-Ġazel nažīre 

- Uśandıķ o eski şeylerden  

Nevā-yi neyle zümürrüd ķadehde meylerden 

Ķaśide, ķıŧ‘a, muħammes maķāl hīçā hīç 

Müfā‘ilen, fā‘ilen mā’il hīçā hīç 

- Evet faķaŧ bu da bir başķa zevķa ‘ā’iddir 

Ħāyır! Ħāyır! Bu da bāŧıl  bu sözde zā’iddir 

Ŧurur mu ķā‘ide altında ĥiss-i insānī? 

Ŧururdu ĥissimiz olmuş olaydı cismānī 

O ĥissimiz ki meĥāsin içinde ŧā’irdir, 

Mezāhiri, melekūtī, hemīşe zā’irdir 

Uçar semāya, iner bir de ķa‘r-ı nā-yāba 

Gehī girer žulumāta, derūn ħīzāba 

Güźar güźar bu meĥāsin içinde, bir dāne, 

Seçer, bu şevķ ile başlar o ĥissini ityāne 

Bu yolda her ne yazılsa güzel olur elbet 

Gören bulur o eŝerde kemāl ü ‘ulviyyet 

- Evet bu ŧoġru 

- Şu ĥālde o ŧarz merdīde  
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Uyuyup geçirmeyiŋ artıķ zamānı beyhūde 

- Müzeyyinātı, śanāyi‘ değil mi her ānıŋ? 

Gece revnaķı artar o ĥiss-i ‘uryānıŋ 

- Edīb olan onu śaymaz cihānda bir hīçe 

Śıġar mı ĥiss-i ĥaķīķīye böyle bāzīçe? 

O leff ü neşr-i müretteble baĥŝ-ı tecnīsi 

O ŧard ü ‘aks u kināye, uśūl-i taħmīsi 

Bıraķ ķuzum bize onlar yabancı şeylerdir 

Değerli cevhere beŋzer yalancı şeylerdir 

- Faķaŧ bu ŧoġru değildir 

- Sen öyle žan eyle 

Geçir zamānıŋı dā’im nidāyı heyheyle 

Bu şiirle, divan şiirine o dönemde nasıl bakıldığı anlaşılabilir. Bir zamanlar insanlar 

divan şiiri hakkında çok iyi düşünüyorlardı kültür ortamının değişmesi onların da 

düşüncelerini değiştirdi. Divan edebiyatı hakkında “divan edebiyatı Türk şiirinin has 

bahçesidir. Bu iklim de her his ve her fikir bir çiçek edasıyla koklanır, klasik bir zevkle 

duyulur, süslü bir üslupla yazılır ve üstadane bir nefesle söylenir.”
35

 söylemleri  Mehmed 

Rıf‘at Efendi’de ve onun döneminde pek rağbet görmemiştir. Divan şiiri içinde bulunan 

Arapça ve Farsça sözcükler dolayısıyla gayr-i milli bir şiir olarak algılanmıştır. Divan şiiri 

halktan kopuk ve kaideci bir şiir olarak değerlendirilmiştir. Bütün bu durumlar dönemin 

şairlerini bu edebiyattan uzaklaştırmıştır.  

Mehmed Rıf‘at Efendi, divan edebiyatının sanatçılarını İran edebiyatını taklit 

ettikleri için de eleştirir. Osmanlı edebiyatının bugünkü durumundan daha iyi olabileceği 

halde taklit neticesinde geri kaldığını ileri sürmüştür: “Ķudret ‘ilmiyeleri telsīm-kerde-i 

şeyħ u şābb cihān olan ķudemā-yı edebā ŧarz-ı ‘Acemāne maħśūś şīvesiyle edebiyāt, aħlāķ, 

tārīħe da’ir eŝer te’līf etmek zaĥmetini iħtiyār buyursalardı edebiyāt-ı ‘Oŝmāniye bugünkü 

mertebe-i kemālinden ķat ķat yükselirdi.”
36

 

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin divan şairlerine olan eleştirileri başka yazılarında da 

devam eder. Fevâ’id’de yazdığı “Cevab” adlı yazısında divan şiirini çok ağır bir dille şu 

sözlerle eleştirir: “Şi‘rimizde  daġlı lālelerden yaķāsı yırtıķ güllerden feleğe beŋzer 
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nilüferlerden ķıl ķadar billurdan yılan gibi śaçlardan serv ķadar uzun ( ġūl-ı beyābānı gibi) 

boylardan, ķılıç ķaşlardan, oķ gibi kirpiklerden, ĥançer gibi ġamzelerden, benefşe veyāħūd 

zümrüd gibi bıyıķlardan, śu kenārında bitmiş çemen gibi śaķallardan, hiç yoķ aġızlardan, 

ŧuzlu dudaķlardan, ķuyu gibi çeŋe çuķurlarından, üzerlerine pamuķ yapışmış iğrenç 

yaralardan, siĥirbāz ķalemlerden, şarāb içer sarħoşlardan, tımārħāneden boşanmış gibi 

soķaķlarda göğsünü döğen ‘āşıķlardan, bir dilberiŋ śaçına ŧaraķ olmuş parça parça 

göŋüllerden, baĥŝ ile şi‘r yazmaķ demeğe ĥayā ederiz.” 

Bütün bu sözler onun divan şiirine bakışını özetlemiştir. Sonuç olarak; Mehmed 

Rıf‘at Efendi divan şiirinin mazmunlarını, yoğun şekilde kullanılan edebî sanatlarını ve 

İran şiirini taklit etmesini beğenmemekte ve eleştirmektedir. Onun şiir anlayışı “Edebiyat-ı 

Cedîde” taraftarlarıyla aynı doğrultudadır. Servet-i Fünûn edebiyatçılarının sanat anlayışı 

paralelinde sanat yaşamına devam eden şairin divan şiirini sevmemesi doğaldır. 

3.3.  Hikayeciliği 

Mehmed Rıf‘at Efendi, şiirleri ve nesirleri dışında hikaye de yazmıştır. 

Çalışmamızda iki hikayesine yer verdik. Bu hikayelerden bir tanesi tercümedir. Yazarımız 

Rıf’at Efendi, çok yönlü bir yazardır. Şairliğinin yanında onun hikayeciliği de vardır.   

Kara Tavuk Hikayesi, Mehmed Rıf‘at Efendi tarafından tercüme edilmiştir. Hicrî 

1312 (milâdî-1895) tarihinde, Maarif Nezareti ruhsatıyla İstanbul’da yayımlanmıştır. 

Yayınevi, Âlem Matbaasıdır. Sahibi ve nâşiri, Kitapçı Nasrâh’tır. 

Tuhaf Hikaye, Mehmed Rıf‘at Efendi tarafından yazılmıştır. Hicrî 1311 (milâdî-

1894) tarihinde, Maarif Nezareti ruhsatıyla İstanbul’da yayımlanmıştır. Yayınevi, Âlem 

Matbaasıdır. Sahibi ve nâşiri, Kitapçı Nasrâh’tır. 

 Hikayeleri içerik ve yapı olarak Fransız edebiyatının etkisi altındadır. “Tuhaf 

Hikaye” adlı hikayesinin içeriği bizim kültürümüzden ziyade Batı kültürüne ait bir hikaye 

niteliği taşımaktadır. Dönemin hakim anlayışı onu da etkilemiş olacak ki böyle bir eser 

meydana getirmiştir. İki hikayesi de aşk teması etrafında örgülenmiştir. Araştırmamıza 

yazarın edebi kimliğine daha iyi anlatabilmek maksadıyla bu hikayeleri de aldık. Bu 

hikayeler onun dünyaya bakışı hakkında bize az da olsa bilgi vermektedir.Mehmed Rıf‘at 

Efendi, bu hikayeleri ile Batı dünyasını yakından tanıdığını göstermektedir. Çok yönlü bir 

yazar olan sanatçımızın şairliği, hikayeciliğinin önündedir. Onun gerçek kimliğini 

hikayelerinden ziyade şiirlerinde buluyoruz. 
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3. ESERLERİ 

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin eserlerini şu şekilde tasnif edebiliriz: 

3.1.  Şiirleri 

 Fevâ’id’deki Şiirleri 

 Fevâ’id’in Nüsha-i Güzidesi’ndeki Şiirleri 

 Ma‘ârif’deki Şiirleri 

 Ma‘lûmât’taki Şiirleri 

 Mekteb’deki Şiirleri 

3.2.  Nesirleri 

 Fevâ’id’deki Nesirleri 

 Fevâ’id’in Nüsha-i Güzidesi’ndeki Nesirleri 

 Ma‘ârif’deki Nesirleri 

 Mekteb’deki Nesirleri 

 3.3. Hikayeleri 

 Tuhaf Hikaye 

 Kara Tavuk Hikayesi 

3.4. Diğer Eserleri 

Mehmed Rıf‘at Efendi, çok yönlü bir yazardır. sanatçımızın tespit ettiğimiz 

eserlerinin dışında ona ait olan ve olabilecek başka eserler de mevcuttur. “Fevâ’id’in bir 

risale olarak çıkarılan nüshalarının dışında zaman zaman özel tefrikaları da olmuştur. 

Bunlar arasında; Mehmed Rıf‘at’ın 1 Ağustos 1310’da Siret Bey’e yazdığı “Berk-i jale-

dar” isimli mektup, Said Bey’e yazılmış “Enîs” başlıklı mektup ve M. Safâ Bey’in “Afyon 

şikârı” başlıklı yazısı yer alır.”
37

 “Berk-i jale-dar” adlı eser Fevâ’id’in 4. Sene 3. 

nüshasının sonunda yer alan “Münderacat” bölümünde tefrika olarak belirtilmiştir. 

Mehmed Rıf‘at Efendi, kendi yazdığı eserler dışında bazı şiirleri bir kitapta 

derlemiştir. Fevâ’id’in 4. Sene 9. nüshasının sonunda yer alan “Muhâberât-ı Aleniyye” adlı 
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bölümde bu durum belirtilmiştir. Bu kitap elimizde olmadığı için ayrıntılı bilgiye sahip 

değiliz. “Muhâberât-ı Aleniyye” adlı bölümde bu eserden bahsedilmektedir: “Mehmed 

Rıf‘at Beğiŋ Burusaya gelirken Sulŧān Bayezidde Ķaşıķçılar Ķapısında Naśrallah Aġanın 

verdiği ba‘żı kitāb-ı fersūde arasında Kehvāre-i Edeb ‘unvānıyla cem‘ etmekde olduġu bir 

şi‘r mecmū‘asınıŋ…” diye devam eden metinde sanatçının “Kehvâre-i Edeb” adında bir 

şiir mecmuasının olduğunu anlıyoruz. 

Bu eserler dışında Mehmed Rıf‘at Efendi’ye ait olduğunu düşündüğümüz bir şarkı 

mecmuası vardır. Bu eser Mehmet Rıfat Bey’in hazırladığı “Yeni Şarkı Mecmuası”dır. Bu 

eser hakkında bir makale de hazırlanmıştır.
38

 Bu eserin yazarı olan Mehmed Rıf‘at 

hakkında bilgi olmaması, bu eseri hazırlayan kişinin çalışmamızın konusunu oluşturan 

Mehmed Rıf‘at olabileceği düşüncesini akıllara getiriyor. Çünkü sanatçının aynı tarihlerde 

basılan hikayelerinin başında da “Sahibi ve nâşiri, Kitapçı Nasrâh” ibaresi yer alıyor. Bu 

dönemde aynı ismi taşıyan bir müzisyenin olmaması çalışmamızın konusunu oluşturan 

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin bu eseri hazırlama olasılığını artırıyor. Hazırlanan makalede 

eserden ve yazardan bahsediliyor: “Yeni Şarkı Mecmuası, Mehmet Rıfat Bey tarafından 

hazırlanmıştır. Hicrî 1311 (milâdî-1894) tarihinde, Maarif Nezareti ruhsatıyla İstanbul’da 

yayımlanmıştır. Yayınevi, Safâ ve Enver Efendi Matbaasıdır. Sahibi ve nâşiri, Kitapçı 

Nasrâh’tır. Yapılan literatür taramasında, Mehmet Rıfat Bey’in hayatı hakkında herhangi 

bir bilgiye ulaşılamamıştır. İhsanoğlu (2003)’na göre, Mehmet Rıfat, yaşadığı asır tespit 

edilemeyen müellifler arasındadır. Yeni Şarkı Mecmuası’ndan bahseden İhsanoğlu, 

mecmuanın 2 baskısı olduğunu belirtmiştir. 1. Baskısı; İstanbul, Safa ve Enver Matbaası 

1311/1893, 30 sayfa, 10*14 (6*9,5) cm’dir. 2. Baskısı; İstanbul, tarihsiz, 32 sayfa, 11*16 

(7*12,5) cm’dir. 2. Baskı için Özege Bağış Kitap Kataloğu ve 15510 no’lu dipnot 

verilmektedir. Atatürk Üniversitesi Özege Bağış Kitap Kataloğu ile yapılan karşılaştırmada 

15510 no’lu kitabın Mehmet Rıfat Bey’e ait Yeni Şarkı Mecmuası olduğu görülmüştür.”
39
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   Hasan Tahsin Sümbüllü, “Mehmet Rıfat Bey’in Hazırladığı ‘Yeni Şarkı Mecmuası’ Adlı Eser Üzerine Bir 

İnceleme”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.46, Erzurum, 2011, ss.333-358. 
39

   Hasan Tahsin Sümbüllü, “Mehmet Rıfat Bey’in Hazırladığı ‘Yeni Şarkı Mecmuası’ Adlı Eser Üzerine Bir 

İnceleme”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.46, Erzurum, 2011, ss.337. 
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1. ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

 

1.1. Nazım Şekilleri 

Tanzimat devrinde Türk şiirinde -şekil bakımından- divan şiiri ve Fransız şiirinin 

nazım şekilleri birlikte kullanılmıştı. Servet-i Fünûncular ilk şiirlerinde divan nazmının 

şekillerini kullansalar da sonradan bu şekilleri bırakmışlardır. Servet-i Fünûn şiirinde 

kullanılan nazım şekillerini üçe ayırabiliriz: Sone, divan nazmından alınıp değiştirilenler 

(Serbest müstezâd), kendilerinin icat ettiği ve nazımda geniş bir kafiye kolaylığı 

sağlayanlar.
40

 Mehmed Rıf‘at Efendi’nin şiirlerini incelediğimizde Servet-i Fünûncuların 

kullandığı nazım şekillerini kullandığını görüyoruz. Divan şairlerinin kullandığı nazım 

şekillerini çok az kullanmıştır. Divan şiirinin nazım biçimleri birtakım değişiklikle şairimiz 

tarafından kullanılmıştır.    

1.1.1. Serbest Müstezâd 

Divan şiirinde kullanılan müstezâd nazım biçimi, Mehmed Rıf‘at Efendi’nin 

yaşadığı dönemde şekli biraz değiştirilerek sıkça kullanılmıştır. “Müstezâd Arapça “ziyade 

kökünden “artırılmış, eklenmiş” anlamlarındadır. Nazım şekli olarak Müstezâd, gazelden 

türetilmiş bir şekildir. Müstezâdler aruzun “Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fa‘ūlün” kalıbıyla 

yazılır ve her mısranın altına “Mef‘ūlü fa‘ūlün” cümleleriyle yazılmış kısa bir mısra 

eklenir.”
41

  

Mehmed Rıf‘at Efendi, divan şiir geleneğini biliyordu. Kendi şiirleri arasında 

müstezâdların önemli bir yeri vardır. Şair divan şairlerinin müstezâdlarının aksine serbest 

müstezâd ile şiirlerini yazmıştır. Özellikle o dönemde şairler arasında yaygınlaşan serbest 

müstezâd, Servet-i Fünûn şairleri tarafından sıkça kullanılıyordu. Tevfik Fikret “… bir 

gün, çoktan beri hissettiği ve aradığı şeyi, birdenbire buluyor: Müstezâd ve serbest 

müstezâd”
42

 

Mehmed Rıf‘at’ın müstezâdları, divan şiirinde olduğu gibi aruzun mef‘ûlü mefā‘îlü 

mefā‘îlü fa‘ûlün” kalıbıyla yazılmış ve her mısrasının altına “mef‘ûlü (mefā‘îlü) fa‘ûlün” 

                                                           
40

  Akyüz, a.g.e.,s. 93. 
41

  Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, 4.b., Dergah Yayınları,İstanbul, 2001, s. 

33.  
42

  Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret (Devir-Şahsiyet-Eser),4.b., Dergah yayınları, İstanbul, 1995, s. 90. 



31 
 

kalıbıyla yazılmış kısa bir mısra eklenmiş. Bu şekliyle divan şiiriyle ölçü bakımından 

benzerlik gösteriyor. Döneminde sık kullanılan bu nazım biçimine şiirlerinden bir örnek 

verelim: 

ÇİÇEKLERİM43  

Bir deste çiçek almış idim cümlesi ħoş-bū 

Bir ħayli benefşe ile bir ħaylisi filya 

Üç dāne śarı lāle ile dördü de şebū 

   Beş dāne ķamelya 

 

Bir şekl-i laŧīf eyledi peydā o çiçekler 

Külbemde bahār olmuş idi śanki nümāyān 

Bulmaġa açıķ rūzını geldi kelebekler 

   Oldu buŋa ĥayrān 

 

Ġāyet-i sürem ŧoġrusu ezhār-ı bahārı 

Ezhār-ı rebī‘īde güzel ķızlara beŋzer 

Ben seyre ŧālıp böylece ebkār-ı bahārı 

   Vaķtim güźār eyler 

 

Bir dāne alan olsa buŋa ĥiddet ederdim 

Ġāyetle sürūdum oŋa ifāde edem ben 

Biŋ dürlü nevāzişler ile ħidmet ederdim 

   Göŋlüm olaraķ şen 

 

Başlardı ķanaryam demete ķarşı fiġāne 

Bī-çāre ķuşum ‘āşıķ idi ben gibi ĥayfā 

Ĥasretle baķıp meşcer pür-şevķ cşhāna 

   Aġlardı dirīġā 

 

Bir hafta geçip cümlesi hep śoldu śarardı 

Beyhūđe yere gitdi yazıķ bunca emekler 

Pek dilber iken hepsiniŋ elvānı ķarardı 

   Bīçāre çiçekler 

1.1.2. Sone  

Sone, edebiyatımıza Batı’dan girmiş bir türdür. Sone on dört dizelik bir nazım 

biçimidir. İlk iki bendi dörder son iki bendi üçer dizelidir. Sonenin ilk iki bendi son iki 

                                                           
43

  Ma‘ârif, Sene 3, C.6, N.136, s. 79. 
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üçlükte söylenecekler için hazırlık mahiyetindedir. Özellikle sonenin son mısrası duygu 

yönünden çok güçlü olur.
44

 

Mehmed Rıf‘at Efendi bu nazım biçimin sıkça kullanmıştır. Servet-i Fünûn şairleri 

tarafından da sıklıkla kullanılan bu türde birden çok şiir yazan Mehmed Rıf‘at Efendi, 

yönünü Batı’ya döndüğünü açıkça göstermektedir. Şiirleri arasında çok sayıda sone vardır. 

Bu nazım biçimine şiirlerinden bir örnek verelim: 

BİR AĶŞAM 45 

Ne ħoşdu rengi semānıŋ keŝīf māviydi 

Kebūd sislerin altında muħtefī kühsār 

Gelirdi gūşuma sesler ki hep semāviydi 

Ne varsa pīş-gehimde güzeldi ma‘nīdār 

 

Buluŧlarıŋ arasında ŧururdu cilve-künān 

Sükūn şām-ı  ġarībāne ķarşı sīmīn-i māh 

Ufuķda yine śarı mor seĥābeler pirān 

Fiġāne başladı bir ķuş ĥazīn ĥazīn nāgāh 

 

Yavaş yavaş bürüyordu semāyı bir žulmet 

Nihān nihān çöküyordu civāre bir ķasvet 

Zamān zamān görünürdü semāda aħterler  

 

Ne ħoşdu bir ŧaġın üstünde penbe bir ħande 

Vedā‘ eder gibi arża olurdu lerzende 

O ħande uçdu ķarardı semā zemīn yekser 

1.1.3. Kıt‘a 

Kıt’a nazım biçimi divan şairleri tarafından kullanılmıştır. Kıt’a, dört mısradan 

oluşan bir nazım biçimidir. “Kıt‘anın sözcük anlamı “parça, bölük, cüz”dür. Yalnız ikinci 

ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı iki beyitlik nazım biçimine denir. Bu türlü kıt‘alar 

genellikle dörtlük adıyla anılmaktadır.”
46

 

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin şiirleri arasında bu nazım biçimine örnek bir adet şiir 

vardır. Kıt‘aların değişik konularda yazıldığını biliyoruz. Önemli bir düşünce, hikmet 

kıt‘anın konusunu oluşturabilir. Şair yazdığı kıt‘ada diğer şiirlerinin aksine bir konu 

                                                           
44

  Geniş bilgi için bkz., Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 5.b., Ankara Üniversitesi Basımevi, 

Ankara, 1999, s. 368. 
45

  Fevâ’id,  4. sene, 7. nüsha, s. 100. 
46

  Dilçin, a.g.e.,s. 202. 



33 
 

işlemiştir. “derūnumda benim meyl-i bekā var” ifadesine başka şiirlerinde rastlamak pek 

mümkün değildir. Şiirleri arasında yer alan tek kıt’a örneği: 

Śubĥ oldu yine ‘āleme bir neş’e yayıldı 

Ĥayfā ki derūnumda benim meyl-i bekā var 

Göz yaşlarıma raġmen o şuħuŋ deheninde 

Gördüm yine bir ħande-i pür-nūr-ı śafā var 

1.1.4. Gazel 

Divan şairleri tarafından çok rağbet gören gazel, bu dönem şairleri tarafından da 

kullanılmıştır. Bu dönemde gazel yazanlar eski dönemlere göre azdır. Divan şairleri gazele 

ayrı bir önem vermişlerdir.  “Divan edebiyatının en yaygın nazım şekillerinden biridir. 

Kelime anlamı “kadınlar için söylenen güzel ve aşk dolu söz”dür. Özellikle İran ve Türk 

edebiyatında çok sevilir ve yazılırdı. Arap edebiyatında kasidenin bir bölümü iken 

sonradan ayrı bir şekil olmuş ve gelişme göstermiştir.”
47

 “Nazım terimi olarak gazel, 

kafiye örgüsü aa ba ca… olan bir nazım şeklinin adıdır. Türk edebiyatında gazeller 4- 15 

beyit arasında yazılmıştır. Dört beyitli gazel yok denecek kadar azdır”
48

  

Gazel nazım biçimi “Türk edebiyatında, divan şiirinin kuruluş dönemlerinden 

başlayıp Tanzimat’tan sonra Batı etkisinde gelişen Türk şiirinin yerleşmesine kadar 

yüzyıllarca çok yaygın olarak kullanılmıştır.”
49

 Mehmed Rıf‘at Efendi’nin de içinde 

bulunduğu dönemde şairlerin çoğunluğu bu nazım biçimini kullanmayı terk etmişler. Bu 

dönemdeki şairler Batı’dan gelen türleri daha çok tercih etmiştir.  

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin Fevâ’id’deki şiirleri arasında gazel nazım biçimi ile 

yazılmış şiirler vardır. Bunlardan bir tanesi müşterek yazılmıştır, bir başkası ise nazire 

şeklinde yazılmıştır. Nazire nazım biçimi ile yazılan şiirini ayrı başlıkta incelediğimiz için 

müşterek yazdığı gazel üzerinde duracağız. Aruzun fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün 

kalıbıyla yazdığı müşterek gazel yedi beyitten oluşmaktadır. Bu gazeli R. İsimli bir şairle 

beraber yazmıştır. R.nin açılımına dair elimizde bir bilgi yoktur ama bu şairin Fevâ’id’de 

şiirler yazan Razî  olma olasılığı yüksektir. Razî’nin diğer şiirlerinden bu şiirin ona ait 

olduğunu söyleyebiliriz. 

                                                           
47

  Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, a.g.e., s. 150. 
48

  İpekten, a.g.e., s. 17. 
49

  Cem Dilçin, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Türk Dil Kurumu, Sayı 415-416-417/Temmuz-

Ağustos, Ankara, 1986, s. 78. 
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Mehmed Rıf‘at Efendi’nin Ma‘ârif’de yayınlanmış gazelleri vardır. Gazel nazım 

biçiminin bu dönemde de kullanılması divan şiirinin etkisini hala devam ettirmesinin 

sonucudur. Mehmed Rıf‘at Efendi’nin sonelerinin yanında gazellerinin olması dönemin 

geçiş dönemi olmasının somut bir örneğidir. Şairimiz eski şiiri çok iyi biliyor ama yeni 

edebiyat taraftarı olduğunu söylüyor. Şiirlerinde eski ve yeni bir arada bulunuyor. Genel 

olarak değerlendirdiğimiz zaman yeni türlerin ağır bastığı görülüyor. Bu nazım biçimine 

şiirlerinden bir örnek verelim: 

ĠAZEL50 

Göŋlüm açılır şevķim olur sevdiğim efzūn 

Ol dem ki olur ħande nümāyān femiŋizde 

 

Ey siz ki beni eylediŋiz beni ‘aşķ ile meşĥūn 

Sevdālar uçar žann ederdim perçemiŋizde 

 

Lāyıķ mı dil āzarde-i cevr eylemeŋiz ah 

Ma‘nā bulamam ben meleğim ĥiddetiŋizde 

 

Etmez mi sizi rengim ‘aceb ĥālime agāh 

Ĥāyfā ki müdāvim yine siz şiddetiŋizde 

 

Sevmekliğim etmez size īrāŝ-ı tenezzül 

Lāyıķ size bir dil bulunur kemteriŋizde 

 

Vardır size elĥāśılı göŋlümde temāyül 

Rıf‘at bilirim olmaġı çāker deriŋizde 

1.1.5. Nazire 

Divan şiirinde nazirelerin önemli bir yeri vardır. Beğenilen şairlerin şiirleri her 

zaman taklit edilmiştir. Bu gelenek asırlarca şairler tarafından devam ettirilmiştir. Şairimiz 

de beğendiği bir gazele nazire yazmıştır. Nazire “Bir şairin şiirine başka bir şairce, aynı 

ölçü, uyak ve redifte yazılan benzerine denir.”
51

 Mehmed Rıf‘at Efendi, bu nazireyi 

Fevâ’id’de gazel yazan Sami Bey adlı bir şairin şiirine nazire olarak yazmıştır. Naziresi 

Sami Bey’in  “aheste aheste” redifli gazelinden sonra yazılmışır. “Nazire beğenilen bir 

                                                           
50

  Ma‘ârif, Sene 3, C.6, N.146, s. 156. 
51

  Dilçin, a.g.e., s. 269. 
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şiire yazılır. Yeni yazılan şiirde orijinal şiirin biçimi ile konusu yeniden ele alınmış olur.”
52

 

Mehmed Rıf‘at Efendi, bu naziresi ile divan şiirini yakından tanıdığını da göstermiştir:   

Gelince būy-ı mey peymāneden āheste āheste 

Çıķar dilden hemān jeng-i miĥen āheste āheste 

 

Ķadeĥkār-ı şafaķ renk-i meyiŋ  rindāne iĥsānı 

Olur biŋ nāz ile naķl-ı dehen  āheste āheste 

 

Ŧaġılmış ŧurralar kim şūr-baħş fikr-i şā‘irdir 

Śaçar eŧrāfa bir būy-ı semen āheste āheste 

 

Ħarābāt ehline bir şi‘r-i nev-mülhem olur derĥāl  

Düşünce gerdeninden pirhen āheste āheste 

 

Meleklerden çiçeklerden güzel bostānın üstünde 

Olur bir ħande pürān-ı nūrdan āheste āheste 

 

O gül ruhsār olan tersā ķızı güldü gece mestāne 

Olur bülbül gibi dil-i naġmezen āheste āheste 

 

Getir Allah içün peymāne-i cān-baħşıŋī sāķī 

Ħarāb olmaķdayım‘aşķıŋla ben āheste āheste 

 

O rütbe śoldu ki çehrem benim bu derd-i ġurbetle 

Döker eşk-i teraĥĥüm her gören āheste āheste 

 

Devām eyler ise tenžīre böyle şi‘r-i Sāmīyi  

Olur Rıf‘at da bir ehl-i süħan āheste āheste 

1.1.6. Murabba 

Murabba divan şairleri tarafından sıkça kullanılan musammatlardandır. “Murabba, 

‘dört köşeli, dörtlü’ demektir. Edebiyatta da aynı vezinde dörder mısralık bendlerin 

birleşmesinden oluşan bir nazım şekline de murabba adı verilmiştir.”
53

 Bu nazım biçimine 

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin şiirlerinden bir örnek verelim: 

NĀLE 54 

 Oldum bu yekneseķ reviş-i ‘ömre münfa‘il  

Yalŋız oŧamda hicr ile miĥnetle müşteġıl 

                                                           
52

  Pala, Divan Edebiyatı, a.g.e., s. 72. 
53

  İpekten, a.g.e., s. 84. 
54

  Fevâ’id,  4. sene, 4. nüsha, s. 54. 
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Bir zaĥm-ı ķalb ile lerzende bī-mecāl 

Fikrim idi bütün gece māżiye intiķal 

 

Tezyīd eder melālimi her dem bir ābşār 

Taħrīş eder śımāĥımı vāveyl-i sengsār 

Śarśar vurur derīçeme şiddetli silleler 

Maĥv etti ķalbimi benim artıķ bu çileler 

 

Pejmürde bir nigāh ile baķsam manāžıra 

Gūyā hücūm eder odem eşya-ı ĥāżıra 

Sesler gelir ki sem‘ıme ma‘nāsı iġbirār  

Ķasvet gelir ķalbime perverde-i mezār 

 

Leyliŋ o ķahr u şiddeti ħandān olsun baŋa  

Fecriŋ ŧonuķ żiyāları giryān olur baŋa 

Şūrīde-i maġz olub ederim ‘arşa bir ħiŧāb 

Lakin cevāb olur baŋa bir śayĥa-ı ‘ıtāb 

1.1.7. Muhammes 

Muhammesler beş dizeden oluşan şiirlerdir. “Muhammes ‘beşli’ demektir. 

Edebiyatta beş mısralık bentlerden oluşan nazım şekline de muhammes denmiştir. 

Genellikle 4-8 bend arasında yazılmışlardır.”
55

 Muhammesler birden çok konuyu 

işleyebilir. “Hemen her konuda muhammes yazılabilir. Ancak felsefi düşünceler ve 

tasavvuf konuları ile övgü ve aşkın dile getirildiği muhammesler çoğunluktadır.”
56

  

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin şiirleri arasında bu nazım biçimine örnek şiirler vardır. Mehmed 

Rıfat Efendi, şiirlerinde yeni tarz nazım biçimlerinin yanında divan edebiyatının nazım 

biçimlerini de kullanmıştır. O dönemde Batı’yı takip eden diğer edebiyatçılar gibi o da 

divan edebiyatının nazım biçimlerini tamamen bırakmamıştır. 

 

BULUŦLARDAN57 
Göŋül bir şey śorar bilmem nedir her an buluŧlardan 

Alır feyż-i taķŧir gizlice çeşmān buluŧlardan 

Güler birvech-i nūrānī  gehī raħşān buluŧlardan 

Gehī ŧaġlar olur pīşimde bir zindān buluŧlardan 

Bürür eŧrāfımı ba‘żānde bir ‘ummān buluŧlardan 

 

                                                           
55

  İpekten, a.g.e., s. 95. 
56

  Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, a.g.e., s. 291. 
57

  Fevâ’id, 4. sene, 19. nüsha, s. 290. 
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Ne söyler ķalbime bilmem şu sengistān dehşet-res 

Nedir gūşumda yer ŧutmuş benim ġāyet ĥazīn bir ses 

Nedir zehr-ābe-i ekşim ki şīrīn-kām iken herkes 

Yazıķ her gün beni tesmīme sa‘y eyler cihān maĥbes 

Olur da isterim ben ol zamān dermān buluŧlardan 

 

Śabaĥıŋ nūr-ı dīdārı düşer ruy-ı çemenzāre 

İner renk-i meşiyyet nāz ile aġūş-ı enhāre 

Küçük kevkebleriŋ enžārıda uçduķca ezhāre 

Śaĥrada ķoyunlar başlayınca yek-zebān zāre 

Alır bir ra‘şe-i riķķat göŋül lerzān buluŧlardan 

 

Ne oldu çok çabuķ geçdi o günler nerdedir nerde?  

Gezerdiŋ el ele biz bir zamān ķırlarda meşcerde 

Bu gün ben cüstücu etmekdeyim cānānı her yerde 

Faķaŧ bir ses diyor rencīdedir āgūş-ı maķberde 

O māhī bir gören yoķ mu semā yuyan buluŧlardan 

 

Gezerken ķırda baĥŝ eyler idiŋ her dem buluŧlardan 

Muĥabbet öğretirdiŋ gizlice tev’em buluŧlardan   

Şitāyişler ŧuyardı gūşumuz ebkem buluŧlardan 

Faķaŧ sevdāmıza yoķdu bizim maĥrem buluŧlardan 

Bu gün aldım anıŋçün şi‘rimi giryān buluŧlardan 

1.1.8. Tahmis 

Şairler beğendikleri şiirlere mısralar ekleyerek yeni nazım biçimleri oluştururlar. 

Tahmis de bu şekilde meydana gelen bir nazım biçimidir. “Tahmis bir gazelin bir beytinin 

başına başka bir şair tarafından aynı vezinde üç dize eklemek suretiyle meydana getirilen 

nazım biçimidir.”
58

 “Tahmis edebiyatımızda çok kullanılmıştır. İlk yüzyıllardan başlayarak 

hemen her şairin divanında bir ya da birkaç tahmis bulunur.”
59

 Mana ve söyleyiş 

bakımından Tahmisin güzel olması için sonradan eklenen mısraların diğer beyitlerle 

uyumlu olması gerekir. Bu şekilde olmayan tahmisler başarılı sayılmazlar.
60

  Mehmed 

Rıf‘at Efendi’nin şiirleri arasında bu nazım biçimine örnek bir adet şiir vardır. Bu şiir 

Muallim Naci’nin gazeline eklediği dizelerle meydana gelmiştir. “Umumiyetle gazeller 

tahmis edilmekle birlikte, sadece gazeller tahmis edilir diye bir kayıt yoktur. Tahmis bize 
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  İskender Pala, Divan Edebiyatı, a.g.e., s. 87. 
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  İpekten, a.g.e., s. 100. 
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  Mustafa Erdoğan, Türk Edebiyatında Muhammes, 1.b., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, s. 
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göre, bir beyte veya beyitlerden oluşan her manzumeye yazılabilir.”
61

  Mehmed Rıf‘at 

Efendi, bu tahmisini Naci’nin ruhuna hediye etmiştir. Sakız zelzelesinin ilham ettiği 

gazele, Tanpınar Naci’nin en güzel eserlerinden biri olarak görmektedir.
62

 

Muallim Naci‘nin Sakız’da kaldığı yıllarda yazdığı bu şiir hayatın manasızlığını, 

basitliğini anlatıyordu: 

Nedir o nevĥa şu vīrāneniŋ civārında 

Ŧoķundu ħāŧırıma ĥāl-i inkisārında 

 

Değil ġarīb bulunsam müdām mest-i ħarāb 

Misāfirim vaŧanıŋ bir ħarābe-zārında 

 

Hevāda yapraġa döndürdü rūzgār beni 

Ħazāna muntažırım ‘ömrümüŋ bahārında 

 

Ederse dil yeri vardır vedā‘-ı mülk vücūd 

Ġarībe yer bulunurmuş ‘adem diyārında 

 

Ķarār-yāp olamam gerçi mest-i ser-şārım 

Ĥased o rinde ki āsūdedir mezārında 

 

Göŋül o nev-sefer-i  nūr-ŧal‘atıŋ Nācī 

Yanar ķıyāmete dek nār-ı intižārında 

 

1.1.9. Müseddes 

Divan şiirindeki musammatlar mısra sayılarına göre isimlendirilmiştir. Müseddes 

de ismini mısra sayısından almıştır. “Aynı vezinde altı mısralık bendlerin birleşmesiyle 

meydana gelen musammatlara müseddes denir. Genellikle 5-7 bend arası yazılmışlardır.”
63

 

Mehmed Rıf‘at Efendi, “Ūd Çalaraķ Şarķı Söyleyen Bir Güzel” başlıklı şiirini müseddes 

nazım biçimi ile ele almıştır. Tevfik Fikret’in de bu şiir ile aynı isimde olan bir şiiri vardır. 

Fikret bu şiirini “Rübab-ı Şikeste”ye almamıştır. Fikret bu şiiri 14 Mart 1894 yılında 

kaleme almıştır.
64

 Mehmed Rıf‘at  Efendi, bu şiirini Fikret’ten esinlenerek yazmış olabilir: 
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ŪD ÇALARAĶ ŞARĶI SÖYLEYEN BİR GÜZEL65 

Bir ġamlı göŋülden mi ‘aceb tārı bu  ‘ūduŋ 

Bilmem neye muĥriķ bu ķadar çeng ü sürūduŋ  

Ey muŧribe! Bir mu‘cizedir dehre vürūduŋ 

Śāzın gibi śavtıŋ gibi baķ çeşm-i kebūduŋ  

İĥyā ediyor göŋlümü sen ŧurma devām et! 

Çal ‘āşıķ-ı bīçāreŋi ey māh bekām et 

 

Urduķca o mıżrābıŋı sen perde-i evce 

Lāhūta śu‘ūd etmede biŋ naġmeli mevce 

Ey yār śaķın naġme-i şehnāzı unutma 

Ol naġme-i  ziynet-i dehr-sāzı unutma 

Sen çal o güzel ellere ĥayrān olayım çal! 

Çal sevdiceğim çal saŋā ķurbān olayım çal! 

 

Bir śubĥ-ı bahārīde çiçeklerle müzeyyen 

Bir lāne-i bülbüldeki feryād-ı ĥazīne 

Öpdükçe śabā berkini dilsūz enīne 

Kem ĥāśīl eder ķırdaki eşcār-ı melūn 

Beŋzer ā güzel naġmeleriŋ ŧurma devām et  

Çal sevdiceğim çal beni sen mest ü müdām et 

 

Bir yavru kebūter olaraķ mā’il-i pervāz 

Çarpar küçücük bālını yapraķlara her bār 

Māderde eder şevķ ile hūhūlara āġāz 

Beŋzer o güzel vālideniŋ śavtına ey yār 

Naġmeŋ ki verir beynime biŋ nükteli efkār 

Naġmeŋ ki sezā dense oŋa maŧla‘-ı eş‘ār! 

 

Vaķtā ki nevāzişler olur baĥra śabādan 

Raķś eyler o dem nūr-ı ķamerīde śafādan 

Gülbūse-i emvāc ile ķumluķdaki sesler 

Beŋzer o ĥazīn naġme ki kim rūĥumu besler 

Çal sevdiceğim ŧurma sen ey pār-ı naġmekār 

Ey sāzı eden göŋlümü āzāde-i ekdār 

1.1.10. Mesnevi 

Mesnevi nazım biçimi uzun şiirler yazan şairler tarafından rağbet görmüştür. 

Mehmed Rıfat Efendi, bu nazım biçimi ile şiirler yazmıştır. “Her beyti başlı başına kafiyeli 
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  Fevâ’id, 4. sene, 15. nüsha, s. 231. 
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ve başından sonuna kadar aynı vezinde yapılan manzumelere”
 66

 mesnevi denilmiştir. 

Mesnevi nazım biçimi ile yazılan şiirler genel olarak uzundur. Mehmed Rıfat Efendi’nin 

mesnevi nazım biçimi ile yazdığı şiirler divan şairlerinin mesnevilerinden farklıdır. 

Mehmed Rıfat Efendi, mesnevinin özelliklerinden kafiye ve aruzu değiştirmemiştir. 

Mesnevinin bölümlerini onun şiirlerinde görmeyiz. “Her beytin ayrı kafiyeli olması 

yüzünden mesnevide büyük bir yazma kolaylığı vardır.”
67

 Şairimiz belki de bu yüzden 

çoğu şiirini mesnevi nazım biçimi ile kaleme almıştır. bu nazım biçimine şairin şiirlerinden 

bir örnek verelim: 

MEZĀR-I YĀRDA68 

Pīrāye-i ħayālim idi ĥiss-i ħilķatiŋ 

Ey ġonca-ı güzidesi baġ-ı ŧabi‘atıŋ 

 

Senden gelirdi fikrime bir revnaķ-ı bahār 

Senden gelirdi şi‘rime āhenk-i dilşikār 

 

Eŋ ħoş eŝerlerim saŋa ‘ā’iddi cümleten 

Senden bana deķāiķ-ı eş‘ārı öğreden 

 

Ĥüsnüŋ gelirdi ķarşıma ey yār-ı muĥterem 

Bāl-ı hezārdan banā baĥş eyleyip ķalem 

 

Yaz beyannāt-ı  ĥüsnümü derdi o nāz ile 

Yaz titrek elimle ‘acz ile biŋ iĥtirāz ile 

 

Tersīm eder gibi seni oldukca ħāmerān 

Ĥayrān olurdu şi‘rime ezhār-ı āsumān 

 

Lakin bu gün şu tūde-i ħāk içre inħılāl 

Etmek revā mıdır saŋa ey ĥiss-i pür-kemāl 

 

Oldukda çöktü fikrime baķ žulmet-i melāl 

Artıķ olur mu sözlerim eyvah źī-me’āl 
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  Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 19.b., Aydın Kitabevi Yayınları, Ank., 
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1.1.11. Serbest Nazım 

Mehmed Rıf‘at  Efendi’nin şiirleri arasında serbest nazım ile yazılmış şiirler 

bulunmaktadır. Serbest nazım “genel anlamda ölçü ve uyak kurallarına bağlı olmayan 

şiirdir. Türk edebiyatında, divan müstezâdlarının geliştirilmiş biçimi, gözüyle bakılan 

serbest nazım, aslında Servet-i Fünûn döneminde Batı edebiyatından alınarak yeni Türk 

şiirine uygulanmış bir biçimdir. ”
69

 Şairimiz tarafından yazılan serbest nazım ölçülü 

olmakla birlikte her mısra aynı vezinde değildir: 

ĀHENK-İ BĪ-ĶARĀR
70

 

Zamān olur ki śabāĥıŋ temevvüc-i rengi 

Ufuķların o cenāĥ-ı sefīd-i bī-jengi 

Kevākebiŋ mehe ķārşı ħafīf-i nirengi 

Seĥā’ibiŋ o semen-rīz leyl-i Erteng   

İçinde bir ĥazīn mā’il  

Eder benimle ĥasbiĥāli 

Zamān olur ki ġurūbun cemāl-i maĥzūnı 

Mezāhiriŋ o serāb-i ĥazīn gülgūnı 

Şevāhıķıŋ o sükūn ħayāl meşħūnı 

O penbe mevceli şāmıŋ ħurūş-ı mecnūnı 

İçinde bir güzel çiçek 

Cenāĥına şebīh pek 

Sevimli śaf bir cemāl 

Olur da māĥī-i melāl 

Döker ħayāle ħande ver 

Nükāt içinde zühreler 

Zamān olur ki şebistān o tār-ı ‘ummānda  

Bütün meĥāsini sā’ir ridā-yı nisyānda 

Bütün deķāyıķa medfun bu ġūr-ı hicrānda 

Mā’il-i ‘ömrümü nāŧıķ bu semt-i giryānde 

Zavallı bir ķuşun sesi 

O ‘āşıķāne beste sesi 

İçinde şīvekār olan  

Hevāda tārumār olan  

Küçük edālı bir maķam  

Verir ĥayātıma ġarām 

Zamān olur ki bahārın sefīd ezhārı 

Ĥazīn ĥazīŋ öpüyorken sürūd-ı enhārı 

Sūr-ı nesīm sebek-rū ġuśūn eşcārı 
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Güneş uyandırıyorken perī-i esĥārı 

Uzaķda bir ķoyun meler 

Ne dil-şikār naġmeler 

Uçar tellāl-ı ‘āŧıra 

O mevce-zār şāŧıra 

Baķar baķar da bir çoban 

Ķaval çalar o şādımān 

Bu naġme bir mā’ildir 

Mā’il bir cemāldir 

Zamān olur ki ħazānıŋ fem-i raķīkinden 

Cihāna ‘aks ediyorken ġarīb bir şīven 

Yavaş yavaş śoluyorken veremli bir gülşen 

Bu ye’se ķarşı gülerken hevā-yı berk efken 

Düşer zemīr źata 

Şahīķa zār miĥnete 

Aġaçlarıŋ leŧāfeti 

Sa‘ādeti 

Şikeste renk u bī-ķarār 

Ġubār içinde nāle-kār 

Olur iken gezelim gel enīs-i ķalem sen 

Alır ġıdāsını rūĥum seniŋ cemāliŋden 

Bütün bu şeyleriŋ āhenk-i bī-ķarārında 

Ġurūb u śubĥ u leyāliŋ cenāĥ-zārında 

O ġonca ġonca temevvüc eden güzellikler 

Ki hepsi śaf u mu‘teber 

Žılāl-ı rūĥuma vermez senin ķadar ziver 

Evet ne varsa güzeldir bahār-ı ezherde 

Faķāŧ seniŋ ŧarāvetiŋ 

 Žarāfetiŋ  

Feśāĥatiŋ 

Belāġatiŋ 

Bütün o ince sevimli güzelliğin nerde 

1.2. Vezin 

Şiir ritim ve ahenk unsurlarıyla asırlar boyunca dilden dile dolaşmıştır. Onu düz 

yazıdan ayıran unsurların başında ritim ve ahenk gelir. Şiirde ritim ve ahengi sağlayan en 

önemli unsur vezindir. “Dünden bugüne uzanan süreçte şiir sanatının en temel 

unsurlarından birisi vezin olmuştur. O kadar ki bizim edebiyat tarihimizin Tanzimat 

Edebiyatı’na kadar olan döneminde “mevzûn” (vezinli) olmak, sözün şiir olabilmesinin ilk 
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şartı olarak görülmüştür.”
71

  “Manzum metinlerde vezin, kelime savurganlığını 

dizginleyerek dilin musikisini öne çıkarmaya yarayan bir unsurdur.”
72

  Mehmed Rıf‘at 

Efendi de tüm şiirlerini vezinli olarak yazmıştır. Hece ölçüsü ile yazılan bir şiiri yoktur. 

Bütün şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmıştır. 

“Aruz ölçüsü, Arap dilinde hecelerin seslerine, bir başka deyimle de hece 

sonlarındaki harflerin harekeli ve sakin oluşu temeline dayanır.” 
73

 “Şiirimizin Arap ve 

İran şiirinden etkilendiği dönemde seslerin uzun ve kısa söylenişine dayanan aruz ölçüsü 

kullanılmıştır.”
74

  Aruz ölçüsü asırlar boyunca divan şairleri tarafından kullanılmıştır. 

Divan şairleri aruzu önemli bir ahenk unsuru olarak ele almışlardır. Uzun bir süre boyunca 

şairlerimiz aruz ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir. Şairimiz şiirlerinde, biçime önem 

verdiği için, aruzu kullanmıştır. Bazı şiirlerinde aruzun kısa ve uzun kalıplarını birlikte 

kullanmıştır. Mehmed Rıf‘at Efendi Fevâ’id’deki tüm şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmıştır. 

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin şiirlerinde çeşitli vezinler kullanılmıştır. Fevâ’id’de kullandığı 

vezinler şunlardır: 

Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün (12) 

Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün (fa‘lün) (13) 

Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün (11) 

Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün (3) 

Mef‘ûlü mefâ‘îlü fe‘ûlün (3) 

Fe‘ilâtün mefâ‘ilün fa‘lun 

Mefâ‘îlü müstef‘ilâtün fe‘ilün  

Ma‘ârif’deki şiirlerinde kullandığı vezinler şunlardır: 

Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün (6) 

Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün (5) 

Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün (2) 

Mef‘ûlü mefâ‘ilün fe‘ûlün (2) 

Mef‘ûlü fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fe‘ûlün 

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

Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün  
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Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün (fa‘lün) 

Müstef‘ilâtün müstef‘ilâtün müstef‘ilâtün müstef‘ilâtün 

Ma‘lûmât’daki şiirlerinde kullandığı vezinler şunlardır: 

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

Fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün (fa‘lun) 

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

Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün 

Mef‘ûlü mefâ‘îlü fe‘ûlün 

Mef‘ûlü fe‘ilâtün 

Mekteb dergisindeki şiirinde kullandığı vezin de aşağıda gösterilmiştir: 

Mefâ‘ilün mefâ‘ilün mefâ‘ilün mefâ‘ilün 

1.3.  Kafiye ve Redif 

“Kafiye ( Halk şiirinde ayak kelimesi ile de karşılanır.) manzum anlatımın veya 

şiirin en temel ve -çoğu zaman da- belirleyici unsurlarından birisidir. Genel manada kafiye; 

mısra sonlarındaki ses benzerliğidir.”
75

 Kafiye şiirde ahengi sağlayan unsurlardan birisidir. 

“Kafiye  şiirde yer alan diğer kelimelerin ses ve anlam değerleriyle uyum içinde olduğu 

zaman etkileyici ve bütünlük taşıyan bir nitelik kazanır. Şiirde mısraların ritmik 

düzenlemesine izin veren ve onu teşvik eden kafiyedir.”
76

 İslamiyet öncesi Türk şiirinden 

itibaren tüm şairler şiirlerinde ahenk sağlamak için kafiyeye başvurmuştur.  

 Mehmed Rıf‘at Efendi’nin şiirlerinde genel olarak tam ve zengin kafiye 

kullanılmıştır. Şiirlerinde mesnevi nazım biçimi şeklinde kafiyelenmiş şiirleri 

bulunmaktadır. Sone nazım biçimi ile yazılan şiirlerin kafiye örgüsü benzerlik 

göstermektedir. Diğer nazım biçimleri de genel olarak nazım biçiminin kafiye örgüsünün 

dışına çıkmamıştır.  

Mehmed Rıf‘at Efendi kafiye hakkında ne düşündüğünü “Biz Dekadanlar” adlı 

makalesinde açıkça belirtmiştir: “Ķāfiye hepimiziŋ bildiği gibi, bir beyti teşkīl eden efā‘īl 

ve tefā‘īlden müteĥaśśıl āhenk mükemmel ve mütemmī veyā daha ŧoġrusu bir çoķ fikirleri 

birbirine baġlamaķ için icād edilmiş bir nev‘ rabŧıyeden  ‘ibārettir. Faķaŧ bu rabŧıyeyi 
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isti‘māl için o ķadar muġlaķ o ķadar mu‘ķād ķā‘ideler īcād olunmuş ki āhenk-i ĥissimiz o 

ķā‘idelere taŧbīķa baġlanınca ŧabī‘īliğinden çıķıyor. Ża‘īf lerzīde bir şekil alıyor. Ħülāśa bir 

perīşānīye uġrayaraķ maĥv oluyor. Evet vezin ķāfiye ta‘bīr olunan bu iki despotiķ ķā‘ide 

taĥvile uġramadıķça ĥayātımıza tercümān olmaķ mümkün değildir. Bunu olanca ķuvvetle 

taśdīķ ediyorum.” Bu ifadelerini devamında meseleyi şu sözlerle açıklar: “Ķāfiyeniŋ 

şi‘rimizde lüzūmuna bu vechle ķāni‘yim. ( ķāfiyeniŋ lüŧfu sem‘a ‘ā’iddir.) nažariyesi her 

zemīn ve zamānda düstūr-ı ĥaķīķattır.” 

1.3.  Dil ve Üslup 

Mehmed Rıf‘at Efendi, şiirlerinde ağır bir dil kullanmıştır. Bu durum içinde 

bulunduğu dönem ile doğrudan ilişkilidir. Dönemin baskıcı yönetiminin etkisiyle şairler 

içlerine kapanıp şiirlerinde ağır bir dil kullanmışlardır. “Servet-i Fünûncuların, Tanzimat’la 

başlayan halkın diliyle yazma hareketine ters bir yol tutarak, şiirde ses ve imaj güzelliğini 

Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerde aradıkları hatta az sayıda da olsa bu dillerden 

kelime icat ettikleri bilinir.”
77

 Bu durum şairlerin topluma bir şey anlatamamaları ve kendi 

iç dünyalarına yönelmeleri sonucu meydana gelmiştir. Mehmed Rıf‘at Efendi de bu 

dönemin hakim şiir anlayışından etkilenmiştir. Şiirlerinde ağır bir dil kullanmıştır. 

Şiirlerinde ağır bir dil kullanmasına karşın  manzumelerinin dili sadedir. 

Servet-i Fünûn dergisinde Matbuat-ı Cedide adlı bölümde Mehmed Rıf‘at’tan şöyle 

bahsedilmektedir: “Fevā’id risalesi: On beş günde bir kere edebī ve fennī bir çoķ maķālāt-ı 

müfīdeyi, neşā’id-i güzīdeyi ĥāvī olaraķ Burusada intişār eden Fevā’id risālesi geçen 

nüsħasından i‘tibāren bir iki ŧarz u şekilde ziynet-sāz-ı maŧbū‘āt olmaġa başlamışdır. 

Risāleniŋ baş muĥarrirliği şa‘ir nāzik ŧabī‘at Mehmed Rıf‘at Beğ Efendiye tevdī‘ 

edilmiş…” 

 Nazik tabiatlı bir şair olarak tanıtılan Mehmed Rıf‘at şiirlerinde bu iltifata layık 

olduğunu göstermiştir.  

Mehmed Rıf‘at Efendi dil ile ilgili düşüncelerini “Cevab” adlı yazısında 

belirtmiştir. O yazısında şu ifadeler geçmektedir: (“Göz) elfažı ŧururken ( çeşm) demekte 

ne ma‘nā var? Sözüne gelince, bu söz her müntesib-i edebī benim gibi ĥayretten ĥayrete 

düşürüyor. İnśāf buyurulsun! Bir (göz)le ne yapabilirim? Mevżu‘ vardır ki (göz) ta‘biri bir 

beyti veya bir ķıŧ‘ada bī-tezyīn eyler. Faķāŧ yine mevżu‘ vardır ki orada (çeşm) yerine 
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(göz) demek şi‘riŋ letāfetini maĥv eder. Emīn oluŋuz ki lisān-ı Türkī  ‘Arabī ve Fārisī 

lafıžlarını terk ile kendi kendini süslemeye muķtedir değildir. Bugün ‘Arabī ve Fārisī 

lafıžlarını isti‘māl etmeksizin bir güzel veya bir bahār levĥası taśvīr ve tavśīfe muķtedir 

olacaķ varsa aślā!” 

 Mehmed Rıf‘at Efendi, Türkçe’yi kendi başına yetersiz olarak 

değerlendirmektedir. Onun şiirlerinde Arapça ve Farsça kelimeler çoğunluğu teşkil 

etmektedir. Bu durum dönemin ünlü şairleriyle aynı paralelde bir anlayışa sahip olmasını 

göstermektedir. Nitekim “Cevab” adlı metni Tevfik Fikret ve Cenab Şehabettin hakkında 

yazılan bir eleştiriye cevap amaçlı yazmıştır. 

Mehmed Rıf‘at Efendi, dönemlerinde ağır yazdıkları için ve anlaşılmadıkları için 

eleştirilen Serveet-i Fünûn yazarlarını da savunmuştur. Bu onun nasıl bir dil anlayışına 

sahip olduğu hakkında bize bilgi vermektedir: “‘Uşşāķī-zāde Ħalid Żiyā Beg Efendi 

Ĥażretleriniŋ Māvī ve Siyāhında fareżā:  (Lambanıŋ ķırmızı ābajorundan düşen bir śaķızıŋ 

gümrāh siyāh śaçları üzerinde uçuşurdu.) gibi bir cümle oķuduġumu taħaŧŧur ediyorum ki 

bunu sā’ir görenler: Bir żiyā uçuşur mu? Bu yaŋlışdır. Buradaki (ş) iştirāk içindir. (uçuyor) 

demeliydi, diyorlar. Evet pek ŧoġru faķaŧ eminim ki Ħalid Żiyā Beg Efendi Ĥażretleri 

(uçuşuyordu) ta‘bīriniŋ māhiyyetini bilerek bıraķmışlardır.”
78

 

 

2. İÇERİK ÖZELLİKLERİ 

Mehmet Rıfat Efendi, şiirlerini yazarken dönemin zihniyetini yansıtmıştır. 

Eserlerini meydana getirdiği dönemde Servet-i Fünûn edebiyatçıları sanat anlayışlarıyla 

etraflarını etkiliyordu. Mehmet Rıfat Efendi, bu etkilenmeden nasibini almıştır. Şiirleri 

genel olarak bireysel konulardan bahsetmektedir. Şiirlerinin içeriğini incelediğimiz zaman 

Servet-i Fünûncularla ortak noktalarının olduğunu görüyoruz.  

2.1. Dini Konular 

Mehmet Rıfat Efendi’nin şiirlerinde, yazılarında tasavvuf ve dini konulara pek yer 

verilmemiştir. Genel olarak şiirlerinin ve yazılarını din dışı konular etrafında yazmıştır. 

Ancak bir şiirinde tabiata karşı olan yoğun ilgisi onun Allah’a secde etmeye kadar 

götürmüştür.  
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Eşcār-ı pür-ezhāre baķıŋ cümlesi dilber 

Žannım yaġıyor arża semādan bu çiçekler 

Serkeşte-i ĥayret olarak uçmada yer yer 

   Rengīn kelebekler 

 

Her şey ediyor śāni‘a kendince teşekkür 

İnsān bunu görünce gelir ĥālet-i vecde 

Eyle bu küçük ‘aķl ile ħallāķı tefekkür 

   Bilāħire secde 79
 

Mehmet Rıfat Efendi tabiatın yaratıcısı olan Allah’a şiirlerinde bu muhteşem 

eserinden dolayı yer verir. Onun şiirlerinde dış dünyanın önemli yeri vardır. Bütün bunları 

yaratan Allah şiirlerinde mükemmel tabiatın sani-i hakimi olarak yer alır. 

Olur mihr-i cihān-ārā nümāyān fevķ-i ħāverde 

Münevverdir mükemmeldir ne varsa baĥr ile berde 

Tebessümler eder zerrāt olur da nūr-ı perverde 

Nümāyāndır tebessüm eylemiş śun‘-ı ħüdā yerde 80
 

2.2. Parnasizm Akımının Etkisi 

Mehmed Rıf‘at Efendi natüralizm ve parnasizm akımlarından etkilenmiştir. Emile 

Zola adına yazdığı şiir onun natüralizme ne kadar bağlı olduğunun göstergesidir. Bu 

akımlar Mehmed Rıf‘at Efendi’nin şiirlerinin oluşmasında ve içeriğinin belirlenmesinde 

çok etkili olmuştur. 

“Tûl-ı Kadın” adlı manzumesinin altına “Bu manžume Fransızlarŋ(naturalizm) 

dedikleri mesleği takliden yazılmıştır.” notunu düşmüştür. “Emil Zola” adıyla yazdığı 

şiirinde baştan sona Zola’yı över. Ona olan saygısını bildirir; onun eserlerinin 

güzelliğinden bahseder. Şiirinin başına Zola’nın resmini koyan şair, şiirinde bu durumu 

konu alır. Ona olan sevgisini “Resmine hürmet ediyorum.” diyerek gösterir.  

Natüralizm akımı ve onun şiirdeki yansıması olarak görülen parnasizm akımı 

Mehmed Rıf‘at Efendi’nin şiirlerinin içeriğini belirler. Onun çoğu şiiri toplumsal 

konulardan uzaktır ve şiirlerinde dış dünya önemlidir.  
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  Ma‘ârif , Sene 3, C.6, N.142, s.  123 
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  Ma‘lûmât, Sene 1, N.42. s. 331. 
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Şiirlerinde karamsarlık vardır. Şiirlerinin birçoğunda bu durum sezilir. Şairin 

şiirlerinden yola çıkarak hayata bakışı hakkında çıkarımlarda bulunabiliriz. Şair hayatta 

pek mutlu değildir. Bu durum onun Parnasizm akımının etkisinde şiir yazmasından da 

kaynaklanabilir. Parnasyen şairlerde kötümser bir atmosfer mevcuttur.
81

  

2.3. Toplumsal Konular 

Mehmet Rıfat Efendi’nin manzumeleri içerik olarak şiirlerinden ayrılır. Manzume 

yapı, dil ve anlatım bakımlarından hikayeye  yakındır. Manzumelerde günlük konuşmalara 

sıkça yer verilir. Mehmed Rıf‘at Efendi manzumeleri ile toplumsal konulardan tamamen 

kopmadığını göstermiştir. 

 “Matbada”  adlı manzumesinde divan şiiri hakkındaki düşüncelerini söylemiştir. 

“Tûl-ı Kadın” ve “Bir Köyde” adlı manzumesinde toplumun o dönemki halini gözler 

önüne sermiştir. Diğer şiirlerinin aksine manzumelerinde toplumsal konuları ele almıştır: 

- Yavrum  

- Ne var baba?  

- Beni bir parça gel çevir 

Ĥālā ıśınamadım bu gece her yanım demir 

Ateş de sönmek üzere biraz büyükçe yonġa at 

- Sen üzme kendini yaparım rāĥat eyle yat 

- Yatmaķ mı? Ey ķızım ne diyorsuŋ 

- Faķaŧ sanā 

- Bir şey mi söylemekti merāmıŋ seniŋ baŋa 

- Yoķ yoķ üzülme göğsüne darlıķ gelir āman 

- Yoķ yoķ değil ķızım beni sen diŋle her  zamān 

Mümkün değil bu rāĥatı bulmaķ bu ħastalık 

Etti ża‘if ķalbimiyavrum delik deşik82 

 “Her edebî metin, oluştuğu dönemi temsil eder. Çünkü o dönemde ortaya 

konulmuş insan başarılarının ve bilgi birikiminin tümünden yararlanarak oluşur. Ayrıca 

yazıldığı veya oluştuğu dönemin dilinin özellikleri edebi metinde açıkça görülür.”
83
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  Geniş bilgi için bkz., Çetişli, a.g.e., s. 103. 
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  Fevâ’id, Nüsha-i Güzîde, Matba-ı Emri, Bursa, 1313, s. 61. 
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Mehmed Rıf‘at Efendi manzumeleri ile yaşadığı dönemi bize yansıtmıştır. Dönemin zor 

şartlarını, çekilen sıkıntıları edebî bir üslûpla nakletmiştir. 

2.4. Tabiat  

Mehmed Rıf‘at  Efendi şiirlerinde tabiata ayrı bir önem vermiştir. Onun şiirlerinin 

hemen hemen hepsinde tabiattan bir parça vardır. Dış dünya onun penceresinden şiirlerine 

yansımıştır. “Semâya Karşı” adlı şiirinde şu mısralar geçmektedir: 

Ben görmek isterim o müşa‘şa‘ saĥraları 

Bālā bahār-ı encümü, ezhārı, meşceri 

Murġān-ı naġmekār ile kühsārı, cūlar ı84
 

“Yeşilde” adlı şiirinde tabiat ile ilgili şu mısralar da onu tabiata karşı olan ilgisini 

gösterir: 

Yaz gelse de gitsem şu güzel ŧaġlara bir gün 

Gezsem o zümürrüd gibi şāhiķaları yekser 85
 

Ma‘ârif’deki şiirlerinde de tabiat temi önemli bir yer tutar. Ma‘lûmât’da yer alan 

şiirinde de tabiat kendine yer bulmuştur. Ma‘ârif dergisinde yayınlan “Çiçeklerim” adlı 

şiirden sonra dergiyi çıkaranlar tarafından şöyle bir not düşülmüştür: “Çiçeklerle 

kelebekleri pek ziyāde sevmekde olduġu aŋlaşılan Rıf‘at Beg Efendiniŋ bu manžūmesi 

çiçek, kelebek mażmūnundan ħoşlanmayan bir ŧaķım erbāb-ı şebābıŋ nažar-ı diķķātini celb 

edecekdir.”
86

 

Onun şiirlerinde tabiat kendine hep yer bulmuştur. O dönemde kelebek, çiçek 

mazmunlarından hoşlanmayan bazı insanların Rıf’at Efendi’nin şiirlerinden 

hoşlanmadığını yukarıdaki yazıdan anlıyoruz.  

Ma‘lûmât’da yer alan bir şiirinde tabiat yine kendine yer bulur. Şiirin bir bölümü 

şöyledir: 

Semādan ħandeler yaġmış denir ezhāre baķdıķça 

Göŋül müstaġraķ eźvāķ olur enhāra baķdıķça 

Gelir vicdāna ‘ulviyyet hemān eşcāra baķdıķça 
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O çarpışımda ĥayretlerim zeħħāre baķdıķça 87
 

Şiirin devamında, tabiatı şairi irşad eden olarak görür.  Şiirinde şu ifadeler yer alır: 

Ŧuyūruŋ naġmesi eyler sürūr gülşeni müzdād 

Bu şeyler hep mu‘ālīdir eder bir şā‘iri irşād 

Mekteb dergisinde yer alan “Terâne-i Bahâr” adlı şiiri de konusunu tabiattan 

almıştır: 

Semā, zemīn, çemen, buĥār baķıŋ ne rütbe-i ābdār 

Şükūfeler güler, bütün göŋüller oldu neşve-dār 88
 

2.5. Çocuklar 

Onun şiirlerinde çocukların da yeri vardır. Nesirlerinde de çocuklara yer ayırmıştır. 

Bir şiirinde çocuklardan şöyle bahseder: 

Çocuķsuz ev çiçeksiz baġa beŋzer bī-leŧāfetdir 

Çocuķsuz ħāne bir virāne-i meskūn ķasavetdir 89
 

2.6. Bursa 

 Mehmed Rıf‘at  Efendi’nin şiirlerinde Bursa’nın ayrı bir yeri vardır. “Gökdere’de” 

adlı şiirinde günümüzde de güzelliğini devam ettiren Gökdere nehrinden bahsetmektedir. 

Sukūn ü ĥüzn şebāne o şi‘r-i pür-ahenk 

Ĥazīn ĥazīn dökülürdü fem-i ŧabī‘atdan 

Şevāhik üzerinde ŧuruyordu rengā-renk 

Birer bedī‘a o ĥayret-niŝār-ı ķudretden90 

 2.7. Askerler 

Şair, “Askerlerimize” adlı şiiriyle millî duyguları yoğun olarak işlemiştir. 

Kahraman askerlerimize şöyle seslenir: 

Ey cedd-i mecīd-i dilāver olan şanlı ġāziyān 

‘Oŝmānlılıķ celādeti sizlerdedir ‘ayān 

Bir ĥıśn-ı āhenīn vaŧandır vücūduŋuz 

Ežher sizin şecā‘at ve saŧvetle sūduŋuz  
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  Ma‘lûmât, Sene 1, N.42. s. 331. 
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  Mekteb, Sene 4, N.37, s. 578. 
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Sizlersiŋiz muĥāfıžı nāmūs-ı milletiŋ 

Sizlersiŋiz müşaħħaśı nām-ı ‘adāletiŋ 

Ħādimsiŋiz bu hey’eti infāķa her zaman  

Sizlersiŋiz eden vaŧan uġrunda terk-i cān 91 

Fevâ’idin özel sayısı Osmanlı-Yunan savaşının arkasından Osmanlı ordusuna 

destek için çıkarılmıştır. Bu sayı Rıf’at Efendi’nin askerlerimize olan sevgisinin açık bir 

ifadesidir.  

Rıf’at Efendi’nin babası tarafından kaleme alınan bir makalede oğluna verdiği 

öğütler önemlidir. Babası Celal Paşa yazdığı makalede oğluna şöyle demektedir: “Bāķī, 

iħtiyār babanıŋ bu zemine ‘ā’id olmaķ üzre saŋā söyleyeceği sözler şu cümlelerden 

‘ibāretdir: İslāmiyetini muĥāfaža et! Muĥib-i vatan ve millet ol! Bir yerde bir ‘asker 

gördüŋ mü derĥāl ķıyām edip elini öp! Zirā ben dünyāda büyüklüğü ancaķ bu meslek 

efrādında görüyorum.” Bu sözler kalbi vatanı için atan bir babanın, oğluna vatan ve asker 

sevgisi aşılama gayretidir. Rıf’at Efendi’nin dedesi Hayrettin Paşa da orduda miralay 

olarak görev yapmıştır. Bütün bu durumlar onun askere karşı derin bir sevgi duymasına 

neden olmuştur. Fevâ’id’in özel sayısını çıkarma nedeni de kahraman askerlerimize maddi 

destek içindir. 

2.8. Dönemin Yönetimi 

Mehmed Rıf‘at Efendi, dönemin padişahı Abdülhamid’in veladeti münasebetiyle 

bir şiir yazmıştır. Bu şiir onun padişaha olan sevgisinin göstergesidir. Döneminde çoğu şair 

tarafından istibdad yönetimi nedeniyle sevilmeyen Abdülhamid, Rıf’at Efendi tarafından 

şu ifadelerle övülmektedir: 

Ey źāt-ı hümāyūnu bize mevhibe-i ĥaķ 

Ey ‘ādil olan şāh-ı kerem-kār-i yegāne  

Mevlā biliyor gelmedi gelmez yine muŧlaķ 

   Miŝliŋ bu cihāna 
 
Ey nīr-i ‘irfānı eden ‘ālemi raħşān 

Ķābil mi ki evśāfıŋı ta‘dād ede insān 

Ey ħilķati māfevķ-i beşer ĥażret-i sul‘tān 

   Dünyā saŋa ĥayrān 
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Ĥayretle sitāyişle aŋıp nāmıŋı her bār 

Ĥayretle verir ĥayretine her kişi pāyān  

Ey sevgili sulŧānım ey şanlı ĥükümdār 

   Cānlar saŋā ķurbān 92
 

Şiirin devamında  Abdülhamid’e olan övgüler devam etmektedir. Rıf’at Efendi’nin 

şiirlerinde dönemin yönetimine ve Osmanlı tarihine yönelik herhangi bir eleştiri 

bulunmamaktadır. “Cülûsiyye” adlı şiirde de padişah övülmektedir: 

Bu gün yevm-i cülūs-i ĥāżret-i ħāķān-ı zī-şāndır 

Temādī-i şekve ü şānına herkes du‘ā-ħāndır 

Bu gün bir ‘ıyd-ı ekberdir bütün Oŝmānlılar şādān 

Ne dürlü şānlı şenlikler edilse ĥāl-i cesbāndır 93
 

2.9. Ölüm 

Mehmed Rıf‘at Efendi, şiirlerinde sıkça ölümden bahsetmiştir. Onun şiirlerinde 

“mevt, memat, ölüm” kelimelerine sıklıkla rastlanır. O ölümden bahsederken karamsar bir 

halde bahseder. Ölümden korktuğu şiirlerinden anlaşılmaktadır. Yakın bir arkadaşınının 

ölümü üzerine yazdığı “Mersiye” adlı şiirde ölümü sorgulamaktadır:  

Ķānūn imiş ölüm bize bildik faķaŧ niçin 

Ĥikmet nedir yaratmada insānı maĥv için 

 

‘Aķl ermiyor bu şeylere beyhūdedir emek 

Eŋ aŋlaşılmayan yeri vaķtinde ölmemek 94 

Mehmed Rıf‘at Efendi, genç yaşta ölen  Emri Efendi’nin oğlu Lütfi’nin ölümü 

üzerine şu beyitleri yazmıştır: 

Derūnumda varken temeyyül ĥayāta, 

Vücūdum esīr oldu ĥayfā memāta! 

 

Revā mı sinimde  girmek turāba? 

Sezāsıŋ sezāsıŋ! Ölüm ‘itāba! 95  
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“Teheyyüc” adlı şiirinde ölümden şu mısralarla bahseder: 

Bilmişdi ki çāre yoķ necāta 

Her yerde hedef idi memāta 96 

“Bir Köyde” adlı şiirinde ölüm ile düşman olarak gördüğü hayatı aynı beyitte 

kullanır: 

Yoķtur cefāya ķudretim artıķ bugün memāt 

Ķarşımda işte baķ gülüyor düşman ĥayāt 97 
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   Fevâ’id, 4. sene, 18. nüsha, s. 274. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TRANSKRİPSİYONLU METİN 
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1. TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ  VE METİN TESBİTİNDE  İZLENEN YOL 

 

TRANSKRİPSİYON  ALFABESİ 

 

Elif ا a, e, ā 

Be ب b 

Pe پ p 

Te ت t 

Se ث ŝ 

Cim ج c 

Çim چ ç 

Ha ح ĥ 

Hı خ ħ 

Dâl د d 

Zel ذ ź 

Ra ر r 

Ze ز z 

Je ژ j 

Sin س s 

Şin ش ş 

Sad ص ś 

Dad ض ż, đ 

Tı ط ŧ 

Zı ظ ž 

Ayın ع ‘ 

Gayın غ ġ 

Fe ف f 

Kaf ق ķ 

Kef ك k, g, ŋ 

Lâm ل l 

Mim م m 

Nun ن n 

Vav و    v, o, ö, u, ü,ū 

He ه h, e, a 

Ye ى ī, i, ı, y 
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Metin tespitinde tutulan yol: 

1. Metindeki kelimelerin ve eklerin imlasında metne bağlı kalınmıştır. 

2. Metinde Arapça ve Farsça kelimeler uzun vokal ى, و ١ , sırasıyla â, î, û şeklinde 

gösterilmiştir. 

3. Metinde geçen “yapıp, edip” gibi Türkçe kelimelerdeki zarf-fiil eki Arap 

alfabesinde “b” ile yazılmasına karşın “-p” olarak çevrilmiştir. 

4. Farsçadaki vâv-ı madûle, geçtiği kelimelerde italik yazılmıştır: ħāb gibi. 

5. Muzaf ve Muzafun ileyhin yer değiştirmesi sonucu meydana gelen Farsça 

birleşik isim ve sıfat tamlamalarında (izafet-i maktu) iki kelime arasına ( - )konulmuştur: 

âşüfte-hezâr, hûn-âşâm, nükte-şinâs, ser-nigûn gibi. 

6. Metinde geçen Farsça ikili tekrarların yazımında, tekrarlanan kelimelerin 

arasındaki ek veya edatlar kısa çizgi ile gösterilmiştir: ser-â-ser, mâl-e-mâl, demâ-dem, 

ser-be-ser gibi. 

7. Tamlamalardaki “kesre”, “ye”, “hemze” işaretleri transkripsiyonda “-i” ve “-yı, -

yi” biçiminde gösterilmiştir 

8. Metinde geçen “içün” kelimesi “için” şeklinde yazılmıştır. 

9. Metinde gice, ide şeklinde geçen kelimeler gece, ede şeklinde yazılmıştır. 

10. Metinde eksik harf veya yabancı özel isimlerden dolayı okunamayan 

bölümlerin yerine Arap alfabesi ile asılları verilmiştir. “Bu  ta‘rīżleri oķuduķça 

ĥayretten ĥayrete düştüm.” gibi. 

11. Metinde dileyor, geleyor vb. şeklinde geçen kelimeler diliyor, geliyor şeklinde 

ses daralmasına uğramış şekilde yazılmıştır. 

12. Alıntılarda  “Mektep” olarak geçen derginin ismi “Mekteb” olarak yazılmıştır. 

13. Metinde işitdi, girmişdi v.b. şeklinde geçen kelimeler metinde geçtiği şekliyle 

yazılmıştır. Günümüz Türkçesinde meydana gelen ses olayları belirtilmemiştir. 

14. Metinde Fransızca özel isimler okunuşlarına göre yazılmıştır. Biz de özel 

isimleri metne bağlı olarak okunuşuna uygun yazdık. Şatobiryan gibi.   
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2. ŞİİRLERİ 

 

2.1. Fevâ’id’deki Şiirleri 

 

SEMĀYA ĶARŞI 
98

 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

 

Şikeste bir derīçeden ecrāma doġru gāh 

Māvī ķaranlıġıŋ arasından uçub nigāh  

 

Bir refref-i ĥazīn ile şedd-i riĥāl eder 

Lakin o rāh-ı dūr anı rencīde bāl eder  

 

Ķalmaz mecāli sa‘y ile artıķ teŧayyüre 

Eyler süķūt-ı ‘acz ile ħāk-ı teĥayyüre 

 

Siz ey ħıred-fiken olan ecrām-ı nā-bidār 

Ey siz ki künhüŋüz eder insānı bī-ķarar 

 

Her fikr-i ‘ālimāneyi şeb ķām edersiŋiz 

Aġreb ki siz ‘avālim-i raħşande-tersiŋiz 

 

Bir dūr-bīne ‘aķsiŋiz iŝbāt eder cihān 

Hep müttefiķ bu noķŧada ārā-yı ‘āķılān 

 

Māliksiŋiz bizim gibi milyārca ādeme 

Tābi‘siŋiz bizim gibi devr-i demādeme 

 

Noķśān derim faķaŧ size nisbetle fen yine  

Zirā giden bulunmadı ĥālā şu engine 
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  Fevâ’id, 4. sene, 1. nüsha, s. 7.  
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Vardır siziŋde biz gibi leyl ü nehārıŋız 

Vardır siziŋde biz gibi ķūh u biĥārıŋız 

 

Eşcār u murġzārıŋız ān-ı bahārıŋız 

Ezhār-ı nüktedār ile elbet hezārıŋız 

 

Mümkün neden değil bize görmek o yerleri 

Ben görmek isterim o müşa‘şa‘ saĥraları 

 

Bālā bahār-ı encümü, ezhārı, meşceri 

Murġān-ı naġmekār ile kühsārı, cūları 

 

Bir gün olur bulur buŋa elbette çāre fen 

Lākin görür müyüm bunu mümkün mü ah ben 

 

Her kim giderse encüme ātīde ibtidā
99

  

Mažhar olan bu şöhrete dünyāda evvelā 

 

Benden śadā-yı şevķ ile pür hiss-i iĥtirām 

Şā‘irleriŋ ‘umūmuna ‘arż eylesin selām 

 

SĀĤİLDE 
100

 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Altun gibi ķumları baŋa olmuşdu nişimīn 

Yalŋız başıma gitmiş idim seyr-i ġurūba 

Nāgāh hevā başladı şiddetle hubūba 

Bir ah-ı ġarībāne işitdim o zaman ben 

   Lāhūt ile yemden 
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  Bu fikir  Perudum’dan iķtibās edilmiştir. 
100

  Fevâ’id, 4. sene, 2. nüsha, s. 19. 
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Gūyā ki bir ateşgede ķarşımdaki ħāver 

Şiddetlenerek kükredi şūrişine seyyāl  

Bir śūrete girmişdi ki ŧaġlar ile hemhal  

Her mevceniŋ üstünde birer mihr-i münevver 

Olmuşdu şenāver 

 

Baķdım ki seĥā’ib oluyor ufķa girizān 

Her pāresi bir ŧayfı kefen-pūş idi gūyā 

Ervāĥı ġażabla ķovuyor ‘ālem-i bālā 

Aġūş açıyor anlara bir mevceli nīrān 

   Bir ķahr-ı ħurūşān 

 

Ħurşīddir ġurūb eyledi maġribde ķarardı 

‘Ummāna sükūn gelmedi bir ķat daha azdı  

Bir pīr o zaman sāĥilde birķaç dere ķazdı 

Deryā oraya dalġalar atdıķça śarardı 

   Bilmem ne arardı 

 

Esdikçe hevā etdi perestūları berbād  

Bir lāne bile ķalmadı hep ħāk ile yeksān  

Rencīde per olmuşdu bütün lāz-ı nişinān 

Bīçāreleriŋ cümlesi dermānde-i feryād 

Şāyeste-i imdād 

 

Sevdālı buluŧlar uçaraķ ķondu cibāle 

‘Aķs eyledi fīfelere bir ħande serāser 

Bir ħande ki dehhāş idi pervende-i āźer 

Her ĥādiŝe mālikdi bir ahenge, kemāle 

   Bir gizli mā’ile 
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Çok sürmedi maĥv oldu o hengāme-i dehşet 

Bir leyl-i muķammerle cihān raĥata daldı 

Deryā yine evvelki güzel ĥālini ümit 

Baħş eyledi ‘ummān ile ormanlar ziynet 

   Fānūs-ı  meşiyyet  

 

Baķdım ki şevāhıķ mah-ı nevvar ile raħşān 

Gördüm ki tebessüm yaġıyor ħāke semādan 

Ŧuydum ki teşekkür çıķıyor ‘arşa serādan  

Düşmez mi bu ‘ulviyyeti seyr eyleyen insān 

   Hayretlere her an 

 

Göŋlümdeki sevdāları hep eyledi cūşan 

‘Ummānda ĥükümrān olan ahenk-i ŧabi‘ī 

Geçdiyse de gelmiş yine bir lüŧf-ı rebī‘ī 

Ķaçdıysa da meşcerden o ħanende bir an  

   Bāķī yine elĥān  

 

Ettikçe teneffüs o ciyādetli hevāyı 

Gezdikçe o ķumluķları  ormanları yekser 

Olduķça leb-cūda ħayālāt ile hemser 

Aŋdım ŧuyaraķ cūdaki sūzişli nevāyī 

   Her laĥža śafāyı  

 

ŦUL ĶADIN
101

 

(Bu manžume Fransızlarŋ Natüralizm dedikleri mesleği takliden yazılmıştır.)  

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

 

Te’mīn eder ġıdāsını hep şest cāmeden  

‘Āciz faķaŧ ĥayātını artıķ idāmeden  

Śolmuş cemāli nažiresini maġmum el-ħarab 

Bir ķız çocukla çekmede her gün cefā, ‘aźab 
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  Fevâ’id, 4. sene, 2. nüsha, s. 20. 
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Bir gün onda bulunmadı bir parça nān bile 

Vermişdi ķomşusu oŋa biŋ imtinān ile  

Bir çare bulmaķ üzre ķoyuldu te’emmüle 

Mecbūr gördü kendini artıķ tesā’ele 

El açdı biŋ ĥicāb ile aśĥāb-ı ŝervete  

Birķaç ġuruş bulunca ķıyām etdi ‘avdete 

Ĥātūn  yolunda ĥüzn ile eyler iken devām 

Bir ses çıķardı yavrusu bir ses ki pür-ġarām 

- Baķ anne baķ aman ne ķadar süslü bir bebek 

- Baķ baķ ne ħoş şu fistanı göğsünde bir çiçek 

Lakin ķızım! 

-‘Aceb şunu vermez mi istesek? 

- Elbette! 

- Śāĥibi onu pek çoķ sever demek! 

- Gelmez o süslü ķız bize  

- Bir kere śor yine 

- Gelmez dedim çocuk beni ķızdırma sen yine 

- Ben gitmem isterim onu 

- Gel artıķ alıyoruz 

- Śor  anne śor ķuzum eger ister iseŋ verir. 

Girmişdi ķār-gāha ķadın fikr-i tār ile 

Ķızlar alırdı tentene, mendil, çorap, file 

- Oġlum şu süslü ķız ķaça? 

- Śoŋ  sözle seksene 

- Allah esirgesin 

- Ħānım esvābı tentene 

- Bir kere baķ yine pek süslü pek güzel 

- Yavrum bahalı, etme 

- Ķuzum anne gitme gel 

- Bir başķa var ħānım! Daha ehvence onbeşe 

- Al anne 
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- Śuś ķızım! Anneŋi  yaķma ateşe 

- Versem olur mu on ġuruş 

- Olmazsa ħoşcaķal 

- Mümkün değil ħānım! Ona, sen  

- Gitde başķa al 

Nāçār verdi vālide naķd-ı ġıdāsını 

Gösterdi yār-ı cānına śıdķ u vefāsı 

 

Ferdāsı gün çocuķ bebeği ķırdı ansızın 

Bir çoķ zamān o on beşe aġlardı ŧul ķadın 

 

ĶUŞ MANŽŪMESİ
102

 

(Tevfīk Fikret Beg Efendi Ĥażretlerine yādigārımdır.)  

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

 (*)Ey ķavs-ı ķuzaĥlardan alan renk ü leŧāfet  

Ey ŧā’ir pehnā-i meşiyyet 

Bilmem bu ne ĥikmet? 

Yalçın ķayalıķlarda şevāhiķde  yaşarsıŋ 

Eŧrāfına diķķatle baķarsıŋ  

Sür‘atle ķaçarsıŋ 

Ĥayrān o bu  o puŋarlardaki zümürrüd gibi eşcār 

Elvānıŋā elĥānıŋa her bār 

Ey mürg-i naġmekār! 

Derler ki: şu ķuş ŧutmalıdır bizde   

Aġżānımızıŋ  sāyesi me’men 

Āzāde-i şīven! 

Bir sāye-i ĥađrā ki derūnunda perīler 

Biŋ nāz ile hem ĥālet-i güher 

Cūlarda ŝenā-ver 

Bir sāye-i ĥađrā ki biri ħāne-i ezher 
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  Fevâ’id, 4. sene, 2. nüsha, s. 21. 
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Her kūşesi ħoş nefĥa-yı aħter 

Biŋ ġonca-yı źī per 

Bir şevķ ile daldan dala olduķça şitābān 

Her dalda ķalır mā’il-i ŧayrān 

Bir naġme-i lerzān 

Terk ile o hecri biri aç bālıŋı uç gel 

Gel ķaçma bulunmaz saŋa engel 

Źevķ ile mükemmel 

Düştükçe güzel göğsüne envārı nehārın 

Sevsin seni ezhārı bahārın 

Minķārı hezārıŋ 

İn inde niyāz eylerim ey murġ-ı mezher 

Gel eyleme bir ķalbi mükedder 

Bir meşceri muġber 

(*)Bundan bir sene muķaddem  manžūm bir ĥikāye yazmaķ istiyordum. Faķaŧ 

eşĥāśa iki vezin ile söz söyletmek arzū eylediğimden vezin intiħābı ħuśūśunda e‘āżim 

üdebāmızdan Tevfīk Fikret Beg Efendiye mürāca‘at eylemişim. Bu manžūmeniŋ vezinini 

tavśiye eyledi. Ĥikāyeniŋ nıśfına ķarīb ķısmını yazıldığı śırada Şehābeddīn Beg Efendi de 

bu vezinde bir şi‘r-i ġarrā  inşād buyurdular. Bu veziniŋ kāşifi Tevfīk Fikret Beg Efendi ve 

kendi re’yleriyle evvelā isti‘māl eden bendeŋizim. Şu sözleri buraya yazmaķtaki 

maķśadım(Şehābeddīn Begi taķlīd etmiş) gibi bir kināyeye hedef olmamaķtır.  

 

KÜÇÜCÜK BİR ĶIZA 
103

 

(Süleyman Nesīb Beg Efendi Ĥażretlerine) 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fa‘lun 

 

Yaramazdır şu ŧıfl-ı nevreste 

Küçücük ellerinde bir deste 

 

Yeŋi açmış şükūfe bāzīçe 

Śayıyor da bu şi‘ri bir hece 
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  Fevâ’id, 4. sene, 3. nüsha, s. 37. 
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Yoluyor  bir hevesle aheste 

Daġılırken o şi‘r-i berceste 

 

İşidirdim ġarīb bir feryād 

Ki ederdi çiçekler istimdād 

 

Küçücük ķız daġıtma maĥv etme 

Merĥamet et de böyle sen ditme 

 

Bize ‘āşıkdı gökde aħterler 

Uyuyordu zemīnde duħterler 

 

Dökülürdü ĥasedle göklerden 

Bize yaşlar śabaĥ-ı enverden 

 

Ĥuccelerde  bizimle fāħirdir 

Yüzümüzde kemāl žāhirdir 

 

Ķalacaķdı bu ħāk-ı bī-pāye 

Olmasaydıķ çıķıp da pirāye 

 

Yaramaz ķız düşün ki bir gün sen 

Gezinirken çemende bir dilden 

 

İşidip bir sāy-ı ĥiss-i perver 

Büyüyüp de olunca bir dilber 

 

Vurulursuŋ evvelde ta cāndan 

Ķoparıp bir şükūfe bir yandan 

 

Anı bir gizli yerde beklerseŋ 

Küçücük bir hediyedir derseŋ  
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Bir çiçekse hediye-i sevdā  

Anı lāyık mı eylemek ifnā 

 

Bir çiçek bir mā’il-i vicdāndır 

Ki bu yüzden ŝenāya şāyāndır 

 

MEZĀR-I YĀRDA
104

 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

 

Pīrāye-i ħayālim idi ĥiss-i ħilķatiŋ 

Ey ġonca-ı güzidesi baġ-ı ŧabi‘atıŋ 

 

Senden gelirdi fikrime bir revnaķ-ı bahār 

Senden gelirdi şi‘rime āhenk-i dilşikār 

 

Eŋ ħoş eŝerlerim saŋa ‘ā’iddi cümleten 

Senden bana deķāiķ-ı eş‘ārı öğreden 

 

Ĥüsnüŋ gelirdi ķarşıma ey yār-ı muĥterem 

Bāl-ı hezārdan banā baĥş eyleyip ķalem 

 

Yaz beyyināt-ı  ĥüsnümü derdi o nāz ile 

Yaz titrek elimle ‘acz ile biŋ iĥtirāz ile 

 

Tersīm eder gibi seni oldukca ħāme-rān 

Ĥayrān olurdu şi‘rime ezhār-ı āsumān 

 

Lakin bu gün şu tūde-i ħāk içre inħılāl 

Etmek revā mıdır saŋa ey ĥiss-i pür-kemāl 
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  Fevâ’id, 4. sene, 3. nüsha, s. 38. 
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Oldukda çöktü fikrime baķ žulmet-i melāl 

Artıķ olur mu sözlerim eyvah źī-me’āl 

 

MERŜİYE
105

 

 (Ŧarīķ ġazetesi sermuĥarriri iken vefāt eden tekā‘üd-i śanduķī muĥasebecisi Emīn 

Efendizāde Es‘ad Beg merĥuma) 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün  

 

Müşgül tefhimi bu mu‘ammā-yı ħilķatiŋ 

Serbestedir serā’iri insāna rıĥletiŋ 

 

Vicdānına bu ĥikmeti herkes su’al eder 

Herkes  bir ufķ-ı mužlime şeźer-i ĥāl eder 

 

Meş‘ale arar ĥaķīķati tenvīre hep žılāl 

Tedķīķ eder o žulmeti ĥayfā ki bī-me’āl  

 

Hīçi mā’il olur oŋa manžūr-ı dīdesi 

Ĥal eylemez o müşgülü maġz-ı remīdesi 

 

Ķānūn imiş ölüm bize bildik faķaŧ niçin 

Ĥikmet nedir yaratmada insānı maĥv için 

 

‘Aķl ermiyor bu şeylere beyhūdedir emek 

Eŋ aŋlaşılmayan yeri vaķtinde ölmemek  

 

Olmaķ revā mı gülşende bir ġonca-ı şebāb 

Elbet yaķar göŋülleri bir böyle iġtirāb 

 

Ez-cümle mīr Es‘ad Beg nā-sezā memāt 

Eyler ŧavaf ķabrini mātemle hep ĥayāt 
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  Fevâ’id, 4. sene, 3. nüsha, s. 38. 
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Ġāyet ħulūķ idi biriniŋ ħāh idi 

‘Ulviyyet-i fū’adına ĥāli güvāh idi 

 

Şāyān görürdü ‘ācizi ķardaşca ĥürmete 

Allah mažhar eylesin anı her źevķ-i cennete 

 

Bilmem nedir beşerde bu sür‘atlı inķılāb  

Bilmem nedir bu topraġa şiddetle inciźāb 

 

Bundan beş on gün evveli birlikte bir gece 

Bir baĥŝ-ı izdivāc ile güldüğdü ħaylīce 

 

Ferdāsı gün vedā‘ ile geldim bu yerlere  

Meftūn idim şafaķlara ŧaġı saĥralara 

 

Bildir demişti ĥālini her hafta nažm ile 

Yazdım cevāb gelmedi ĥatta ħaber bile 

 

‘Atf etmedim bu ĥālini ben bir felākete 

Ķalmış meğer görüşmemiz artıķ ķıyāmete 

 

Aldım peyām-ı mevtini bir murġzārda 

Žan eyledimdi kendimi ‘ayn-ı mezārda 

 

Aślā inanmadım buŋa düştüm tereddüde 

Ĥālā da müsta‘ıddir o şüphem teceddüde 

 

Es‘ad birāderim  bu ne sūzişli ayrılış  

Heyhāt iħvanıŋ śoŋu bir böyle hicr imiş  

 

Yazmaķ diler idim saŋa tebrīk-i izdivāc 

Fikrim ķaderle etmedi  ĥayfā ki imtizāc 
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Ziynetlesin mezārıŋı evvel bahārlar 

Merŝiye söylesin saŋa her dem hezārlar 

 

ĶIT‘A
106

 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Śubĥ oldu yine ‘āleme bir neş’e yayıldı 

Ĥayfā ki derūnumda benim meyl-i bekā var 

Göz yaşlarıma raġmen o şuħuŋ deheninde 

Gördüm yine bir ħande-i pür-nūr-ı śafā var 

 

NĀLE
107

 

(Süleymān Nesīb Beg Efendi ĥażretlerine) 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

  

Oldum bu yekneseķ reviş-i ‘ömre münfa‘il  

Yalŋız oŧamda hicr ile miĥnetle müşteġıl 

Bir zaĥm-ı ķalb ile lerzende bī-mecāl 

Fikrim idi bütün gece māżiye intiķal 

 

Tezyīd eder melālimi her dem bir ābşār 

Taħrīş eder śımāĥımı vāveyl-i sengsār 

Śarśar vurur derīçeme şiddetli silleler 

Maĥv etti ķalbimi benim artıķ bu çilleler 

 

Pejmürde bir nigāh ile baķsam manāžıra 

Gūyā hücūm eder o dem eşya-ı ĥāżıra 

Sesler gelir ki sem‘ıme ma‘nāsı iġbirār  

Ķasvet gelir ķalbime perverde-i mezār 
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  Fevâ’id, 4. sene, 3. nüsha, s. 39. 
107

  Fevâ’id, 4. sene, 4. nüsha, s. 54. 
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Leyliŋ o ķahr u şiddeti ħandān olsun baŋa  

Fecriŋ ŧonuķ żiyāları giryān olur baŋa 

Şūrīde-i maġz olub ederim ‘arşa bir ħiŧāb 

Lakin cevāb olur baŋa bir śayĥa-ı ‘ıtāb 

 

NAŽĪRE
108

 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

 

Gelince būy-ı mey peymāneden āheste āheste 

Çıķar dilden hemān jeng-i maĥn āheste āheste 

 

Ķadeĥkār-ı şafaķ renk-i meyiŋ  rindāne iĥsānı 

Olur biŋ nāz ile naķl-ı dehen  āheste āheste 

 

Ŧaġılmış ŧurralar kim şūr-baħş fikr-i şā‘irdir 

Śaçar eŧrāfa bir būy-ı semen āheste āheste 

 

Ħarābāt ehline bir şi‘r-i nev-mülhem olur derĥāl  

Düşünce gerdeninden pirhen āheste āheste 

 

Meleklerden çiçeklerden güzel bostānın üstünde 

Olur bir ħande pürān-ı nūrdan āheste āheste 

 

O gül ruhsār olan tersā ķızı güldü gece mestāne 

Olur bülbül gibi dil-i naġmezen āheste āheste 

 

Getir Allah içün peymāne-i cān-baħşıŋī sāķī 

Ħarāb olmaķdayım‘aşķıŋla ben āheste āheste 

 

O rütbe śoldu ki çehrem benim bu derd-i ġurbetle 

Döker eşk-i teraĥĥüm her gören āheste āheste 
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  Fevâ’id, 4. sene, 5. nüsha, s. 68. 
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Devām eyler ise tenžīre böyle şi‘r-i Sāmīyi  

Olur Rıf‘at da bir ehl-i süħan āheste āheste 

 

YEŞİLDE
109

 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Yaz gelse de gitsem şu güzel ŧaġlara bir gün 

Gezsem o zümürrüd gibi şāhiķaları yekser 

Oldum bu şitā ķahrı ile ‘āleme küskün 

   Mātemiŋde gūyā 

 

Ādem buŋa ŧaş olsa ŧayanmaz acınır ĥāl 

Bārān ile berf etmede yekdiğeri ta‘ķīb 

Eyler bu televvünle hevā śıĥĥatı iħlāl 

   İnsānları taħrīb 

 

Etmez buŋa elbette taĥammül re’iyyetīnim 

Burhān ise eŝnā-yı teneffüsdeki ‘usret 

Bir fikr-i ķavvāsuz ile her ŝaniye beynim  

   Ālūde-i dehşet 

 

Bir caźibe çekmekde beni ġavr-ı ‘ademden 

‘Ömrüm śolacaķ görmeden esĥār-ı bahārı 

Meşcerleri, śaĥraları, jāle ile müzeyyen 

   Ezhār-ı bahārı 

 

Her ŝaniye yaķlaşmadayım ān-ı memāta 

Teħallīś edemem kendimi beyhūde tevīl  

Pejmürde nigāhım uçamaz semt-i necāta 

   Çāk oldu taĥammül 
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MA‘ŞŪĶ-I  ĦAYĀL
110

 

(Tepedelenli-zāde Kāmil Beg Efendi’ye) 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün  

 

Bir ‘aşķ-ı sermedī ile peyrev olub saŋa 

Meknūz olan serā’iri rūĥum ŧavāf eder  

Encümle ĥasbiĥāle ķasıddır eyler ı‘tlā 

Tārīki-i feżāda śafā iķtıŧāf eder 

 

Gāhī siĥr buluŧları üstünde bī-mecāl 

Bir ķaŧreciķ gibi düşer āġūş-ı mezhere 

Eyler bütün meĥāsin-i dünyāya intiķāl 

Derken uçar fiġān ile ħaşyetle meşcere 

 

Gāhī žalām-ı maķber ile periştīr olur 

Hīçīye bir nigāh ederek ħanderīz olur 

Ta‘ķīb eder o ħandeyi bir ‘aķs bī-mā’il 

 

Diŋler iken o ħavf ile eŧrāfı nāgehān 

Başlar güźāra žulmet içinden yegān yegān 

Fersūde bir kefenle śanādīd bī-maķāl 

 

BİR AĶŞAM 
111

 

mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fa‘lün 

 

Ne ħoşdu rengi semānıŋ keŝīf māviydi 

Kebūd sislerin altında muħtefī kühsār 

Gelirdi gūşuma sesler ki hep semāviydi 

Ne varsa pīş-gehimde güzeldi ma‘nīdār 
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  Fevâ’id, 4. sene, 7. nüsha, s. 100. 



72 
 

Buluŧlarıŋ arasında ŧururdu cilve-künān 

Sükūn şām-ı  ġarībāne ķarşı sīmīn-i māh 

Ufuķda yine śarı mor seĥābeler pirān 

Fiġāne başladı bir ķuş ĥazīn ĥazīn nāgāh 

 

Yavaş yavaş bürüyordu semāyı bir žulmet 

Nihān nihān çöküyordu civāre bir ķasvet 

Zamān zamān görünürdü semāda aħterler  

 

Ne ħoşdu bir ŧaġın üstünde penbe bir ħande 

Vedā‘ eder gibi arża olurdu lerzende 

O ħande uçdu ķarardı semā zemīn yekser 

 

MAŦBA‘ADA
112

 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fa‘lün  

 

- Bıraķ düşünme artıķ! 

- Ŧoķunma vaķtim yoķ 

- Seniŋ ĥāline bilmem ne oldu? Ķaç gündür 

Gören diyor ki: zavallı cihāna küskündür 

- Ne yapmalı? 

- Yazı yazsaŋ? 

- Onuŋla meşķūlüm 

Düşünmeden yazı yazmaķ olur mu? Mecbūrum!  

Ne yazmalı? Yazacaķ şey bulunmayor! 

- Pek çoķ! 

- Ġazel nažīre 

- Uśandıķ o eski şeylerden 

Nevā-yi neyle zümürrüd ķadehde meylerden 

Ķaśide, ķıŧ‘a, muħammes maķāl hīçā hīç 

Müfā‘ilen, fā‘ilen mā’il hīçā hīç 
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- Evet faķaŧ bu da bir başķa zevķa ‘ā’iddir 

Ħāyır! Ħāyır! Bu da bāŧıl  bu sözde zā’iddir 

Ŧurur mu ķā‘ide altında ĥiss-i insānī? 

Ŧururdu ĥissimiz olmuş olaydı cismānī 

O ĥissimiz ki meĥāsin içinde ŧā’irdir, 

Mezāhiri, melekūtī, hemīşe zā’irdir 

Uçar semāya, iner bir de ķa‘r-ı nā-yāba 

Gehī girer žulumāta, derūn ħīzāba 

Güźar güźar bu meĥāsin içinde, bir dāne, 

Seçer, bu şevķ ile başlar o ĥissini ityāne 

Bu yolda her ne yazılsa güzel olur elbet 

Gören bulur o eŝerde kemāl ü ‘ulviyyet 

- Evet bu ŧoġru 

- Şu ĥālde o ŧarz merdīde  

Uyuyup geçirmeyiŋ artıķ zamānı beyhūde 

- Müzeyyinātı, śanāyi‘ değil mi her ānıŋ? 

Gece revnaķı artar o ĥiss-i ‘uryānıŋ 

- Edīb olan onu śaymaz cihānda bir hīçe 

Śıġar mı ĥiss-i ĥaķīķīye böyle bāzīçe? 

O leff ü neşr-i müretteble baĥŝ-ı tecnīsi 

O ŧard ü ‘aks u kināye, uśūl-i taħmīsi 

Bıraķ ķuzum bize onlar yabancı şeylerdir 

Değerli cevhere beŋzer yalancı şeylerdir 

- Faķaŧ bu ŧoġru değildir 

- Sen öyle žan eyle 

Geçir zamānıŋı dā’im nidāyı heyheyle 

 

ĦĀŦIRA
113

 

(Aĥmed Muĥtār Beg  Efendiye) 

Mef‘ūlü mefā‘īlü fe‘ūlün 
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Beŋzer o güzel yüzde ki śafvet 

Bir leyl-i bahārīdeki māha 

Çeşmāni de bir şi‘r-i siyāha 

Rengīn femi, gül-ħande meserret 

 

Bir ufaķ bahārı üzerinde 

Açmış gibi göğsündeki ezhār 

Her zühre birer būse-i nevvār 

Gūyā ten-i dil-cū-yi terinde 

 

Bir zemzeme yelpāzesi lerzān 

Eylerdi siyeh zülfünü her ān 

Göŋlüm buŋa, çırpındı üzüldü 

 

Ĥayretlerime ķarşı o yāriŋ 

Ol nükte-i pür-nūr-ı bahārıŋ  

Āhū gibi çeşmāni süzüldü 

 

GÖKDEREDE
114

 

(Aĥmed Muĥtār Beg  Efendiye) 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün (fa‘lün) 

 

Sukūn ü ĥüzn şebāne o şi‘r-i pür-ahenk 

Ĥazīn ĥazīn dökülürdü fem-i ŧabī‘atdan 

Şevāhik üzerinde ŧuruyordu rengā-renk 

Birer bedī‘a o ĥayret-niŝār-ı ķudretden 

 

 

Cevānım ķayalıķlar, siyāh ŧaġlardı 

O ŧaġlarıŋ üzerinden miyāh-ı şiddetle 

Düşünce ŧaşlara mevvāc olur da çaġlardı 

Ĥayātımız gibi āħir, geçerdi sür‘atle 
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Kenār-ı cūy-ı ħurūşānda vardı bir ħāne 

Ġarīb şekli bürünmüş ridā-yı nisyāne 

Siyāh-renk kudūret payındaki eşcār 

 

Teheyyüc āver dildi bu gördüğüm şeyler 

Yeşil çemenler içinden laŧīf ü şevķ-āver 

Menekşeler ediyordu bahārı istibşār 

 

GEÇMEZ Mİ
115

 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fa‘lün 

 

Bu ħasta ķalbime ‘ārıż-ı melāl geçmez mi? 

Mefekkiremdeki fikr-i zevāl geçmez mi? 

Nedir ĥayātıma sārī kelāl geçmez mi? 

Benimle mi bitecekdir bu ĥāl geçmez mi? 

Bu yolda ‘ömr ise pek bī-mā’il geçmez mi? 

 

Düşünmeyim diyorum īn u ān devrānı 

Düşünmeyim diyorum ben ħayāl-i cānānı 

Faķaŧ naśıl? Bu da mümkün mü? Ah! Vicdānī 

Zamān zamān yaķıyor bir ‘aźāb-ı nīrāni 

Bu ĥāle ķarşı göŋülden sū’al geçmez mi? 

 

Şu leyl-i mužlim içinde sönük sönük devvār 

Sitāreler ediyor pīş-gāhıma īŝār 

Mā’ili ‘uķdeli ĥal u tefehhümü düşvār 

Serā’ir ħıred-efken žunūn žulmet-bār 

Bu mübhemiyyet yekser žılāl geçmez mi? 
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Yetişdi renk-i siyāhıŋ! Yetişdi ey şeb! Sen 

Çekil, ufuķda eŝer var śabāĥ-ı enverden 

Çekil! Çekil ki şu ŧaġlar ĥazīn ĥazīn şīven 

Edip, diyor ki: Uśandıķ bu leyl-i muġberden 

Bizi iĥāŧa eden infi‘āl geçmez mi? 

 

ŞEB-İ BAHĀR
116

 

 (Tevfīķ Beg Efendi ķardeşime) 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Śaĥrāda sukūnet faķaŧ ezhār ile encām 

Bir şīve-i dil-cū ile etmekde tekellüm 

Oķşar yüzümü refrefesi bāl-ı bahārıŋ 

Ey faśl-ı rebī‘ī  ne güzel leyl ü nehārıŋ  

 

‘Ummān-ı žalām-ı mütevecciddeki gözler 

Ħāmūşī-i śaĥrādaki perende bu sözler 

Tārīkī-i efkārıma hep ħande-nümādır 

Şu reşke ķalbimde bütün naġme-i fezādır 

 

Lakin şu aġaclıķdan uçan, laĥn-ı te’eŝŝür 

Bilmem neye eyler beni meyyāl-ı tefekkür 

Elverdi bu çırpınma göŋül! Etme teveyyül 

 

Śaĥrāda sukūnet! Yine ezhār ile encām 

Bir şīve-i dil-cū ile etmekde tekellüm 

Peyrev bu sefer onlara bir naġme-i bülbül 
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KENĀR-I DERYĀDA 
117

 

 (Muħtar Beg Efendi ķardeşime) 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fa‘lün 

 

Uzaķda tā ötesinde şu sisli ‘ummānıŋ 

Keŝāfet-i semenīsinde ebr-i giryānıŋ  

Nedir o ŧayf-ı siyeh per memāt şeklinde 

Ki bir tebessümü māĥī ĥayāt şeklinde  

 

Nedir iŋiltileri tündbād bād-ı ķahharıŋ 

Nedir bu cenneti bilsem şu baĥr-ı zıħārıŋ 

Neden bu pür kef-i ĥiddet maĥūf  mevā-mevc 

Şerīr-i cinleri hācim şu ufķa fevcā-fevc  

 

Bu ufaķ mažluma ey nevbahār-ı ħūrşīdī 

Żiyā-yı ĥüsnüŋü yaġdır mesār ĥālinde 

Görünmesin baŋa žıl-ı mezār ĥālinde 

 

Eritdi beynimi artıķ bu hāl-i nevmīdī 

Canān-ı şikeste gözüm eşkrīz-i hicrāndır 

Bu çekdiğim ne büyük bir ġazāb-ı vicdāndır 

 

MEVĶİFDE
118

 

(Süleymān Nesīb Beg Efendiye) 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

 

Her gün aķın aķın dökülüb  intižār eder 

Bir biŋ āhenīn serī‘un peyāmına 

Erkek ķadın çocuķ bütün ‘arż mesārr eder 

Ma‘tūf gözleri ufķuŋ sīm-i fāmına 
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Śaĥrāya  bir düdük sesi şiddetle ‘aks eder 

Ħalķıŋ o ānda görmeli mesrūr hālini 

‘Arż-ı vücūd edince uzaķdan şimendüfer 

Śallar büyük küçük o zamān destmālini  

 

Vāśıl olunca mevķife [ĥasret ķavuşdurana]
119

 

Yüzlerde bir tebessüm şādī olub ‘ayān 

Herkes birer misāfir ile rū-be-rāh olur 

 

Bir yüz gülümsemez baŋa yoķdur bir āşinā 

Düşmez perīde  çehreme bir nažire-i vefā 

Göŋlüm bu ĥāl-ı ye’s ile meyyāl-ı āh olur 

 

 ‘ASKERLERİMİZE
120

   

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün  

 

Ey cedd-i mecīd-i dilāver olan şanlı ġāziyān 

‘Oŝmānlılıķ celādeti sizlerdedir ‘ayān 

 

Bir ĥıśn-ı āhenīn vaŧandır vücūduŋuz 

Ežher sizin şecā‘at ve saŧvetle sūduŋuz  

 

Sizlersiŋiz muĥāfıžı nāmūs-ı milletiŋ 

Sizlersiŋiz müşaħħaśı nām-ı ‘adāletiŋ 

 

Ħādimsiŋiz bu hey’eti infāķa her zaman  

Sizlersiŋiz eden vaŧan uġrunda terk-i cān 

 

Ecdādıŋız o şöhre-i āfāķ olan cünūd 

Baħş eyledi bu devlete bir mülk-i bī-ĥudūd 
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Mermi tüfek belāları altında ķaldılar 

Śarśarla yıldırımlar içinde buŋaldılar 

 

Lakin śufūf-ı düşmana şīrāne daldılar 

Nıśf-ı cihānı ceng ile merdāne aldılar 

 

Sizlersiŋiz o ķahramanlarıŋ evlād-ı fāĥri 

Sizlersiŋiz şecā‘atiŋ emŝāl-ı bāhiri 

 

Zırh-ı metīn śun ilāha büründüŋüz 

Nūr-ı hüdā iner gibi birden göründüŋüz 

 

Sizler o ħūn-ı mū’mine dil-teşne düşmanı 

Ġafil  ġabī denī o belā ħāh-ı reh-zeni  

 

Bir śavlet-i mehīb ile on günde ezdiŋiz 

Yunan memālikiŋde delirāne gezdiŋiz  

 

Ecdādıŋız ki hepsi revāndır semā-hārem  

Taķdīs eder bu gün sizi ĥürmetle lā-cerem 

 

Tebrīk eder bu gün sizi ol bahārlar 

Tebcīl eder bu gün sizi hep kūhsārlar  

 

Ey siz vaŧan muĥibleri ey zaħmdārlar 

Tevĥīd ile şehīd olan ey tīze-ħārlar  

 

İŝār-ı ĥayret eyledi dünyāya şānıŋız 

Ĥūrī ķucaklarında gülümser revānıŋız 

 

Ĥürmet bu ġāziyāna bu er oġlu erlere 

Raĥmet şehīd olanlara raĥmet o ‘askere 
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ŪD ÇALARAĶ ŞARĶI SÖYLEYEN BİR GÜZEL
121

 

Mef‘ūlü mefāīlü mefāīlü fe‘ūlün 

 

Bir ġamlı göŋülden mi ‘aceb tārı bu  ‘ūduŋ 

Bilmem neye muĥriķ bu ķadar çeng ü sürūduŋ  

Ey muŧribe! Bir mu‘cizedir dehre vürūduŋ 

Śāzın gibi śavtıŋ gibi baķ çeşm-i kebūduŋ  

İĥyā ediyor göŋlümü sen ŧurma devām et! 

Çal ‘āşıķ-ı bīçāreŋi ey māh bekām et 

 

Urduķca o mıżrābıŋı sen perde-i evce 

Lāhūta śu‘ūd etmede biŋ naġmeli mevce 

Ey yār śaķın naġme-i şehnāzı unutma 

Ol naġme-i  ziynet-i dehr-sāzı unutma 

Sen çal o güzel ellere ĥayrān olayım çal! 

Çal sevdiceğim çal saŋā ķurbān olayım çal! 

 

Bir śubĥ-ı bahārīde çiçeklerle müzeyyen 

Bir lāne-i bülbüldeki feryād-ı ĥazīne 

Öpdükçe śabā berkini dilsūz-i enīne 

Kem ĥāśīl eder ķırdaki eşcār-ı melūn 

Beŋzer ā güzel naġmeleriŋ ŧurma devām et  

Çal sevdiceğim çal beni sen mest ü müdām et 

 

Bir yavru kebūter olaraķ mā’il-i pervāz 

Çarpar küçücük bālını yapraķlara her bār 

Māderde eder şevķ ile hūhūlara āġāz 

Beŋzer o güzel vālideniŋ śavtına ey yār 

Naġmeŋ ki verir beynime biŋ nükteli efkār 

Naġmeŋ ki sezā dense oŋa maŧla‘-ı eş‘ār! 

                                                           
121

  Fevâ’id, 4. sene, 15. nüsha, s. 231. 



81 
 

 

Vaķtā ki nevāzişler olur baĥra śabādan 

Raķś eyler o dem nūr-ı ķamerīde śafādan 

Gülbūse-i emvāc ile ķumluķdaki sesler 

Beŋzer o ĥazīn naġme ki kim rūĥumu besler 

Çal sevdiceğim ŧurma sen ey pār-ı naġmekār 

Ey sāzı eden göŋlümü āzāde-i ekdār 

 

SŪR-I ĦARĀB
122

 

(Aĥmed Muħtār Beg Efendiye) 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fa‘lün 

 

Ġarīb her ciheti lānezār  būm olmuş 

Güzel çiçekleri ĥatta śolmadan śolmuş 

İnen derūnuna her dem žılāl-ı nisyāndır 

O žıll içinde ĥaķīkat źiyāsı giryāndır 

 

Ġarīb her ŧarafında ‘adem olur rūşen 

Neden ķaçar güneş āyā bu žıll-ı māżīden 

Düşer mi bir gün olubda żiyā-ı feyż-āver 

Güler mi şān ile bilmem bu tūde-i muġber 

 

Nedir o ses ki içinden ruhām-ı śad-çākiŋ  

İŋildeyüb çıķıyor tā semā-yı giryāne 

Nedir śadāsı mıdır bir dehān-ı pür-ħākiŋ 

 

Ki bir te’ŝiri mūcib cināne vicdāne  

Nedir bu ĥāl-i ġarībıŋ ħarābe-i ebkem 

Nedir nedir o ħazīn ses mā’ili pek mühim  
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EMİL ZOLA
123

 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

 

Heraçin cephesinde pedīdār bir me’āl 

Meşhūd nažiresinde birer zühre-i kemāl 

Bir fem ki ‘alem ĥikmeti tefsīr eder bugün 

* Bir fem ki yāve-gūları taĥķīr eder bugün 

 

Uçamaz ħayāl içinde oŋun nūr-ı nažiresi 

Ta‘ķīb eder ĥaķīķati maġrūr nažiresi 

Munĥal olur nigāhına her ‘ömr-i ‘ukdedār  

Tārīki-i ĥayāt oŋa bir śubĥ-ı lem‘abār 

 

Ey źāt-ı muĥterem Zola ey neyyir-i dehā 

Senden gelir źekālara envār-ı ı‘tilā 

Her yazdıġıŋ eŝer buŋa burhān-ı mu‘teber  

 

Ĥürmet seniŋ bu resmine ey nāşir-i edeb 

Ta‘žim o ‘ilm u fażlına ey muĥyī-i edeb 

Bīgāne olmayan saŋa dünyāyı fehm eder  

 

*Bu mıśrā‘ın Aĥmed Muħtār Beg Efendi ķardeşimiz ŧarafından yazılan (Zola) 

maķālesine te‘allaķı yokdur. Bu sözler Zola ĥaķķındaki maĥsūsātımdır. 

 

VAPURDA 
124

 

 (Süleymān Nesīb Beg Efendiye) 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

 

Her yer siyah renk ‘adem baĥr-ı mevcedār 

Rūy-ı semāda bir küçücük nūr-ı hande-kār 

Nev‘i beşer o ‘ācize-i gümrāha nažara pāş 

Olduķça ĥis eder idi kendinde irti‘āş  
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Sā‘y-ı mürūra ‘acz ile ‘umman-ı müdhişi 

Sā’iķ ża‘īf cismini bī-tāb cebineşi 

Ġūr-ı siyah lücceye bīçāre bir gemi 

Nāķil ķoyun, inek keçibir ħayli ādemi 

 

Fānī śadāsı vermedi deryāya bir ĥuźur 

Hemĥāl tündbād olaraķ uçdu nāleler  

Olduķ o ĥāl-ı ye’s ile bāzīçe-i ‘adem 

 

Bilmem ne sevdi var bize nām-ı şerāfetiŋ 

Maķhūr ĥādiŝātı iken biz ŧabī‘atıŋ  

İmĥāya elverir bizi bir ķaŧre lā-cürm 

 

NAĞME-İ ĦAZĀN
125

 

(Surūdī Beğe) 

Mefā‘īlü müstef‘ilātün fe‘ilün  

 

Ħazān śoldurunca cemāl-ı bahārı 

Bürür śamt-ı mātem leyālī nehārı 

 

Aġaçlarda  ķalmaz ŧarāvet leŧāfet 

Alırlar serāpā birer şekl-i ķasvet 

 

Çemenler perīde ne gül var ne bülbül 

Olur serçeler yek-zebān teġazzül 

 

Ufuķlarda ŧaġlarda sevdā pedīdār 

Bütün ‘ālem eyler o dem mātem ežhār 

 

İner dūzaħı bir tebessüm semādan 

Düşer eşk-i żucret ‘uyūn-ı ħafādan  
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Gelir ķalbe riķķat-ı enīn hevādan  

Eŝer ķalmaz aślā bahār-ı śafādan 

 

Gider hep birer semt-i mechūle murġān 

Baķarsıŋ tebeddül eder göz sırrī‘ān 

 

Kefen pūş olur bir gün eşcār u kühsār 

O manžūr eder ķalbe riķķatler īŝār 

 

Ħazāndır dem-i vāpesini bahārıŋ  

Tekfindir elbet śoŋu iĥtiżārıŋ 

 

Baķıb şekl-i yeħpāre bend-i cihāne 

Tekeffündür  olur dil bu yolda fiġāne  

 

Bu ŧaġlar bu ķızlar bu vādī bu meşcer  

Olur feyż nola serāser mezher 

 

Bu mürg-i nebātīnıŋ olmaz ŝebātı 

Ŧabī‘at verir çünki āb-ı ĥayātı 

 

Nižām-ı ŧabī‘at bu yolda muķarrer 

Neden vardır insāna ķanūn-ı diğer 

 

Cemāli śolar bir bahār şebābıŋ 

Güler vech-i menĥūsu śanki turābıŋ 

 

Beşer zīb-i dendān olur mor u māre 

Neden lāyıķ olmaz ‘aceb iĥtiķāre 
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TEHEYYÜC
126

  

Mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 

 

Bir şāħ-ı nihāl nesterende 

Lerzende ża‘īf ü nīm zinde 

 

Bir serçe ķuşu fiġān ederdi 

Gūyā ki lisān-ı ĥāli derdi 

 

Yā rab eder miyim ‘aceb ben  

Bir atmaca pencesinde hayvan 

 

Bir avcı olursa āh rehzen 

Tecrīd edecek revānı tenden 

 

Olmuşdu bu fikr ile her asān 

Ārām-ı cenneti de perīşān 

 

Bilmişdi ki çāre yoķ necāta 

Her yerde hedef idi memāta 

 

Maĥsūs heves değildi aślā  

Pervāz ile megeŝ için dırıġā 

 

Bir dāhī-i şer olub padīdār 

Fikrinde anı ederdi bīzār 

 

Teb-lerze-i mevt olurdu sādī 

Titrerdi fevd-i ġam niŝārı 

 

Bir žıl-ı turāb nā-be-hengām 

Olmuş idi şūr-baħş ārām 

                                                           
126

  Fevâ’id, 4. sene, 18. nüsha, s. 274. 



86 
 

Nefret ediyordu ŧālı‘ınden 

Bī-çāre ĥayāt-ı żāyi‘inden 

 

Etdikce bu ĥis ile o feryād 

Her naġmesi eyliyordu īcād 

 

Bir merŝiye-i melāl perver 

Bir fāci‘a-ı teheyyüc āver 

 

Lakin bu teheyyüc mü’eŝŝir 

Ālām-ı derūnunu müfessir 

 

İnsānlara cālib ĥužūžāt 

Olmaķ yaraşır mı böyle heyhāt 

 

Żātında iken müsebbīyet 

Etsin mi bu ĥāle sermediyyet 

 

Ežhār-ı ‘alā’im sukūnet 

Mübhem ne ķadar ġarīb ĥikmet 

 

Bīçāre ķuşuŋ o rūĥ-ı śāfī 

Pejmürde ża‘īf olan nigāhı 

 

Gördükce bu cāy-ı i‘tisāfı 

Artardı dilinde ħavf u āhı 

 

Zīrā bu maĥalde raĥm u riķķat 

Āśārı görülmüyordu nikbet 

 

Eylerdi nigāhına iśābet 

*Heyecāy-ı ĥayāt  ĥükm-i ħilķat!  
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Ey nām-ı muħayyel temeddün 

Ey fikri ‘aķīm-i ādemiyet 

 

Dünyāda bu mu ‘aceb tefennün  

Bir maķtule  ķarşı ‘arż-ı ħıffet 

 

Teşbīh revā mı ħūni öyle 

Elnān-ı śabāĥa söyle söyle 

 

*La lutte Pour La vie. (yaşam için mücadele) 

 

KENDİME DĀ’İR
127

 

(İĥsān Beg Efendiye) 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

 

Her dem yaġan o göz yaşı bārānı ķalbimiŋ 

Ĥālā izāle etmedi jeng-i melālini 

Mümkün neden değil baŋa bilmek bu ĥālini 

Olmaķdayım bu fikr ile ĥayrānı ķalbimiŋ 

 

Pīşimde tūde tūde ŧuran žıll-ı bī-mā’il 

Bir perdedir rumūzunusātır-ı necātımıŋ  

Fersūde ‘ukde ‘ukde mā’il ĥayātımıŋ 

Esĥār olur geçer yine etmez o inĥilāl 

 

Gāhī emel o berķ-i şitā bende nāgehān 

Tārıkī-i ħayālime encüm niŝar olur 

Aħterlarıŋ żiyāları śaf śaf nigār olur 
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Çoķ sürmez ah o levĥada birden nihān olur 

Tedķīķe başlarım o zaman ‘ömrü ben yine 

Ümīd uçar o ķahr ile bir simli engine   

 

BULUŦLARDAN
128

 

 (Mehmed Bahāī Beg ķardeşime) 

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

 

Göŋül bir şey śorar bilmem nedir her an buluŧlardan 

Alır feyż-i taķŧir gizlice çeşmān buluŧlardan 

Güler birvech-i nūrānī  gehī raħşān buluŧlardan 

Gehī ŧaġlar olur pīşimde bir zindān buluŧlardan 

Bürür eŧrāfımı ba‘żānde bir ‘ummān buluŧlardan 

 

Ne söyler ķalbime bilmem şu sengistān dehşet-res 

Nedir gūşumda yer ŧutmuş benim ġāyet ĥazīn bir ses 

Nedir zehr-ābe-i ekşim ki şīrīn-kām iken herkes 

Yazıķ her gün beni tesmīme sa‘y eyler cihān maĥbes 

Olur da isterim ben ol zamān dermān buluŧlardan 

 

Śabaĥıŋ nūr-ı dīdārı düşer ruy-ı çemenzāre 

İner renk-i meşiyyet nāz ile aġūş-ı enhāre 

Küçük kevkebleriŋ enžārıda uçduķca ezhāre 

Śaĥrada ķoyunlar başlayınca yek-zebān zāre 

Alır bir ra‘şe-i riķķat göŋül lerzān buluŧlardan 

 

Ne oldu çok çabuķ geçdi o günler nerdedir nerde?  

Gezerdiŋ el ele biz bir zamān ķırlarda meşcerde 

Bu gün ben cüstücu etmekdeyim cānānı her yerde 

Faķaŧ bir ses diyor rencīdedir āgūş-ı maķberde 

O māhī bir gören yoķ mu semā yuyan buluŧlardan 
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Gezerken ķırda baĥŝ eyler idiŋ her dem buluŧlardan 

Muĥabbet öğretirdiŋ gizlice tev’em buluŧlardan   

Şitāyişler ŧuyardı gūşumuz ebkem buluŧlardan 

Faķaŧ sevdāmıza yoķdu bizim maĥrem buluŧlardan 

Bu gün aldım anıŋçün şi‘rimi giryān buluŧlardan 

 

TĀRĪĦ
129

 

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

 

Zamān bir çīn-i siĥr śaĥrā ġarīķ şevķ  ü zīverdī 

Enīsim  ġoncalar ķuşlar nücūm-ı nur perverdī 

 

Hevā sākit śular rākid semāda ruĥlar ħandān  

Bu hīçistān-ı suflīde görürdüm başķa bir ‘umrān 

 

O şīvenkār olan ķalbimde yoķdu lerziş-i miĥnet 

Buluŧlardan inerdi rūĥuma bir ħande-i nezahet 

 

Bu ĥāl şevķ ile bir Vecdī-i ŝānī olup ķaldım 

Çiçeklerden çimenlerden mu‘aŧŧar būseler aldım 

 

O pīşimden geçen cedvel raĥīķ-i şevķ idi bıraķ 

Eder nūş eyleyen şa‘irleri bülbül gibi inŧāķ 

 

 

Benim de eyleyip bir ķaŧresi efkārımı eś‘ād 

Bu ħoş āyinde şi‘ri irticālen eyledim inşād 

 

Çocuķlardan meleklerden kevākebden güzel şeyler 

Cihānda her peder māder bunuŋla iftiħār eyler 
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Çocuķsuz ev çiçeksiz baġa beŋzer bī-leŧāfetdir 

Çocuķsuz ħāne bir virāne-i meskūn ķasavetdir 

 

Neler ħis eylemez öz oġlunu gördükce bir ādem 

Olur eŧvārına baķdıķca rūĥu dembedem ĥarem 

 

Tenāsüldür beķā-yı nām u şāne başlıca alet 

Bunuŋ emŝali pek çoķ var mıdır ta‘dādına ĥācet 

 

Bu gün herkes birer tārīħdir ecdāddan bāĥiŝ 

Ķazanmaķ isteriz ‘ālemde biz de böyle bir vāriŝ 

 

Diyorken gūşuma peyk-i śabādan bir śadā geldi 

O sesden ķalb-i mes‘ūde evet bir nev śafā geldi 

 

Meğer kim teyzezādemden güneş yüzlü melek ħaślet 

Sevimli bir oġul vermiş cihān gülzārına ziynet 

 

Güneş ġārib ufuķlar penbe bülbül žıll-ı meşcerde 

Hüdā envārı mevcā mevc idi āġūş-ı mezārda 

 

Mücevher tārīħin inşād ederken beş güzel jāle 

Düşerdi reşk ile pīşimdeki bir ateşīn lāle  

 

Gūş eyler iken bir başķa ufķuŋ žıllını imĥa 

Celāleddīnimiz  ŧoġdı ufuķdan māh-ı ‘ıyd-āsā 
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NİYĀZ
130

 

(Süleymān Nesīb Beg Efendiye) 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Vermiş saŋa bir nükte-i şeffāf 

Esĥār ile mezherdeki her ince güzellik 

Āmāde bütün etmeğe es‘āf 

Her rā’iŋi her ‘emriŋi ħāhişle melā’ik 

 

Ey sen ki tebessümlerin īŝār 

Etmekde güzel pāyıŋa biŋ ĥüsn-i mükevkeb 

Diller dökülür rāhıŋa her bār 

Tebcīl ediyorken seni bir śubĥ-ı meźheb 

 

Gīsūlarıŋ ettikce temevvüc 

Şehbālini açmış gibi rūĥum baŋa ķarşı 

Fikrimde eder gizli teheyyüc 

Bir şi‘r-i canān perver ezher saŋa ķarşı 

 

Ŧur gitme güzel gözlü güzel gel 

Baś ķalbime geç nāz ile dīvāne ezilsin 

Üstündeki fersūde emel gel 

Güller gibi pāyıŋdaki nükteyle(silinsin)* 

 

 

*Ķāfiye  olmadıġını bilerek bıraķıyorum 
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ELLİ SENE EVVEL
131

 

(İsmā‘il Raşidī Beğe) 

Mef‘ulü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Bu leyl-i maķmerde neşīmin 

Olmuşdu değil mi bize manolyalar altı 

Žannım ki ħaŧā etmiyorum ben 

Üç yüz  yedi nisān ayı sā‘at de beş altı 

 

Bir cūy-ı ħurūşān naġmekār 

Śaķlardı o şehbāl-ı semenfām ĥafifin  

Gūşumda uçardı benim eş‘ār 

Ettikçe temevvüc o girībān-ı laŧīfiŋ 

 

Źülfüŋdeki āhenk-i siyah-fām 

Fikrimdeki sevdālara envār śaçardı 

Ķalbimdeki bir gülbin-i kemnām 

Ümīd-i mezher gibi bir ġonca açardı 

 

Eylerdi baŋa mirvaĥa taķrīr 

Öpdükçe dehānıŋdaki lerzende cemāli 

Eyler gibi bir ŧālebe tefsīr 

Bir felsefe baĥsindeki bir ince me’āli 

 

Ma‘sūm göŋül göz saŋa ma‘ŧūf 

Bir şey śoruyordum saŋa kendimce de mübhem 

Bir sır oluyordu baŋā mekşūf 

Ķalbim yine lakin olamazdı oŋa maĥrem 
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Śordum onu tekrār ile senden 

Ĥayretle demişdiŋ baŋa ey maĥż-ı leŧāfet 

Bilmek o ķadar güc mü ki benden  

Śorduŋ bunu al śaķla cevābım şu muĥabbet 

 

NĀLİŞ-İ RŪĤ
132

  

(İsmā‘īl Raşidī Beğ ķardeşime)* 

Mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün(fā‘lun) 

 

 ‘Ālem baŋa bir mezār sensiz  

Gülmez baŋa nev-bahār sensiz 

‘Ömrüm baŋa bī-mesār sensiz 

Oldum yine zār zār sensiz 

 

Sen sen söyle nedir bu derd ü şiven 

Dīvāne miyim neyim ‘aceb ben? 

Ĥüsnüŋ baŋa oldu ah rehzen 

Ķarşımda ŧurur uyur gezerken 

 

Rūĥumda bir ıžŧırāb lerzān  

Fikrimde bir ıġtırāb pirān 

Ķalbimde bir iktirāb giryān 

Ķārşımda fem-i aźāb ħandān 

 

Ey göŋül ġaśb eden mülk gül  

Ey nūrumu söndüren emel gül  

Ey fikrimi tār eden çiçek gül 

Ey rūĥumu güldüren güzel gül 

 

Göklerde bütün senin kemāliŋ  

Mezherde bitün senin me’āliŋ 
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Śaĥrā deryā seniŋ cemāliŋ 

Her yerde gülümsüyor ħayāliŋ 

 

Rūĥumda bir infi‘āl ķaldı 

Senden baŋa bir melāl ķaldı 

Ķārşımda bugün žılāl ķāldı 

Lāyıķ baŋa bir zevāl ķāldı 

 

Ādem yaşamaz cihānda eşsiz 

Ezhār açamaz zemin güneşsiz 

Aysız gece bir cefāyı zindān 

İnsān çekemez bu ĥāli her ān 

 

Fevķimdeki necm-zār muġber 

Pīşimdeki murġzār muġber 

Ufķumdaki sengsār muġber 

Ķuşlar muġber nehār muġber 

 

Gelmez bu gidişle rūĥa şādī 

‘Ömrümce eder bu şeb temādī 

Göz görmeyecek o bāmdādı 

Hicrān eziyor yazıķ fevā’idī 

 

Yād et o geçen zamānı yād et 

Fehm et bu ĥazīn fiġānı şād et 

Muħtazdayım evet bugün ben 

Peyġām umarım gelüb geçenden 

 

Al śaķla bu şi‘r-i girye-bārī 

Gūş et bunu ey iĥtiżārī 

Yād et bu śolan dem-i bahārı 

Ķalbiŋ olsun onuŋ mezārı 
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Yād et beni sen cihānda her gün  

Düşkün saŋa göŋül ah düşkün  

Senden baŋa eŋ büyük mürüvvet 

Bir ķaŧre śāf eşk-i riķķat 

 

*Bu şi‘rimi hem-ĥiss olduġumuzu düşünerek evvelā size oķudum, beğendiniz. 

Onuŋ içün size itĥāf ediyorum. 

 

ÇARŞU-YI KÜHEN
133

 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fā‘lun 

 

Bütün ġarā’ib-i māżī ‘imāme şalvarlar 

Kenārı śırmalı çaķşır çiçekli astarlar 

Gelin duvaķları nergis zemīnli entāri 

Şaķāiķ  işleme cora çedik ‘acemkārı 

Yeşilli allı çorablar felekli yasdıķlar 

Ŧulum ŧulum ķına sürme buĥūrlu rāstıķlar 

Beter çocıķ śaçı keşkül ķadīfe ħaftānlar 

Śapan cirid pala oķ yay gümüşlü ķalķanlar 

Bütün bu şeyler üstünde cābcā nisyān 

Saĥā’ibi oluyordu ĥazīn ĥazīn cünbān  

Teśādüfī medeniyet ħānımla ferzendi 

Girüb bu çarşıya bir gün epeyce eğlendi 

Ħānım şu çevre bu uçķur şu pullu terlikler 

Ve yā şu ķırmızı telli libādapek dilber 

-Gelin duvaķları 

-Duvaķlar 

-Ķınamla sürmemden  

Alıŋ baķıŋ ne güzeldir 

-Büyük ħānım  benden 

Küçük beğe ĥācīyatmaz çiçekli bir şāķ şāķ 
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Ķuzān işi yemenim var ne incedir gel baķ 

Ne söylüyor nine bunlar 

Ķuzum bu maġbūnlar 

Bu köhne şeyleri ĥayliyle śatmaķ isterler 

Cemāl ĥāli gühenle donatmaķ isterler 

Bu gün bizim yerimizdir şu ufaķ nūrānī 

‘Evet o yerde gülümser kemāl-i insānī 

Naśıl olur da dönersiŋ zamān-ı māżīye 

Naśıl olur da düşersin o ġavr-ı māĥīye  

Açıķ iken geçelim gel şu rāh-ı istiķbāl 

Eder bu çarşı seniŋ de ħayālini ižlāl  

 

Ħānım çocuķla çıķarken bu çarşıdan velhān  

Göründü gözlerine pek ġarīb bir insān 

Uzunca boylu mülĥem maħūf bir çehre 

Olur meŝel-i ġarābet o ĥāl ile dehre 

Önünde bir küfe meyve ederdi vāveylā 

-Ne ŧatlı ayvalarım var şu elmalar a‘lā 

Ħānım ucuz veririm gel 

- Aman çekil geçelim  

- Baķ  

- Bu ‘ādetā engel 

- Alıŋ  

- Çürük ne ķadar pis 

- Ħāyır hāyır aślā 

Bu ayvalar ķılāsiķdir çürük değil ĥāşā 

 

MÜŞTEREK BİR ĠAZEL
134

 

Fāilātün fāilātün fāilātün fāilün 

 

Gözlerim maĥmūr-ı ġamdır ķalb ‘aşķ me’vāsıdır (R.) 

Dilde fermāyiş eden hep bir melek sevdāsıdır 
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Ķaŧre-i eşkimde ħande ħandelerse eşk-bār (M.Rıf‘at) 

‘Alem-i ‘aşķıŋ bu żıdlar rāz-ı nev-peydāsıdır 

 

Çehresinde berķ uran ol ħande-i nūr-ı  vefā (R.) 

Ķalb-i miĥnet muħtehir demek müstelzim iĥyāsıdır 

 

Düşse fevcā-fevc  aħterler sezā dāmenine (M.Rıf‘at) 

Nīr-i ĥüsnünü cihānıŋ nüsħa-i kübrāsıdır 

 

Düşdü ķalbe nūr-ı çeşminden oŋun sevdā-yı nev (R.) 

Bendeki sevdā bütün sevdālarıŋ aķśāmıdır 

 

Göŋlümü bir nīm nažarıyla esir etdi esir (M.Rıf‘at) 

Gözleri iķlīm-i ĥüsnüŋ şāh-ı bī-pervāsıdır 

 

Bir ġazel yazdıķ bunu eslāfa taķdim eyleriz (R.) 

Ŧarzımız ŧarz-ı ‘atīķiŋ aĥsen-i ġarrāsıdır (M.Rıf‘at) 

 

ĀHENK-İ BĪ-ĶARĀR
135

 

(Süleymān Nažīf Beg Efendiye) 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fā‘lun 

 

Zamān olur ki śabāĥıŋ temevvüc-i rengi 

Ufuķların o cenāĥ-ı sefīd-i bī-jengi 

Kevākebiŋ mehe ķārşı ħafīf-i nirengi 

Seĥā’ibiŋ o semen-rīz leyl-i Erteng   

İçinde bir ĥazīn mā’il  

Eder benimle ĥasbiĥāli 

Zamān olur ki ġurūbun cemāl-i maĥzūnı 

Mezāhiriŋ o serāb-i ĥazīn gülgūnı 
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Şevāhıķıŋ o sükūn ħayāl meşħūnı 

O penbe mevceli şāmıŋ ħurūş-ı mecnūnı 

İçinde bir güzel çiçek 

Cenāĥına şebīh pek 

Sevimli śaf bir cemāl 

Olur da māĥī-i melāl 

Döker ħayāle ħande ver 

Nükāt içinde zühreler 

Zamān olur ki şebistān o tār-ı ‘ummānda  

Bütün meĥāsini sā’ir ridā-yı nisyānda 

Bütün deķāyıķa medfun bu ġūr-ı hicrānda 

Mā’il-i ‘ömrümü nāŧıķ bu semt-i giryānde 

Zavallı bir ķuşun sesi 

O ‘āşıķāne beste sesi 

İçinde şīvekār olan  

Hevāda tārumār olan  

Küçük edālı bir maķam  

Verir ĥayātıma ġarām 

Zamān olur ki bahārın sefīd ezhārı 

Ĥazīn ĥazīŋ öpüyorken sürūd-ı enhārı 

Sūr-ı nesīm sebek-rū ġuśūn eşcārı 

Güneş uyandırıyorken perī-i esĥārı 

Uzaķda bir ķoyun meler 

Ne dil-şikār naġmeler 

Uçar tellāl-ı ‘āŧıra 

O mevce-zār şāŧıra 

Baķar baķar da bir çoban 

Ķaval çalar o şādımān 

Bu naġme bir mā’ildir 

Mā’il bir cemāldir 

Zamān olur ki ħazānıŋ fem-i raķīkinden 

Cihāna ‘aks ediyorken ġarīb bir şīven 
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Yavaş yavaş śoluyorken veremli bir gülşen 

Bu ye’se ķarşı gülerken hevā-yı berk efken 

Düşer zemīr źata 

Şahīķa zār miĥnete 

Aġaçlarıŋ leŧāfeti 

Sa‘ādeti 

Şikeste renk u bī-ķarār 

Ġubār içinde nāle-kār 

Olur iken gezelim gel enīs-i ķalem sen 

Alır ġıdāsını rūĥum seniŋ cemāliŋden 

Bütün bu şeyleriŋ āhenk-i bī-ķarārında 

Ġurūb u śubĥ u leyāliŋ cenāĥ-zārında 

O ġonca ġonca temevvüc eden güzellikler 

Ki hepsi śaf u mu‘teber 

Žılāl-ı rūĥuma vermez senin ķadar ziver 

Evet ne varsa güzeldir bahār-ı ezherde 

Faķāŧ seniŋ ŧarāvetiŋ 

 Žarāfetiŋ  

Feśāĥatiŋ 

Belāġatiŋ 

Bütün o ince sevimli güzelliğin nerde 

 

ŪD
136

  

(Ĥamid Beg Efendiye) 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

 

Zemīn beyāż eliŋ bu gece tār-ı ūduŋa  

Verdi enīn-i ye’sini bir ķalb-i ħastanıŋ 

Vābestedir tekmili ‘ulvī-i sürūduŋa 

Muĥarriķada deķāiķi ey yār besteniŋ 
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Ahenk-i ĥādiŝāt ediyor secdeler saŋa 

Destiŋde çırpınıp ŧuruyor nükte-i ĥayāt 

Ey sen! ‘alīl rūĥumu tehzīz eden śadā 

Pīşimde naġme naġme uçar luŧf-ı kā’ināt 

 

Çal ! ‘ömr-i ‘uķde iremi giryān eden melek 

Çal! Rūĥum aġlasın bu güzel sesle müşterek 

Öğret aynını ķalbime maĥrūm şīvedir 

 

Ey naġmeler alıŋda uçuŋ rūĥ-ı zār mı 

Rehber olup buluŋ baŋa cāy-ı ķarār mı? 

Taħlīs edeŋ gelsiŋ beni ‘ömrüm gerīvedir  

 

TAHMĪS
137

 

(Rūĥ-ı Nācīye) 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fā‘lun 

 

Şu sāl dīde cihānıŋ bu nev-bahārında 

Ĥayāt taze gülerken şükūfe-zārında 

Fiġān eder gibi bir dil ki iĥtiżārında 

Nedir o nevĥa şu vīrāneniŋ civārında 

Ŧoķundu ħāŧırıma ĥāl-i inkisārında 

 

Nedir o şey ki verir  ķalbe gizli gizli ‘aźāb 

Benim ĥayātımı pür-ĥiss eder ŧurur bī-tāb 

Nükāt-ı şevķ mi etdi o raĥne-dār türāb 

Değil ġarīb bulunsam müdām mest-i ħarāb 

Misāfirim vaŧanıŋ bir ħarābe-zārında 

 

O dil-şikendir eden öyle bī-ķarār beni 

Dem-i mesārr şebābımda nāle-kār beni 
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Görür mü ‘aşķına lāyıķ o şīve-kār beni 

Hevāda yapraġa döndürdü rūzgār beni 

Ħazāna muntažırım ‘ömrümüŋ bahārında 

 

Benim cihāna vürūdum değil midir bī-sūd  

Eder münāžır-ı ‘alem melālımı efzūd 

Göŋülde lerziş-i miĥnet ĥayāt zehr-ālūd 

Ederse dil yeri vardır vedā‘-ı mülk vücūd 

Ġarībe yer bulunurmuş ‘adem diyārında 

 

Ġarīb bir emelim bī-naśīb ġam-ħārım 

Bu ‘ömr beyhude bitmez beni ah bīzārım 

Beynimde ħande-fezādır melāl-i zeħħārım  

Ķarār-yāp olamam gerçi mest-i ser-şārım 

Ĥased o rinde ki āsūdedir mezārında 

 

Žılāl içinde görünmez ümīd minhācı 

Emel göŋülde mıśırdır ne mümkün iħrācı 

Naśıl unutmalı Rıf‘at o ĥasen ġünāĥı 

Göŋül o nev-sefer-i  nūr-ŧal‘atıŋ Nācī 

Yanar ķıyāmete dek nār-ı intižārında 

 

2.2.  Fevâ’id’in Nüsha-i Güzidesi’ndeki Şiirleri 

DEM-İ SEĤER
138

  

(Ķardeşim Rāzīye) 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Bir penbe  ķapı fetĥ olunur kendiğinden 

Sevdāsına ufķuŋ o zaman fecr gülümser 

Bir ħādime beŋzer, uyanıp cümleden erken 

Destindeki şem‘ayla gezer ħāneyi yekser 
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Enhārı gümüşler o zamān śubĥ-ı münevver 

Bir ħande-i lerzende olur meşcere pirān 

Śaĥrā o ĥazīn ħandeye velhān nažar eyler 

Yer yer açılır perde-i matemres çeşmān 

 

Kühsārı ederken güneşiŋ ŧal‘atı ĥarem 

Diŋler gezerim rūĥumu ķalbimse tekeddür 

Eyler deyüp: insāndaki bu žıll demā-dem 

Bir nūr-ı ĥaķīķat ile etmez mi tenevvür? 

 

Gümrāh beşer pīşi bütün ġūr-ı felāket 

Ĥayrān gidiyor gittiği yer kendine mechūl 

Kimdir olacaķ ādem için ħā’if ü mes’ūl 

Sen söyle bu sırrı baŋa ey sisli ŧabī‘at 

 

O VAĶİTLER
139

 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Śāmit bulunurdu baŋa birlikde gezerken 

Sevdimdi o ma‘nālı sükūtu o zamān ben 

Fikrim ne ķadar śāf idi āsūde yaşardım 

Ķalbimde faķaŧ bir küçücük lerze ŧuyardım 

 

Ekŝer o zamān ķırlara birlikde giderdik 

Birlikde e’vet el ele tenhāda gezerdik 

Tenhālıġa raġmen aŋa bir baĥŝ açardım 

Her ĥissimi her fikrimi meydāna śaçardım 

 

Bir gündü unutmam onu inŧāķa  temenni 

‘Azmile  hemān şi‘rimi etdimdi teġanni 
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Lakin yine śāmitdi o her naġme-i nāçīz 

Aġśāndaki göz yaşlarınıeyledi tehzīz 

 

Bir sırr-ı kebūter eŝer eyler idi imā  

İnžārı ki etmişdi semā vüs‘ati iĥyā 

Bir mehd-i melek lerzişi müjgānını pūsān 

Maķberde ŧoġan bir siĥr olmuş aŋa ĥayrān 

 

Bir gündü onuŋla yine biz böyle gezerken 

Evvelki sukūnet süzülürken deheninden 

İnmişdi benim ķapıma bir đarbe-i nāvek 

Bir đarbe ki ‘āşıķlıġıma eylemedik şekk 

 

TELEHHÜF
140

 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fā‘lun 

 

Keŝīf bir şeb ķahrıŋ ‘alīl bir nūru 

Perīde handeleriyle öperdi eşcārı 

O sevdiğim vermekde ümīd zehhārı 

Coşup coşup döküyordu melāl-ı deycūru  

 

Ĥafīf öksürüğünden ĥayāt titrerdi 

Memāt ‘āşıķı lākin ĥayāta lāyıķdı 

Evet, o ipince güzellik cihāna fā’ikdi 

Bütün meĥāsını muĥyī o mihr-i envārdı 

 

Gülerdi şevķ-ı ĥayātım o ķalb-i pākinde 

Bugün sürünmeli elbet civār-ı ħākinde 

Olup rübāb-ı serverim şikeste-i mātem 
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Uyurdu ķalb-i ĥazīnim vefālı ķalbinde 

O öldü gitti bugün ben ķalır mıyım zinde 

Yaşar mı ķalbi ölürse cihānda bir ādem 

 

RĀ‘Ī
141

 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fā‘lun  

 

Güneş ġurūba müheyyā žılāl-ı şeb yekser 

Ufuķlarıŋ üzerinde çemende bir ādem 

Şikeste reng-i hürrem pek ‘alīl pek muġber 

Ġurūba ķarşı oŧurmuş enīs-i ġam mātem 

 

Bu bir çoban idi ol uyurdu śaĥrāda 

Faķir genç idi lakin enīsi ĥürriyet 

Ķaval çalıp geziyordu sürüyle tenhāda 

Bu ĥāl ile ediyordu ĥayātına raġbet 

 

Bugün o śāĥib-i ŝervet zamān-ı pīrīde 

Faķaŧ ġāva’il-i beytiyye var canānda 

Bugün ķoyunları görse zavallı yanında 

Eder ħayālini geçmiş zamānı rencīde 

 

Değerlidir geçecek gün śabāĥ-ı ātīden 

Deyip tefekkür ederdi sükūt her yerde 

Öŋünde baĥr vesi‘iŋ şebīh idi şeklen  

Ümīd zāhide ĥayrān kenār-ı maķberde 

 

Sükūt uyur idi ŧaġlarda ķırda ‘ummānda 

Havāda çıt bile yoķtu sükūn her yanda 

Baķar idi ķarışırken bugünde māżiye 

O pīr ġāribe,  ġāribde pīr-i fānīye 
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BİR KÖYDE
142

 

(Süleymān Nažīf Beg Efendiye) 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fā‘ilün 

 

Bir ķış günüydü ķar yaġıyordu ‘ale’d-devām 

Evler o bār-ı berf ile meyyāl-ı inhidām 

Dehşet-res-i ķulūp idi ŧaġlardaki hevā 

İnsāna devler ediyormuş gibi nidā 

Bir mūr-ı siyāh renge bürünmüştü āsumān 

Maĥşer-i suvār  maķbere dönmüştü ħākdān 

Eşcār sāl-ı dīdeyi ķırdıķça tend-bād 

Eylerdi ķahr u şiddeti gūyā ki iştidād 

 

İŝyār ederdi birlere biŋ lāne-i ħarāb 

Peyrev bu faśl-ı müdhişe āvāze-i ġarāb 

Evlerde yoķ imiş gibi aślā zevi-l ĥayāt 

Olmuş gibi ‘umūmuna mihmān o şeb memāt 

Žulmet içinde cümlesi āzāde-i śadā 

Yalŋız bir evde var idi ma‘lūl bir żiyā 

Bir ev ki  dense lāyıķ oŋa tūde-i giyāh 

Bir ev ki şekli śāĥibiniŋ ĥāline gevāh 

Śāĥib idi bu ħāneye bir ħasta iħtiyār 

Bir ĥasta ki sefāleti vechinde āşikār 

Sönmüş nigāhı çehresi bī-renk  ü bī-mā’il  

Taĥrīk için vücūdunu bigāne-i mecāl 

Vechinde ħandekār idi āśār-ı iĥtiżār 

Sarı ża‘īf cismine bir serdī-i mezār 

Pīşinde vardı ħastanıŋ āzürde baŋa 

Bir ķız ki nažiresinden uçan lem‘a  ĥayā 

Piriŋ ser-sefīdini oķşardı bī-ķarār 

Aġlar gibi semenlere bir necm-i nevbahār 

                                                           
142

  Fevâ’id, Nüsha-i Güzîde, Matba-ı Emri, Bursa, 1313, s. 61. 



106 
 

Varken emel çiçekleri ķalbinde bir zamān 

Giryān bugün feminde onuŋ ħande-yi ħazān 

Baķdıkça iħtiyāra o ümīd zārına 

Bir an görürdü rūĥunu yoķluķ diyārına 

Zirā bütün emelleri her fikr ve niyeti 

Ĥālindeki beşāşeti  ātī sa‘adeti 

‘Ā’id bütün bu ādeme cūyunda-i rehā 

Lakin esef ki ħastaya bīgānedir şifā 

Mātem yağardı sis gibi pīriŋ civārına 

Beŋzerdi o bu ĥāl ile dünyā mezārına 

Bīçāre ķız sükūt ile mevķūf-ı intižār 

Sā‘āt-ı śamt ye’s ile eyler idi güźār 

Bir ĥayli ķaldı böyle sükūt içre iħtiyār 

Etti kelāma soŋra şu śūretle ibtidār 

- Yavrum  

- Ne var baba?  

- Beni bir parça gel çevir 

Ĥālā ıśınamadım bu gece her yanım demir 

Ateş de sönmek üzere biraz büyükçe yonġa at 

- Sen üzme kendini yaparım rāĥat eyle yat 

- Yatmaķ mı? Ey ķızım ne diyorsuŋ 

- Faķaŧ sanā 

- Bir şey mi söylemekti merāmıŋ seniŋ baŋa 

- Yoķ yoķ üzülme göğsüne darlıķ gelir āman 

- Yoķ yoķ değil ķızım beni sen diŋle her  zamān 

Mümkün değil bu rāĥatı bulmaķ bu ħastalık 

Etti ża‘if ķalbimiyavrum delik deşik 

Yoķtur cefāya ķudretim artıķ bugün memāt 

Ķarşımda işte baķ gülüyor düşman ĥayāt 

- Lakin bu sözleriŋ baba 

-Śus diŋle ah ben 

Ben böyle aġlamaz idim ama ne çāre sen 
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Sensiŋ güzel ķızım beni firķatle aġlatan 

Dünyāda sen kimiŋle ķalırsıŋ o ķahramān 

Oġlum o ķardeşinde vefāt etti ‘āķibet 

Gūyā zavallı öldü de şenlendi ahret 

Gittim cihānda her yere gezdim ķulaç ķulaç 

Gün oldu ben yataġıma girdimdi ķarnı aç 

Ķoşdumdu hep seferlere düşmanla ĥarb için 

Ateş duman içinde erirdi tenim bütün 

Ķalbimde ‘aşķ ve şefķati raĥmetli anneniŋ 

Fikrimde ince ince güzel sözleriŋ seniŋ 

Düşmanla süngü süngüye yumruķla uġraşıp 

Ŧaġlar bayırlarıŋ üzerinden ķoşup aşıp 

Ķan ter içinde ķaldıġıma vāķıf olmadan 

Rūĥumda parlayan o ġazā nūru śolmadan 

Günler geçerdi uyķuya meylim görünmeden 

Pulād imiş meğer o zamān ah cān u ten 

Lakin bugün azıp duruyor ķalbi ıżŧırāb 

Sensin ķızım evet baŋa sensin veren ‘ažāb 

Nöbet zavallı ħastayı śusdurdu nāgehān 

Bī rengī memāt idi vechinde pek ‘ayān 

 

Śarśar o eski ĥāl ile olmaķda ĥükümrān 

Ĥiddetle kā’ināt ediyormuş gibi fiġān 

Mevtiŋ sükūt-ı bāridi pīşinde pīr için 

Bīçāre ķız du‘ā ediyorken için için  

Şiddetle āh edip o elim dīde-i muhteżir 

Ferzend  girye bārına ‘aŧf eyledi nažar 

Soŋra ‘ilāve etti: 

- Ķızım geçti nöbetim 

Lakin azaldı bitti śabr u ŧāķatım 

Bāk baķ şu ellerim ne ķadar şişti simsiyāh 

Gitmek zamānı geldi ķızım artıķ āh āh  
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Dünyāda kimsesiz ķalırsıŋ bugün saŋa 

Eŋ śoŋ naśīĥatım şu: śaķın ‘ırżını fedā 

Etme cihān içinde ķızım olma sen ĥaķīr 

Herkes desin görüpte seni şanlı faķīr 

Üç yıl bu ħastalıķla benim geçti günlerim 

Ķaldım esīr böylece ŧutmazdı bir yerim 

Bir şey müyesser olmadı almaķ ķızım 

- Baba 

-  Kimler acır gözüm saŋa eyvāhlar baŋa  

Gel al ķızım şu çevreyi sen śaķla bir zamān  

Raĥmetli vālideŋ baŋa vermiş idi nişān  

Benden bugün gülüm sanā ancaķ budur çeyiz 

Bir çevre eskisiyle ħarāb olmuş evceğiz 

 

Bir yıl geçince ķız daħı girmişti maķbere 

Evden niş āne ķaldı bugün tūde-i ġubār 

Çevreyse intiķāl ederek başķa ellere 

Olmuştu ‘āķıbet evde fersūde tārumār 

 

UNUTMA
143

 

(Sīret Beg Efendiye) 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fā‘lun 

 

 ‘Adem cenāĥını girmişti ufķa kühsāra 

Semā güler gibi bir ses yaġardı eşcāra 

Memāt uçar gibi bir žıll ķaçardı sür‘atle 

Gider ulurdu uzaķda siyāh bir kütle 

 

Unutma ben o zamān bir ‘alīl-i mezherde 

Bütün maĥāsini göçmüş ġarīb bir yerde 

Aġaçların arasında seniŋle gezmiştim 

Bu ‘aşķ-ı müdhişi ben bir ħazānda sezmiştim 
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Seniŋ yüzüŋde teraĥĥüm benim lebim lerzān 

Bütün dünyā olurdu cemāliŋe ĥayrān 

O sisli yollar içinde gezer iken ĥarem 

 

Yed-i ħazān dövüyorken ķadīd eşcārı 

Naśıl düşürdü unutma! O naħl-ı ġam-ħārı 

Bahāra aġlayaraķ bir neşīde-yi mātem  

  

EDNA
144

 

(Ķayāsī-zāde Refīķ Bege) 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fā‘lun 

 

Düşünmeyim diyorum ben dedikçe her yanda 

Bütün meĥāsini ķarşımda mütebessim raħşān 

Ölür de çırpınırım ben žülāl-ı hicrānda 

Śımāĥıma uçuşur bir temevvüc-i elĥān 

 

O şimdi gitti uzaķ bir maĥale bārid, bir  

Mesāfe var aramızda sefīd bir ateş 

Şerāre-i semenīsiyle ķalbi maĥruķtur 

Yaķar yaķar yine ķanmaz ĥadīd pek serkeş 

 

Benim o şimdi düşünmez bu ĥālimi aślā 

Taśavvur eyleyemez ki bu ķalb-i ġamħārı 

Ezer rehinden uçan bir melāl-i persūde 

Gözüm görünce şu mātemli ķarlı kühsārı 

 

O bilmiş olsa ki göŋül esīr-i firķattir 

Severdi çünkü ne varsa delīl-i vicdāne 

Güzel yüzünde tebessüm kenān-ı şefķattir 

Onu küçüklüğü eyler bu ‘aşķa bīgāne 
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2.3.  Ma‘ârif’deki Şiirleri
145

 

ÇİÇEKLERİM
146

  

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Bir deste çiçek almış idim cümlesi ħoş-bū 

Bir ħayli benefşe ile bir ħaylisi filya 

Üç dāne śarı lāle ile dördü de şebū 

   Beş dāne ķamelya 

 

Bir şekl-i laŧīf eyledi peydā o çiçekler 

Külbemde bahār olmuş idi śanki nümāyān 

Bulmaġa açıķ rūzını geldi kelebekler 

   Oldu buŋa ĥayrān 

 

Ġāyet-i sürem ŧoġrusu ezhār-ı bahārı 

Ezhār-ı rebī‘īde güzel ķızlara beŋzer 

Ben seyre ŧālıp böylece ebkār-ı bahārı 

   Vaķtim güźār eyler 

 

Bir dāne alan olsa buŋa ĥiddet ederdim 

Ġāyetle sürūdum oŋa ifāde edem ben 

Biŋ dürlü nevāzişler ile ħidmet ederdim 

   Göŋlüm olaraķ şen 

 

Başlardı ķanaryam demete ķarşı fiġāne 

Bī-çāre ķuşum ‘āşıķ idi ben gibi ĥayfā 

Ĥasretle baķıp meşcer pür-şevķ cşhāna 

   Aġlardı dirīġā 

 

Bir hafta geçip cümlesi hep śoldu śarardı 

Beyhūđe yere gitdi yazıķ bunca emekler 

                                                           
145

  Millî Kütüphane, Yer numarası: 1956 SA 288. 
146

  Ma‘ârif, Sene 3, C.6, N.136, s. 79. 
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Pek dilber iken hepsiniŋ elvānı ķarardı 

   Bīçāre çiçekler 

-Ma‘ārif- 

Çiçeklerle kelebekleri pek ziyāde sevmekde olduġu aŋlaşılan Rıf‘at Beg Efendiniŋ 

bu manžūmesi çiçek, kelebek mażmūnundan ħoşlanmayan bir ŧaķım erbāb-ı şebābıŋ nažar-

ı diķķātini celb edecekdir. 

 

BAHĀR YAĦŪD BİR ÇİÇEK
147

 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Bir feyż-i mesārr oldu vürūduyla bahārıŋ 

Ġam-dīde eşcār ve çiçekler ħazān-dīde nihālān 

Gül-geşt-i cihān ŧoldu sürūrile hezārıŋ 

   Şenlendi ħıyābān 

 

Bir cāme-i ĥađrāya büründü yine ŧaġlar 

Emvācı çiçek perim  ra‘nā şu çemenzār 

Vecd-āver olur dallara bir şevķ ile çaġlar 

   Vādīdeki enhār 

 

Geçdi hele nice efken olan śarśar-ı sırmā 

Her şeyde teceddüd oluyor dīdeye meşhūd 

Feyżiŋ yine dünyāyı bütün eyledi iĥyā 

   Ey mevsim-i behbūd 

 

 

Eşcār-ı pür-ezhāre baķıŋ cümlesi dilber 

Žannım yaġıyor arża semādan bu çiçekler 

Serkeşte-i ĥayret olarak uçmada yer yer 

   Rengīn kelebekler 

 

                                                           
147

  Ma‘ârif , Sene 3, C.6, N.142, s. 123. 
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Her şey ediyor śāni‘a kendince teşekkür 

İnsān bunu görünce gelir ĥālet-i vecde 

Eyle bu küçük ‘aķl ile ħallāķı tefekkür 

   Bilāħire secde 

 

TUĤAF BİR NAŽM
148

 

Mef‘ūlü fā‘ilātün fā‘ilâtün fe‘ûlün 

 

Aġlar zavallı göŋlüm her dem o yāre ķarşı 

Cānān gülümser eyvah feryād ü zāre ķarşı  

 

Bülbül demek sezādır mevķūf  derd ü ġamdır 

Eyler ġurūr u şīven ol gülzāre ķarşı 

 

Śabrım tükendi bitti yoķdur mecālim aha 

Etmez mi lutf u şefķat cism-i nizāre ķarşı 

 

Ger rūĥumu varsa muŧlaķ eyler ‘ināyet ol māh 

Vuślat sezādır elbet bu intižāre karşı 

 

Yazdım kederli bir dem pek sade oldu nažmım  

Bir şey denilmez elbet bu i‘tiźāre ķārşı 

 

TAĶLĪDE ÇALIŞDIM
149

 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

 

Güzelsin necm-i śubĥuŋ ħande etmek iĥtimālinden  

Güzelsin ħāver-i pür-renk-i ‘aşķıŋ nev-hilālinden 

  

Meĥāsin bāġınıŋ ezhār-ı gūne-gūn reşk etsin 

Güzelsin nev-demīde bir gülüŋ sen renk-i ālından 

                                                           
148

  Ma‘ârif, Sene 3, C.6, N.143, s. 133. 
149

  Ma‘ârif, Sene 3, C.6, N.143, s. 149. 
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Güzelsin sen muşa‘şa‘ bir şeb-i vuślatda ey cānān 

İki ĥasret-zede ķalbiŋ ħafīce ĥasbiĥālinden  

 

Güzelsin sen semā-yı lāciverdīden  gehī sessiz 

Tenezzül eyleyen arża şehābıŋ inşi‘ālinden  

 

Güzelsin sen nesīm-i aheste olduķca vezān-ı baĥre 

O dil-cū serv-i sīmīniŋ ĥabāb dürr-i miŝālinden 

 

Güzelsin bahārıŋ eŋ dilā bir zamānında 

Küçük bir lāneden peydā sürūduŋ ħoş mā’ilinden 

 

Güzelsin sen siyeh dil bir yetimiŋ źevķ-i dünyāya 

O me’yūsāne ŧavrıyla nigāh-i infi‘ālinden  

 

Güzelsin sen büyük ressāmlarıŋ elvāh-ı ‘aşķından  

Güzelsin şā‘irleriŋ śubĥa ķarşı ġamlı ĥālinden  

 

Güzelsin sen şevāhıķdan śaĥārīye revān cūyuŋ 

O ĥiss-perver o şi‘r-āmīz śavt-ı inşilālinden 

 

CÜLŪSİYYE
150

 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün  

 

Bu gün yevm-i cülūs-i ĥāżret-i ħāķān-ı zī-şāndır 

Temādī-i şekve ü şānına herkes du‘ā-ħāndır 

 

Bu gün bir ‘ıyd-ı ekberdir bütün Oŝmānlılar şādān 

Ne dürlü şānlı şenlikler edilse ĥāl-i cesbāndır 

 

                                                           
150

  Ma‘ârif, Sene 3, C.6, N.146, s. 155. 
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Cülūsiyye-i mesrūr cāvidānī verdi dünyāya 

Ki ol günden beri mülkü cānāne ġıbŧā-efşāndır 

 

Açıp tarīħ-i māżīyi geçirseŋ gözden eslāfı 

Težāhür eyler elbet ki gözün cümle  şāhāndır 

 

Ne ‘ālī-baħt imiş Oŝmānlılarıŋ böyle bir şāhā 

Ķul olmaġla miyāhīdir demā-dem şād u ħandāndır 

 

Ne müşgüldü cülūsundan muķarrem ‘ilm ü fen bilmek 

Bu gün nūr-ı ma‘ārifle bütün mülkü firūzāndır 

 

Muķarrem yoķ  idi tehīl eder taĥsīl bir Mekteb 

Bu gün seyr eyleyiŋ mektebleri bī-ĥadd u pāyāndır 

 

Cihānda ķalmadı cāhil ne a‘mālar ne dilsizler 

Felāketdir dide-gānda mažhar en‘ām u iĥsāndır 

 

Bu maśrūfī-i luŧf ĥażret gītī-sitānīden 

Değil müsellem  re‘āyāde ġarīķ-i nūr-ı ‘irfāndır 

 

Ħülāśa neyyir-i luŧfu bıraķmaz žılda bir ķūşe 

Cihānıŋ şarķ u ġarbında hemīşe ‘adli tābāndır 

 

Büyükdür padīşāhım pek büyükdür śıġmıyor ‘aķla 

Celālī şevketi vāreste-i taśrīĥ ü ityāndır 

 

Ħüdā iclālini iķbālini müzdād ede her an 

Ĥayāt mülk ü milletdir bize iĥsān bizdendir  
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 ‘ĀLEM-İ ĦĀB
151

 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Yād eyledim ey māh seni dün gece coşdum 

Rū’yāda ħayāliŋ baŋa olmuşdu hüveydā 

Ŧaġlarda çayırlarda ħayāliŋle ķonuşdum 

   Maĥzūn idi śaĥrā 

 

Aheste geçerdi çemenistān arasından 

Bir zemzeme-i ĥüzn ü keder baħş eyle enhār 

Arż-ı naġamāt etdi nihālān arasından 

   Bir murġ-ı nevā-kār 

 

Bir başķa terennüm var idi cūy-ı revānda  

Śaĥrāda peri ķızları oynar idi yer yer 

Ben böyle śafā görmedim ‘ömrümde cihānda 

   Ey sevgili dilber 

 

Deryā ne ķadar ħoş idi her mevce münevver 

Sevdāmıza olmuş idi ecrām-ı nigahbān 

Vaķtā ki görüp girmiş idiŋ beĥre berāber 

   Oldum sanā ĥayrān 

 

Titriyordu şafaķ rūyuŋa baķdıķca demā-dem 

Bostānıŋı gördükçe ķamer reşk ile ey yār 

Bir ebr-i siyāhı ederek sütre-i mātem 

   Aġlar idi her bār 

 

Bir būse ki aldım leb-i gülgūnuŋa yandım 

Zülfüŋ daġıdıp şīveler eyler iken ey māh 

Bilmem ki naśıl oldu da bir sesden uyandım 

   Rū’yā imiş ay eyvāh 

                                                           
151

  Ma‘ârif, Sene 3, C.6, N.146, s. 156. 
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ĠAZEL
152

 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün  

 

Göŋlüm açılır şevķim olur sevdiğim efzūn 

Ol dem ki olur ħande nümāyān femiŋizde 

 

Ey siz ki beni eylediŋiz beni ‘aşķ ile meşĥūn 

Sevdālar uçar žann ederdim perçemiŋizde 

 

Lāyıķ mı dil āzarde-i cevr eylemeŋiz ah 

Ma‘nā bulamam ben meleğim ĥiddetiŋizde 

 

Etmez mi sizi rengim ‘aceb ĥālime agāh 

Ĥāyfā ki müdāvim yine siz şiddetiŋizde 

 

Sevmekliğim etmez size īrāŝ-ı tenezzül 

Lāyıķ size bir dil bulunur kemteriŋizde 

 

Vardır size elĥāśılı göŋlümde temāyül 

Rıf‘at bilirim olmaġı çāker deriŋizde 

 

 ÇOCUĶ
153

 

 Müstef‘ilātün müstef‘ilātün müstef‘ilātün müstef‘ilātün 

 

Şu ŧıfl-ı dilber güzel hevādan ne aŋlıyor ki bu rütbe ħandān 

Baķıp gülümser semāya arża eder bu ĥāli cihānı ĥayrān 

Perene sā‘id perenesine ķoşar durur baķ çemende her-dem 

Kelāle yoķdur tū cihāti ħüdā yaratmış bu yolda ħaram 

 

Libāsı penbe başında tüller görünce şā‘ir te’emmül eyler 

Nažīre yazmaķ diler bu şi‘re teheyyüc eyler teġazzül eyler 

Faķaŧ bu şi‘r belīġ ü ġarrā ķabūl eder mi nažīre heyhāt 

Ne yazsa olmaz nažīr oŋa hīç bu işte eyler kemāl-i iŝbāt 

                                                           
152

  Ma‘ârif, Sene 3, C.6, N.146, s. 156. 
153

  Ma‘ârif, Sene 3, C.6, N.148, s. 170. 
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Ne ħoş ilahī şu yośma-ı ma‘śūm ķulūbu oķşar bu ŧatlı sözler 

‘Uķūlu pür-beht eder baķınca semāya ŧoġru o māvī gözler 

Ħülāśā iclāl gird-kārı olur bu ķızda baķınca žāhir 

Muvaffaķ olmaz bu ĥissini resme ne rütbe ressām olursa māhir 

 

YĀD ET
154

 

Mef‘ūlü mefā‘īlün fe‘ūlün 

 

Vaķtā ki ħazān gelir de eşcār 

Arż etmez olur ‘uyūna ezhār 

Her yeriŋ ħazān resīde bī-cān 

Āheste ķopup düşer zemīne 

Hīçī-i cihānı eyler i‘lān 

Āġāz ederek ŧuyur enīne 

İşte o zamān melīl ü ġam-nāk 

Sen śaçlarıŋa büründe ey yār 

Endāmıŋı seyr ederken eflāk 

Gel ķabrime mātem ile ezhār 

Yād et beni ġamlı ġamlı yād et 

 

Vaķtā ki gelip bahār-ı dil-cū 

Zī-nükhet olur cihānda her sū 

Bülbüller eder sürūda aġāz 

Her ġonca eder tebessüm ibrāz 

Şebnemler olur çemende tābān 

Bir başķa śafā verir ħıyābān 

Çıķ sen de gezin çemende ey māh 

Mesmū‘ıŋ olursa ġamlı bir ah 

Yāħūd ki saŋa olunca meşhūd 

Bir ķabr-i keder şi‘ār-i merdūd 

Yād et beni aġla aġla yād et 

                                                           
154

  Ma‘ârif, Sene 3, C.6, N.148, s. 170. 
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VEZİNLİ ĶĀFİYELİ BİR SÖZ
155

 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

 

Bir seĥer vaķtiydi çıķdım seyr için śaĥrālara 

Ħilķaten meclūbdur göŋlüm benim tenhālara 

 

Bir nihāl-i sāye-dār altında oldum cānişīn 

Müştekiydim ĥāl-i zārımdan ŧalıp ħayāllere 

 

Nāgehān bir nūr žāhir oldu da ĥayretle ben 

Tīre çeşm oldum baķınca ķarşıki mecrālara 

 

Ah o mecrālarda bilseŋ ben neler gördüm neler 

Bir sürü dilber ki beŋzer śaçları sevdālara 

 

Seyre çıķmış dense lāyıķdı bütün ebkār-i ħalid 

Göremedim dünyāda beŋzer ol melek sīmālara 

 

Ravża-i firdevsi tanžīr eylemişdi her ŧaraf 

Öyle bir ‘ālem ki girmez her zamān rū’yālara 

 

‘Āķıbet ķuşlar çiçekler ķaldı ĥūrīler faķaŧ 

Tīr-i ‘ālem ŧoġunca uçdular bālālara 

 

Doķtor sa‘ādetli Celāl Paşa Ħażretleriniŋ necl-i necībleri Mehmed Rıf‘at Beg Efendi 

birāderimiziŋdir:
156

 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün  

 

Ey źāt-ı hümāyūnu bize mevhibe-i ĥaķ 

Ey ‘ādil olanşāh-ı kerem-kār-i yegāne  

Mevlā biliyor gelmedi gelmez yine muŧlaķ 

   Miŝliŋ bu cihāna 

                                                           
155

  Ma‘ârif, Sene 3, C.6, N.148, s. 211. 
156

   Ma‘ârif, Sene 4, C.7, N.169, s. 99. 
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Ey nīr-i ‘irfānı eden ‘ālemi raħşān 

Ķābil mi ki evśāfıŋı ta‘dād ede insān 

Ey ħilķati māfevķ-i beşer ĥażret-i sul‘tān 

   Dünyā saŋa ĥayrān 

 

Ĥayretle sitāyişle aŋıp nāmıŋı her bār 

Ĥayretle verir ĥayretine her kişi pāyān  

Ey sevgili sulŧānım ey şanlı ĥükümdār 

   Cānlar saŋā ķurbān 

 

İķbālimiziŋ mebde’idir yevm-i velādet 

‘Oŝmānlılara ŧoġdu bugün mihr-i sa‘ādet 

Ref‘ oldu bu gün perde-i bed-renk cehālet 

   Yer ŧutdu feŧānet 

 

Bir küre-i te’emmül edelim geçmişi ĥālī 

Vādī-i cehāletde idi nıśf-ı ahāli  

Yaġdırdı bize sür‘at-i berķıyye miŝāli  

   Hep nūr-i kemāl 

 

Baķ vāsıŧa-ı ‘ilm u hüner etdi tekeŝŝür 

Fırśat bu zamān sa‘y edelim kesbe kemāhi  

Vaķtiyle naśıl eyler idik ‘ilme taĥassür 

   Var olsun ilāhī 

 

‘Ālemlere ĥayret veriyor ażl u źekāsı 

Bir źātına vābeste bütün mülkü ĥimāye 

Āsāyişe maśrūf bütün śubĥ u mesāsı 

   Yoķ luŧfuna ġāye 
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Ey aħter-i iķbāli firūzān olan ümmet  

Demdir ki bütün eyleyelim ‘arż-ı meserret 

Mevlā bize etmişdi bu gün çünkü ‘ināyet 

   Bir kān-i ‘adālet 

 

Reşk etdirelim arża bu şeb bāġ-ı cinānı 

İŝār edelim göklere encüm gibi envār 

Pür-renk-i leŧāfet ķıla āfāķ-ı cşhānı 

   Ĥayrān ola esĥār 

 

Şā‘irleri bülbül gibi olmaķda naġm-kār 

Elŧāf ü meziyetini ta‘dād ile her dem 

Biŋ ŧāķ-ı žafer olmada her sūde bedīdār 

   ‘Askerleri ħürrem 

 

Bir ŧarz-ı ħoş-āyenda ile oldu şitābān 

Rıf‘at ķulu da medĥine bā-śafvet ü vicdān 

Bīnler yaşasın ol meh-i tābende-i ‘irfān 

   Ey ĥażret-i yezdān 

 

LĀNE
157

 

Mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 

 

Külbende ŧuran bu āşiyāne 

Seyr et ne güzel ne şā‘irāne 

 

Cūfundaki naķra fām-ı beyża 

Gūyā ki śadefde şāh-dāne 

 

Üstündeki jāle-dār güller 

Beŋzer üzerinde iħtirāne 

                                                           
157

   Ma‘ârif, Sene 4, C.7, N.185, s. 233. 
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Nev-reste çiçekli bir nihāliŋ  

Aġśānı içinde pür-terāne 

 

Bir ķuş ŧuruyor terennümātı 

Uçmaķda feżā-yı āsumāne 

 

Envārı śabāĥ-ı pür-mesārıŋ  

Birlikde o gül, o ķuş, o lāne  

 

‘Aķs eyleyerek derūn ĥavża 

Olmuş śuda bir laŧīf ravża 

 

Seyāĥatnāme ŧarzında yazılmış bir manžūmeden
158

 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

 

Yetmez mi cān śıķıntısı lāzım mı derd-i ser 

Ġurbetde ħastalıķ ne fenā şey imiş meğer 

Peyġūle gir miĥnet edem yoķdu ġam-güsār 

Ķalbim şikeste, fikrim ise oldu tārumār 

Taħrīş ederdi sīnemi her laĥža bir su‘āl 

Beynim cehennem ateşi, ķarşımda hep žılāl 

Feryād ederdim ah beni yoķdur diŋleyen 

Taśdīķ eder bu ĥālimi ġurbetde iŋleyen 

 

Bir hafta śoŋra geldi tamāmıyla ŧāķatim 

Melħūž idi bu vech ile artıķ ifāķatim 

Aldım refīķ-i cānımı inmedi sāĥile 

Gūyā bu gösterişdi o dem mevt-i hā’ile 

Āfāķ ħande ħande bütün kā’ināt şād 

Şevķim ederdi ķızlara baķdıķca izdiyād 

Hayret! Bu meşher-i ĥikmet āmūz-ı ħilķate 

Ta‘žīmler o ħālıķ-ı zī-‘ilm ü ķudrete 

                                                           
158

  Ma‘ârif, Sene 4, C.7, N.185, s. 378. 
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Sākindim semāda görülmezdi bir seĥāb  

Pervāz ederdi meşcere murġān bī-ĥesāb 

Derken yayıldı ufķuma bir ĥāl-i iġtirāb 

Sis çökdü kūhsār deŋiz oldu pür-ĥabāb 

‘Aŧf eyleyip niġāhımı ufuķ muķābele 

Gördüm gelir seĥābeler olmuş da ķāfile 

Bir ķaç daķīķa śoŋra da şiddetli rūzgār 

Etdi bütün çiçekleri eşcārı ħāksār 

 

Žulmet ķuşatdı ‘ālemi bir anda se-te-ser 

Yaġmur yaġar hevā ise gitdikce sert eser 

İnsān ķaçar ķaranlıġa girdikce sendeler 

Gökden inerdi yerlere ateşli ħandeler 

Deryā aşıp sevāĥili ŧaġlarla uġraşır 

Ŧopraķları, aġaçları, ĥayvānları ŧaşır 

Yerden çıķardı göklere sūzişli nāleler 

Lakin inerdi yerlerde ateşli jāleler 

 

ÇOBAN ĶIZ
159

  

(Me’āli Fransızcadan) 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün  

 

Düşmüş verem dedikleri ‘illetle nātüvān 

On beş yaşındaki bu perī zāde ķız çoban 

 

Śolmuş bahār-ı ĥüsnüne çökmüş yazıķ melāl 

Sönmüş o nūr-ı dīdeŋe ‘āşıķdı iħtirān 

 

‘Aŧf eylemiş nigāhını ħūrşīd-i ŧāli‘a 

Olmuşdu menceli oŋa esrār-ı āsumān 

                                                           
159

  Ma‘ârif, Sene 4, C.7, N.199, s. 401. 
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Āfāķı ŧaġlar ile śaĥārīsi mütebessim 

Eşcār-ı nev-demīdesi ezhārı bū-feşān 

 

Şādī- nümūd her yeri mesrūr u ħande-ver 

Lakin beşer değildi o ‘ālemde sākinān 

 

Bir śamt-ı zī-me’āl ile ŧā’irdi ser-te-ser 

Güller śaçardı göklere bir çoķ fereştegān 

 

Ta‘ķīb edip sürūşları vecd-i ĥāl ile 

Āġūş açardı güllere ervāĥ-ı ķudsiyān 

 

Baķdıķca ķız bu ‘āleme gördükçe onları 

Bir şevķ-i ma‘nevī ile olmuşdu şādmān 

 

Nāzik şafaķ buluŧları şeklinde bir melek 

Bir çoķ çiçek demetleri üstünde nāgehān 

 

‘Arż-ı vücūd edip dedi bir ŧavr-ı raĥm ile 

Terk et bu köhne arżı hemān şimdi ey civān 

 

Geldiŋ ne leźźet aŋladıŋ āyā bu ‘ömrden 

Ta‘ķīb eder sürūrunu ekdārı her zamān  

 

Terk et bu cāy-ı fitne fezāyı semāya gel 

Gel gel ki bekliyor seŋi bir ‘ömr-i cāvidān 

 

Bir feyż-i sermedīye ħüdā mažhar eylemiş 

Her dem bahār olur bu mevāķı‘de yoķ ħazān 

 

Diŋlerdi ķız bu sözleri farŧ-ı sürūr ile 

Ŧutmaķ dilerdi öyle güzel yerde āşiyān 
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Vaķtā ki indi maġribe mihr oldu al renk 

Çıķmışdı āsumāna tebessümle ķız çoban 

 

Śafā-zāde mini mini İlhāmiye
160

 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün  

 

Bir nūr-ı ġonca şeklini almış da śubĥ-dem 

Öpmüş geçer iken onu bir rūĥ-ı muĥterem 

Ermiş o dem o ġoncaya bir nefħ-i cān-nüşūr 

Olmuş bu ŧıfl-ı ġıbŧa fezā-yı cemāl-hever 

 

Nūr-ı bahārdır o açıķ māvī gözleri  

Oķşar göŋülleri o ġarībāne sözleri 

Bir şi‘r-i nev-me’āl oluyor her-dem āşiķār 

Ettikce ħandeye bu güzel ġonca ibtidār 

 

Maġbūŧ nažiresi bütün ezhār u ŧā’irān 

İ‘lān eder sürūrunu gördükce her zamān 

Olsun fedā o ħandeye envār-ı āsumān 

Olsun fedā o ħandeye elvāĥ-ı şā‘irān 

 

Etdiŋ dil-i şikestemi ey yavru neş’e-yāb 

Baķdıķca rūyuŋa gelir efkāre āb u tāb 

Etsin seŋi muĥāfaža ey şi‘r-i zī-ĥayāt 

Ālām-ı rūz-ı merreden ah kā’ināt 
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  Ma‘ârif, Sene 4, C.7. N.199, s. 402. 
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MĀL ĶAYADAN GEÇERKEN
161

  

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Ey ‘arşı öpen şāhiķa-i meşcere berdūş 

Ey ķa‘r-ı ‘ademden uzanan heykel-i ħāmūş 

Eyler bu belāġatlı sükūtuŋ beni bīhoş 

Gördüm seni etdim bütün ālāmı ferāmūş 

 

Ey şā‘iri pür-neş’e eden naġmeli eşcār 

Ey ķāvs-ı ķuzaĥlar uçuran jāleli ezhār 

Ey ah-ı ġarībāneyi tanžīr eden enhār 

Rūĥum dinliyor sizlere yār olmaġı her bār 

 

Ey mezhere ey ma‘ruz-ı ‘ulvī-i bekāret 

Śaçmış saŋa žannım ki semā renk ü leŧāfet 

Her yanda birer ħande bütün şi‘r u şeŧāret 

Bir sāfīle ĥayret verir elbette bu ĥālet 

 

Gül-rengī-i ħūrşīd ile ārāste ŧaġlar 

Olmuş gibi peyrev baŋa ķuşlar daħı aġlar 

Geçdim bu güzel yerleri sür‘at ile nāçār 

Lakin geliyor şa‘şa‘ası ‘aķlıma her bār 

 

NEŞVE-İ ĤAYĀT MANŽŪMESİNİ TAĶLĪD
162

 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün  

 

Yine böyle bir geceydi nefaĥāt-ı rūĥ-baħşā 

Nevĥāt-ı ‘aşķ-perver bizi eyliyordu iĥyā 

 

O nedīme-i canānıŋ ŧaġılınca zülfü ĥatta 

Geliyordu ķalbe sevdā ne güzel geceydi ĥayfā 

                                                           
161

  Ma‘ârif, Sene 4, C.7, N.201, s. 326. 
162

  Ma‘ârif, Sene 4, C.7, N.203, s. 351. 
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Yine böyle bir geceydi lema‘āt-ı māh-ı enver 

Öperek şükūfe-zārı śaçıyordu arża cevher 

 

Olaraķ sedīr-i nāzı o zümürrüdīn çemenler 

Baŋa rāzın etdi efhām o Venüs edālı dilber 

 

Yine böyle bir geceydi ki görünmüyordu māhım 

Olaraķ ŧuyūra peyrev uçuyordu ‘arşa āhım 

 

O belālı ġamlı ĥissim oluyor göŋülde coşan 

Baŋa rūĥ yaġsa min-ba‘d bulamam ĥayāt bir ān 

 

Yine böyle bir geceydi melekūte oldu pirān 

O firişte-i melāĥat baŋa ķaldı āh hicrān 

 

Dökerek dumū‘-ı ĥasret ararım semāda her şeb 

Görünür žalām içinde baŋa yār-ı ħande bir leb 

 

ĠAZEL
163

 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün (fa‘lün) 

 

Görünce ĥüsnüŋü ben bu bahār ĥālinde 

Fiġāna başladı göŋlüm hezār ĥālinde 

 

Beni ümīde düşürdüŋ güzel melek eyvāh 

Revā mı ‘āşıķı terk-i intižār ĥālinde 

 

O rütbe verdi ki ‘aşķıŋ ĥayātıma nefret 

Görür bu ‘ālemi çeşmim mezār ĥālinde 

 

                                                           
163

  Ma‘ârif, Sene 4, C.7, N.203, s. 461. 
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Yazıķ bu vaķt cevābı baŋa ĥarām oldu 

Görün bulur beni bī-iħtiyār ĥālinde 

 

Ne sūd olur saŋa bilmem bu ġamlı ĥālinde 

Yetiş yetiş banā bir ġam-güsār ĥālinde 

 

GEÇEN GÜN GÖRDÜĞÜM
164

 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

 

Rūyunda cilve-ger lema‘ātı şebābınıŋ  

Pür-neş’e dīdesinde bahārı bekāretiŋ  

 

Eyler bütün şafaķları lerzende ħandesi 

Eyler bütün seĥerleri şermende ħandesi 

 

İĥsān eder çiçeklere ruħsarı renk ü bū  

Lāyıķ Venüs ederse bu endāma ser-fürū 

 

Öpmekde śāf destini bir dāne penbe gül 

Şāyān değil mi luŧfuna bilmem ki bir göŋül 

 

Mekşūf olunca sīnesi enžār-ı ‘ibrete 

Düşmez mi penbe-zār meşiyyetde ĥayrete 

 

Ey sen ki ĥüsn-i nādir-ül-emŝāli ħilķatiŋ 

Pek sevdi Rıf‘atıŋ seni pek sevdi Rıf‘atıŋ 

 

KEBŪTER-İ ŞİKESTE-PER
165

 

Bir gün ķıra çıķmışdım epeyce gezindikden soŋra bir mezāristāna dāħil oldum: 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

                                                           
164

  Ma‘ârif,  Sene 5, C.8, N.2,  s. 21. 
165

  Ma‘ârif, Sene 5, C.8, N.4, s. 50. 
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Gördüm siyeh seĥāb ile pūşīde-i kühsār 

Ŧuydum fiġān-i yevm ile feryād-ı rūzgār 

 

Bir laĥn-ı uħrevī gibi ‘āķseddi ‘āleme 

Mevķi‘-i delālet etmede hīçīye māteme 

 

Her yer göŋül ħarābesi her ŧaşda ahlar 

Yırtıķ kefen baķıyyesi śolmuş giyāhlar 

 

Bir çoķ şikeste ķıĥf ile esnān-ı tārumār 

Parmaķ ayaķ kemikleri yerlerde bī-şamar 

 

Ĥayret bu istiħāngehe bu śaĥn-ı nekbete 

Ĥürmet bu sengsāre bu vādī-i ‘ibrete 

 

Bir serv-i sāldīdeniŋ altında bir zamān  

Ŧalmış idim tefekküre bir śavt-ı nāgehān 

 

Īķāž eyledi beni bu nīm-ħābdan 

Döndüm çıķan cenāzeye zīr-i turābdan 

 

Ettim ĥavāle sem‘imi ĥayretle śavta ben 

Ŧuydum gelir yanımdaki bir köhne ĥafreden 

 

Çökdü o dem fevā’idime bir ĥüzn iġtirāb 

Etdim kenār-i ĥafrāya ħaşiyyetle iķtirāb 

 

Şemşiŋ żiyā verir gibi žulmetli bir yere 

Nūr-ı nažar o ĥafreden a‘māķ-ı maķbere 

 

Pervāz edip ŧolaşdı fenā-gāhı derbeder 

Lakin bütün serā’iri bulmuşdu besteser 
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Temdīd edip nigāhımı gördüm şikeste-per 

Bir murġ-ı nīm-mürdeyi olmaķda nevĥa-ger 

 

Pervāza başlıyor gibi bir rūĥ-ı muĥterem 

Rencīde bālını yere çarpardı dem-be-dem 

 

Baķdım zavallınıŋ şu muśībetli ĥāline 

Göŋlüm cevāz vermedi aśla zevāline 

 

Taħlīs eyliyip onu bir şevķ-i tām ile 

Ķoymadı ħāb-gāhıma bin ihtirām ile 

 

İŝbāb ederdi nālesi ĥāl-i ħarābını 

Dāver  i‘āde etmedi eyvāh tābını 

 

Ħoş gelmiş olmalı oŋa śaĥrā-yı ahiret 

Uçdu şikeste-bāl ile bīçāre ‘āķıbet 

2.4. Ma‘lûmât’daki Şiirleri
166

 

 

BİR MANŽŪMEDEN:
167

 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

 

Temāşā-yı śaĥārī pek dilārādır seĥer vaķti 

Bütün āŝār-ı ‘ulviyyet hüveydādır seĥer vaķti 

Neler maĥsūs olur insān mu‘allādır seĥer vaķti 

 

Olur mihr-i cihān-ārā nümāyān fevķ-i ħāverde 

Münevverdir mükemmeldir ne varsa baĥr ile berde 

Tebessümler eder zerrāt olur da nūr-ı perverde 

Nümāyāndır tebessüm eylemiş śun‘-ı ħüdā yerde 

                                                           
166

 Millî kütüphane, Yer Numarası:1957 SB 208, 1960 SB 116. 
167

  Ma‘lûmât, Sene 1, N.42, s. 331. 
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Semādan ħandeler yaġmış denir ezhāre baķdıķça 

Göŋül müstaġraķ eźvāķ olur enhāra baķdıķça 

Gelir vicdāna ‘ulviyyet hemān eşcāra baķdıķça 

O çarpışımda ĥayretlerim zeħħāre baķdıķça 

 

Ġuśūnuŋ refrefi eyler bir ahenk-i ĥazīn icād 

Śanırsıŋ ki belīġāne ŧabī‘at şi‘r eder inşād 

Ŧuyūruŋ naġmesi eyler sürūr gülşeni müzdād 

Bu şeyler hep mu‘ālīdir eder bir şā‘iri irşād 

 

Temeŝŝül eylemiş bir neş’edir baķsaŋ bütün eşcār 

Onā bir başķā revnaķ baħş eder üstündeki ezhār 

Ķulūbe-i ķudret ħallāķı eyler dem-be-dem iħŧār 

O śafiyyet ki śaĥrālar çemenler ‘arż eder her bād 

 

NE GÜZEL
168

 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün (fa‘lun) 

 

Ediyor ķalbe meserret iŝār 

Ruħunuŋ rengini eyler ižhār 

 Şu siĥr levĥası ey meh, ne güzel! 

 

Ŧarab-efzā oluyor baķ gülşen 

Bu da beŋzer diyorum naġmeŋe ben 

 Ķuşlarıŋ nevĥası ey meh, ne güzel! 

 

Ne güzel ĥāle getirmiş şebnem 

Gülüyor śanki şu verd-i Meryem 

 Gerdeniŋ boynuna beŋzer, ne güzel!  

 

                                                           
168

  Ma‘lûmât, Sene 1, N.46, s. 361. 
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Sisler altında görünce güneşi 

Ĥüsnüŋüŋvvarsa dedim işte eşi 

 Şu seĥā’ib ne müzehher, ne güzel! 

 

Ufķuŋ üstündeki ebr-i seyyār  

Nice sevdālara eyler iżmār 

 Beŋziyor zülfüne cānā, ne güzel! 

 

Çıķalım seyre seniŋle ey yār 

Seŋi görsün de utansın ezhār 

 Güzelim baķ yemm ü śaĥra ne güzel! 

 

BİR Şİ‘R-İ ĤAZĪN-İ ‘ĀŞIĶĀNE
169

 

Mef‘ūlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

 

Sevdim seni ey gözleri maħmūr 

Ey zülfü eden göŋlümü deycūr 

Bī-rengi-i vechimle ‘ayāndır 

Ol ‘illet-i sevdā ki yamandır 

Ey ķameti gelin gibi dilber! 

Görseŋ şu ħoyābānı serāser 

Açsam saŋa be rāzımı ey māh! 

Etsem seni ben ĥālime āgāh 

 

Şehbāl oluyor göŋlüme sevdā 

Uçmaķ diliyor nezdiŋe her bār 

Baķ ĥālime baķ ĥālime ĥayfā! 

Raĥm et baŋa raĥm et baŋa ey yār! 

Ey göŋlümü bāzıca eden māh! 

Gel oyna faķaŧ ķızma yazıķ ah! 

Sermest olurum ħandelerinden 

                                                           
169

  Ma‘lûmât, Sene 1, N.48, s. 371. 
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Farż et beni sen bendeleriŋden 

Gel vaśla sezā ķıl beni güldür 

İsterseŋ eğer śoŋrada öldür 

 

Sensiŋ baŋa her yerde hüveydā 

Rü’yāda ve ħülyāda da ĥatta 

Gitsem fareżā ķırlara tenhā 

Śaĥrādaki ezhār-i mülevven 

Envār-i kevākeble müzeyyen 

Her ġonca eder nāzıŋı īmā 

Bülbüller ise naġmeŋi gūyā 

Her şey seŋi söyler baŋa cānā 

Sensiŋ edecek göŋlümü iĥyā 

Ben söyleyeyim derdimi ĥayfā. 

 

VEZİNLİ ĶĀFİYELİ BİR SÖZ
170

 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

 

Bir seĥer vaķtiydi çıķdım seyr için śaĥrālara 

Ħilķaten meclūbdur göŋlüm benim tenhālara 

 

Bir nihāl-i sāye-dār altında oldum cānişīn 

Müştekiydim ĥāl-i zārımdan ŧalıp ħayāllere 

 

Nāgehān bir nūr žāhir oldu da ĥayretle ben 

Tīre çeşm oldum baķınca ķarşıki mecrālara 

 

Ah o mecrālarda bilseŋ ben neler gördüm neler 

Bir sürü dilber ki beŋzer śaçları sevdālara 

 

 

                                                           
170

 Ma‘lûmât, Sene 1, N.61, s. 267. 
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Seyre çıķmış dense lāyıķdı bütün ebkār-i ħalid 

Göremedim dünyāda beŋzer ol melek sīmālara 

 

Ravża-i firdevsi tanžīr eylemişdi her ŧaraf 

Öyle bir ‘ālem ki girmez her zamān rū’yālara 

 

‘Āķıbet ķuşlar çiçekler ķaldı ĥūrīler faķaŧ 

Tīr-i ‘ālem ŧoġunca uçdular bālālara 

 

FİLİZİNDEN ĶOPARILMIŞ BİR ÇİÇEK
171

   

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün (fa‘lun) 

 

Ķudretiŋ baķ şu zühre-i terine 

İhtizāz-ı ġarām perverine 

 

Ne güzel arż-ı ibtisām ediyor 

Bir perī śanki nūş-ı cām ediyor 

 

Bir melek śanki ħāb-gāhında  

Jaleler parlıyor nigāhında 

 

Bu ne renk-i nažar-firīb ya Rab 

Bu ne vaż‘-ı feraĥ-fezā-yı ŧarab 

 

Ŧal‘atı mehtābı aŋdırıyor 

Dilde feyż-i nevīn uyandırıyor 

 

Yapraġında nedir o şekl-i žarīf 

Ŧuruşunda nedir o ĥüzn-i laŧīf 

 

Diyor śanki nuŧķ-ı ĥāli ile 

O leŧāfet-füzūd maķāli ile 

                                                           
171

  Ma‘lûmât, Sene 1, N.61, s. 249. 
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Neye ķıydıŋ ‘āceb baŋā söyle 

Śallanırken dalımda neş’e ile 

 

Seviyorsun beni faķaŧ ne demek  

Böyle pejmürde dil-fikār etmek 

 

Śoŋra bir de ķıyın ķıyın baķmaķ 

Aġlamaķ feylesofluķ aŋlatmaķ 

 

Ķudretiŋ ben bedī‘a-zārı idim 

Melekūtda füyūz-dāri idim 

 

Beni śoldurduŋ ah dest-i beşer 

Bu da mı yoķsa ĥükm-i sū-yi ķader 

 

Ne ķadar ŧatlı arż-ı ĥāl ediyor 

Bu teeŝŝür zebānı lāl ediyor 

 

Bu çiçek rūĥumuŋ ġıdāsı benim 

Buŋa mecźūb bütün ķuvā-yı tenim 

 

Nice bu feyż-i aķdesiyyetdir 

Ĥüsn-i muŧlāk ħayāl-i ĥikmetdir 

 

Rūy-i zerdūzi aŋdırır veremi 

Aġlatır manžarı gözü ķalemi 

 

Bu çiçek maŧla‘-ı me‘ālidir 

Bu çiçek levĥ-i fikr-i ‘ālīdir 

 

Bu çiçek ‘āşıķın sefālesidir 

Sebeb-i izdiyād nālesidir 
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BİR PĪR-İ MUŦĀLİ‘
172

 

Mef‘ūlü fe‘ilātün 

 

Etmiş dimāġa te’ŝīr 

Efzāyiş-i tetabbu‘ 

Yoķ bunda bir taśannu‘ 

 

Bu en sevimli vaķti 

Pīşinde bir mücelled 

Oħ neş’e-i mü’ebbed 

 

El cebheye dayanmış 

Gözler kitāba nāžır 

Ya Rab ne ħoş menāžır 

 

Görmüş bu cism-i nermīn 

Seksen bahārı amma 

Hiç bıķmıyor o ĥālā 

 

Titretdi varsa anı 

Yād-ı dem-i güźeşte 

Bir ah çekdi işte 

 

Bir laĥžācıķ düşündü 

Śoŋra o vech-i tābān 

Oldu besīm ü şādān 

 

Evvelki ah-ı dildūz 

Serdī-i bād-ı ġamdır 

Gerd-reh-i ‘ademdir 

 

                                                           
172

 Ma‘lûmât, Sene 2, N.75, s. 547. 
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Eŋ śoŋra o tebessüm 

Feyż-i beķā eŝerdir 

Bir incilā-yı terdir 

 

2.5. Mekteb’teki Şiirleri
173

 

TERĀNE-İ BAHĀR
174

 

Mefā‘ilün mefā‘ilün mefā‘ilün mefā‘ilün 

 

Semā, zemīn, çemen, buĥār baķıŋ ne rütbe-i ābdār 

Şükūfeler güler, bütün göŋüller oldu neşve-dār 

 

Ĥayāt-ı cāvidān iner bu ħākdāne nūr ile  

Çıķār semāya rūĥlar, ķuşlar uçar sürūr ile 

 

Derim: semā meşīme-i ħayāl zī-mā’ildir 

Buluŧ tebaħħur eylemiş cemāl-i pür-kemāldir! 

 

Bahār, o dilber-i nihān ki ĥüsnü olmuş āşikār 

Eder śadā-yı ħandesi bütün cihānı bī-ķarār 

 

Bu jāleli şükūfeler bütün onuŋ cevāhiri 

Ki ġıbŧa-keş eder kemāli cevherī-i māhiri 

 

Śaçıp da pīş-i nažireye diyor o daħt pür-vaķār 

- Evet, benim bahār, o dilber-i ferīd ü źī-yesār 

 

Beşer ĥayātı aŋlıyor bütün dei bahārda 

Bulur śafā-yı sermedī leyālde, nehārda 

 

Bulur ġıdā-yı rūĥunu terāne-i hezārda 

Görür mā’il-i şi‘rini perī-i murġzārda 

                                                           
173

  Millî Kütüphane, Yer numarası: 1957 SB 2. 
174

   Mekteb, Sene 4, N.37, s. 578. 
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Ŧuyar fiġān-ı ķalbini śadā-yı murġzārda 

Ķalır mı dilde derd ü ġam bahar-ı pür-mesārda? 

 

Ŧulū‘-ı necm-i śubĥ ile cibāl olur ġarīķ-i nūr 

Feşā-feş ĥazīn ile gezer gibi perī-i hūr 

 

Eder nesīm-i dil-güşā çiçekleri öpüp mürūr 

Eder bu şevķ ikmāle ħüdā-yı lem yezel-i ġurūr 

 

Beşer, düşer zemīn-i ‘acze bā-kemāl-i iĥtirām 

Olur o ĥāl vecd ile fū’ad u rūĥu pür-ġarām 

 

Şu‘ā‘ı mihr-i ġāribiŋ ufuķda lāle-zār olur 

Nesīm-i ħoş-vezān ile yazıķ ki tārmār olur 

 

Dalar cihān sükūnete göŋülde nāle-kār olur  

Uçar ħayāl o dem žalām içinde bī-ķarār olur 

 

Düşer zemīne ‘āķıbet fiġān ki pür-ġubār olur
175

 

 

Derūndur reşĥadāre ‘aks edince māhtāb 

Şebīh şeb-çeraġ olur o ķaŧreler ki bī-ĥesāb 

 

Gehī uçar sükūn ile olur hevāda şü‘le-ver 

Gehī iner olur çemende lerzelerle cilve-ger 

 

Semā güler, ŝeri güler nesīm eser, hezār öter 

Güzel ħülāśa pek güzel bahārda şeb ü seĥer 
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  Metinde bu mısranın devamında bir dize daha olması gerekirken eksiktir. 
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3. NESİRLERİ 

 

3.1. Fevâ’id’deki Nesirleri 

İFĀDE-İ MAĦŚŪŚA
176

 

‘Ālem maŧbū‘ātda sebķ eden ħıdemāt-ı fevķalā‘de żamīme-i aħrā olmaķ fikr-i 

ĥamiyyetķārānesiyle Fevā’idiŋ şeklen ve mecmāen bir śūret-i müstaĥsineye ifrāġını 

taśmīm eyleyen kitābī-i ġayūr-ı Emrī Efendi risālenin ķısm-ı edebīsince de ba‘żı ta‘dīlāt 

icrā etmek üzere faķīri ( muĥarrir-i edebī) intiħāb eyledi. 

Ben de iķtidārsızlıġımı bildiğim ĥālde mücerred edebiyāta olan büyük büyük 

ĥürmetlerime ķarşı küçücük bir ħidmet gösterebilirim žannıyla ķabulde tereddüt 

eylemedim.   

Mūvaffaķiyetimi Cenāb-ı Ĥaķdan temenni ile bu bābda bir iki söz söylemek 

istiyorum. Ya‘ni ŧarz-ı ‘atīk ile ŧarz-ı cedīdi şu yolda muĥākeme ederim: 

Edebiyāt bir ķavmiŋ kürūr-i a‘śār ile iktisāb eylediği teraķķiyāt-ı medeniyeniŋ 

derecāt-ı muħtelifesine göre te’essüs eyler.  

Miŝāl olaraķ śanāyi‘-i nefīseniŋ mühr-i ŧıfūliyeti olan mıśr ķadīm edebiyātını ele 

alacaķ olursaķ mes’ele ‘arż-ı dīdār-ı ĥaķīķat eyler. 

Ma‘lumdur ki mıśr-ı śanāyi‘-i nefīsemi eŋ  ķadīm olmaķla beraber nezāket-i fikriye 

noķŧa-yı nažarından edyān-ı sā’ire śanāyi‘-i nefīsesine tefriķ edememiştir. Bu kāre sebeb 

her ķavmiŋ śanāyi‘-i nefīsesi iķlimleriniŋ leŧāfet āb u hevāsı nisbetinde teraķķi-pezīr olur 

ĥükümet felsefiyesidir.  

Çünkü her ķavm efrādınıŋ cümle-i ‘aśabiyesi muĥāŧ bulunduġu hevānıŋ taĥt-ı 

te’ŝīrinde ķalaraķ  ya teraķķi eder veya bir noķŧada ŝabit ķalmıyor. İşte bu ĥaķiķate 

mebnīdir ki Mıśr-ı śanāyi‘-i nefīsesi Yunanistana geçtiği zaman orada fevķalā‘de teraķķi 

göstermese ve ķavimden ķavme seyr ile Avrupa ahālisine intiķāl eylediği zaman her beş 

ķısmında ya‘nī şi‘r, resm, mūsīķı, mi‘mārlıķ, heykeltrāşlıķda bugün bizi ser-be-ceyb-i 

ĥayret eden mertebe-i mükemmeliyete śu‘ūd eylemiştir. Bizde de böyle  olmasa! 
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  Fevâ’id, 4. sene, 1. nüsha, s. 2. 
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Edebiyātımız kendi fikrimize kendi ĥissimize muvāfıķ bir śūretde žuhūr etmişken 

ba‘żı şiire çeşmān ķudemā  bizce ma‘lūm olmayan bir fikr-i ġarā’ib Yunanistana ķapılaraķ 

ħayālātınıŋ ġarābeti leŧā’ifine tefriķ eyleyen ‘Acem edebiyātına gūyā naśś-ı ķāŧi‘ imiş gibi 

dört elle śarılmışlar ve ĥayfā ki ‘Acem-i ‘ālem edebiyātınıŋ birer neyyir-i raħşānı olan 

ba‘żı ķaśā’id-i ‘ulviyedeki: 

Büzürk ūst ki ber ħāk hemçü sāye-i ebr 

Çinān-reved ki dil-i mur-rā neyāzāred
177

 

gibi ĥakimāne sözleri terk ile: 

Diraħthây-ı bār-ver çü üstürān bār ber 

Hemī zi-püşt-i yek-diger keşīde śāf-ı ķaŧārhā
178

 

veya: 

Dü źülf-i müşk bār o be-çeşm-i eşk-bār-i men  

Çü çeşme-i ki enderūn şinā künend mār-hā
179

 

Gibi insanı edebiyāta ikrāh ettirecek iğrenç ħayālleri iķtidāya ķalķışaraķ elmāslı 

incili zümrüdlü yāķūtlu saġarlardan maĥbūblardan desti desti raķılardan şarāblardan bayıla 

bayıla baĥŝ etmişler.  

Zehī tensīb-i ĥaķiķāt ber-endāzāne! 

Her biri bir ‘ālim edib itlāķına şāyān olan o fāżıl źātları böyle mekrde maķbūĥ 

vādilerde idare-i kelāma sevk eden sebeb ‘acabā ne gibi bir sebebdi? 

Bu bu ĥaķīķatleri bizden evvel keşf eyleyen Nedīm: 

“Erbāb-ı diliŋ ekserisi civāna meftūn oldu. Şu‘arā-yı zamān bikr olduğu için 

şi‘rlerinde tāze mażmūn ķullanmıyorlar. Sözleriyle mu‘āśırīnını tenķīd etmek istemiş ve 

faķaŧ: 

(Meydāndan ħaber śordum dedi ol gözleri āhū) 

         Lā-edrī 

                                                           
177

  Büyük insan, toprağın üzerinden geçen buludun gölgesi gibidir, öyle geçerki karıncayı bile incitmez. 
178

 Meyve dolu ağaçlar birbirinin arkasında dizilmiş yük taşıyan develere benzer (kervan gibidir). 
179

  Onun mis gibi kokan ve yüzünün iki yanından sarkan saçları benim ağlar gözümde, pınarın içinde süzülen 

yılanlar gibidir. 
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Gibi bī- edebāne sözlerden vazgeçilmediğini görerek ħāh ve nā-ħāh o ŧarīķde ħāme-

rān olmaġa mecbūriyet ĥissetmişdi.  

Ķudret ‘ilmiyeleri telsīm-kerde-i şeyħ u şābb cihān olan ķudemā-yı edebā ŧarz-ı 

‘Acemāne maħśūś şīvesiyle edebiyāt, aħlāķ, tārīħe da’ir eŝer te’līf etmek zaĥmetini iħtiyār 

buyursalardı edebiyāt-ı ‘Oŝmāniye bugünkü mertebe-i kemālinden ķat ķat yükselirdi.  

Ķudemānıŋ bu ħuśūśtaki musāmaĥaları ŧoġrusu ħōşa gider şeylerden değildir. İşte 

şu sözlerden aŋlaşılır ki edebiyāt-cedīde ya‘nī edebiyāt-ı śaĥiĥā ŧarafdāranī ķudemānıŋ 

ķudret-i ‘ilmiyelerini inkār gibi bir ĥadd-ı nā-şināşlıķda bulunmayaraķ ħayāllerini taķlīde 

tenezzül göstermez ve ma‘māfīh: 

“ Görmeden mecnūnlarıŋ śaĥrādaki cem‘iyyetin 

Sevdiğim meşk-i nigār eylerdiŋ āhūlarla sen” 

      Nedīm 

veya 

“Biŋ cān olaydı kāşkī ben dil-i şikestede 

Tā her biriyle bir kez olaydım fedā saŋa” 

      Fużūlī 

Beyitleri gibi bir Türk şā‘irine yaķışır şīvelerle tanžīm eyledikleri āŝār-ı laŧīfeye 

ķarşı kemāl-ı şevķ ile serfürū bedre-i iĥtirām olurlar. Edebiyat-ı cedīde ŧarafdārānī şi‘r-i 

‘Oŝmānī nāmını ba‘żı  žann bāŧŧalları gibi śanā‘i-yi kelāmīden müberrā olaraķ inşād edilen 

vezinli ķāfiyeli sözlerle değil śanā‘i-yi kelāmīŋin cümlesini iĥtivā etmekle beraber 

ħayālette teşbiĥātında terākkiyatında leŧāfet nezāhat metānet görülen aŝār-ı pür-güzīdeyi 

verir. 

Şu temhīd etmeden (Fevā’id risālesini ŧarz-ı ‘atīķa dā’ir eŝerler ķabūl edilmeyecek) 

gibi bir fikr çıķarılmasın.  

Ħāriçten gelecek āŝārıŋ kāffesini ķabūl ile ‘alī merātibihim neşr ve faķaŧ ħā ħābīde 

mażmūn olanlarını tenķīd edeceğiz.  

Ādāb-ı  münāzara dāħilinde tenķīd-i āŝār  žann edersem fenā bir meslek değildir. 

Bundan ma‘adā risālemiziŋ edebiyāt ķısmını (Maĥfūžāt-ı Edebiye) ser-levhasıyla üdebā-yı 



141 
 

ĥāżıramızıŋ ba‘żı āŝār-ı ‘āliyesini derc edeceğiz ki risāleniŋ bir senelik cildi arasında böyle 

bir Münteħabāt bulunması her ĥālde fā’ideden ħālī değildir. 

Bāķī (Fevā’id) risālesini bu ana ķadar eŝerleriyle tezyīn eden üdebā-yı kirāmıŋ 

kemāfīssābıķ himmetlerini niyāz ile ħatm-i maķāl eylerim. 

 

CEVĀB
180

 

Ĥāķķ-ı  nāçizānemde gösterilen teveccüh değerimden ķat ķat ziyādedir. Binā’en 

‘aleyh bunu bir tāziyāne-i teşvīķ telaķķi eder ve bu bābda cevāb‘ale-l cevāb olarak bir iki 

söz söylemek isterim.  

Bendeŋizin  baĥŝ etmek istediğim şey edebiyāt-ı ‘atīķanıŋ śanāyi‘-i kelāmiye veya 

‘ilm-i lüġate ‘ā’id ķısımları değil ħayāle te‘allak eden cihetidir. Bu ĥālde śanāyi‘-i 

meźkūreden uzun uzadıya baĥŝ ile sözü eŧnābed düşürmekte ne ma‘nā var. 

Mesā’il-i meźkūrede yed-i ŧūlā śāĥibi olduğuŋuz aŋlaşılıyor. Bundan ayrıca baĥŝ 

ederseŋiz istifādemizi muĥib olacaġı cihetle ŧabi‘ī teşekkür ederim. 

(Göz) elfažı ŧururken ( çeşm) demekte ne ma‘nā var? Sözüne gelince, bu söz her 

müntesib-i edebī benim gibi ĥayretten ĥayrete düşürüyor. İnśāf buyurulsun! Bir (göz)le ne 

yapabilirim? Mevżu‘ vardır ki (göz) ta‘biri bir beyti veya bir ķıŧ‘ada bī-tezyīn eyler. Faķāŧ 

yine mevżu‘ vardır ki orada (çeşm) yerine (göz) demek şi‘riŋ letāfetini maĥv eder. 

Emīn oluŋuz ki lisān-ı Türkī ‘Arabī ve Fārisī lafıžlarını terk ile kendi kendini 

süslemeye muķtedir değildir. Bugün ‘Arabī ve Fārisī lafıžlarını isti‘māl etmeksizin bir 

güzel veya bir bahār levĥası taśvīr ve tavśīfe muķtedir olacaķ varsa aślā!  

Lisānımızın bu noķŧa-ı nažardan olan iĥtiyācātı devletimiziŋ ĥīn-ı te’essüsünde 

nažar-ı diķķate alacaķ şeylerdendi.  

Bināberīn edebiyāt-ı ‘Oŝmāniye bugünkü mertebe-i memdūĥıyete vāśıl olduķtan 

soŋra onu tekrar azup bozup Türkçe yazmaġa çalışmaķ şaĥś-ı vāĥidiŋ değil iķtidārı ĥatta 

śalāĥiyeti ħāricindedir. 

Bu gibi mesā’il-i mühimme ile uġraşmaķ için bir encümen-i dānişe iĥtiyācımız 

vardır. Źāt-ı ‘āli-i kerimāneleri edebiyāt-ı cedīde ŧarafdārānınıŋ eslāf ĥaķķındaki 
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  Fevâ’id, 4. sene, 3. nüsha, s. 40. 
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tenķīdlerini şāyān-ı tenķīd görerek (Bir śan‘atıŋ ĥüsn ü ķubĥunu temyīz o śan‘atta bir 

üstād-ı kāmil olmaġā mütevaķķıf değildir. Meŝelā bir mināreniŋ eğri olduğunu görmek için 

muŧlaķā mināre ustası olmaķ lāzım gelmez.) diyorsuŋuz.  

Bu da olduķça ġarīb bir ķıyās evet bir mināreniŋ eğriliğini herkes görür lakin 

ma‘rifet yalŋız o eğriliği görmek değil eğrilik ĥaķķında bir müŧāla‘a beyān etmektir. 

Bunuŋ için de bir fenden bir śan‘attan behremend olmaķ iķtiżā eder. Bunuŋ bir 

şā‘iriŋ māhir bir ressāmıŋ mükemmel bir mūsīķī-şināsıŋ şi‘rinde levĥasında noŧasında 

yaŋlış bulmaķ tenķīd etmek için yalŋız çeşm āşinālıķ yāħūt ķulaķ ŧolġunluġu kifāyet 

etmez. 

Bir şi‘r, bir levĥa, bir noŧadaki noķśānları görmek žan-ı ‘ālīleri gibi ķoca bir 

mināreniŋ eğriliğini görmek ķabīlinden değildir. O śan‘atlara ‘ā’id aŝārdaki noķśānları 

görmek evvel emirde źevķ-ı selīm śāĥibi olmaġa ikinci derecede ustanıŋ  bilmeğe üçüncü 

derecede o śan‘ata intisābı bulunmaġa dördüncü derecede de ġāyet ħurdebīn yaradılmaġa 

mütevaķķīfdır. 

Gelelim śadede, 

Fevā’id risālesini oķuyanlarca daħı ma‘lūm olacaġı vecihle bendeŋiz o ifādede 

eslāfı taĥķīr etmek gibi sezāvār tekdīr bir ħafīf meşreblik göstermek şöyle ŧursun fażīletleri 

cihetiyle her ĥālde şāyān-ı ĥürmet ü tevķīr olduķlarından baĥŝ ve sālifiź-źikr ŧarz-ı 

maķbūĥā ĥaķķında gösterdikleri ta‘aśśub seyyi’atından olmaķ üzere edebiyāt-ı 

‘Oŝmāniyeniŋ bugünkü mertebeye gelinceye ķadar epeyce güçlüğe teśādüf ettiğini 

meydāna ķomaķ istemiştim. Yine de fikirdeyim. Źāt-ı ‘ālī-i fāżılāneleri o sözlerden eslāf 

ĥaķķında bir taĥķīr-i mā’ili istiħrāc ile ķuluŋuzu oķşaya oķşaya istiyorsaŋız ve müŧāla‘a-i 

‘ācizenāmin ‘adem-i śuĥte miŝāl olaraķ (O zamānıŋ modası öyle imiş de öyle yazılmışlar 

bu cihetle ma‘źūrdurlar.) diyorsuŋuz.  

Ma‘lūm-ı ‘ālīŋiz moda nev‘-i beşeriŋ śarf-ı iĥtiyācāt-ı cesimāniyesine ta‘alluķ eder 

bir şey olduġundan bir ķanūna ‘arż-ı inķıyād eder gibi efrād-ı beşer modaya mecbūrī olaraķ 

teb‘iyyet edemez.  Bu śırf ārzū u  hevā’iye tābi‘dir.  

Meŝelā efendimizle bendeŋize bu seneniŋ modası berehne-ser gezmektir. Deseler 

ķabūl eder mi? Elbette etmeyiz.  
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Etmediğimiz ĥālde  de bizi o modayı taķlīde cebr eder bir ķuvvet bulunamaz. 

Re’yimizde muĥtār ķalırız.  

(‘Örf ve ‘ādet beldeye ri‘āyet etmişler.) sözüde bendeŋize pek muġlaķ pek 

mu‘aķķad görünüyor.  

Žan-ı ‘ālīleri gibi ķudemā ‘örf ve ‘ādet beldeye tābi‘ olmuş olsalardı (Tażarru‘āt 

Sinān Pāşā) vesā’ir buŋa mümāŝil Türklüğe Türklere yaķışır śūrette yazılmış olan aŝār bir 

güzīdeniŋ reviş ifādesini taķlīd eylemeleri lāzım gelirdi.  

Ĥāl buŋa elde bulunan dīvāneler bunuŋ āksini iŝbāt ediyor. Ya‘nī ‘Acemleriŋ ‘örf 

ve ‘ādetlerine tābi‘ olduķlarını gösteriyor. Ħülāśa modanıŋ lisān ĥaķķında pek te’ŝīri 

olamaz žannındayım. Birinci şuķķā ya‘nī tezyīnāt-ı cismāniyeye nažara herkesiŋ istediği 

modayı taķlīde śalāĥıyeti olabilir. Faķāŧ öyle aħlāķ-ı milliyemize menāfībir lisān modasını 

taķlīdde ıśrār ile bir ķāvmiŋ lisānını bozarcasına ta‘aśśublar gösteriş olan ķudemāya (lisān 

ħuśūśunda müsāmaĥa etmişler) demek ħaŧā değildir žannındayım. 

Yine tekrar edeyim. Biz o fażīletleri değerli źātlarıŋ aŝārını yalŋız śanāyi‘-i 

kelāmiye öğrenmek için oķumaġā muĥtācız. Bu ma‘lūm faķaŧ ħayālāt ‘acībelerini taķlīd ile 

neşrimizde: (mezbūr tūde-i mezbeleden bir ķabża ħāk alıp kef ü dest mübārekile mālīde ve 

derĥāl bir ķāç dāne küfe sāħte ve derūn kāseye endāħte edip) gibi ġarībler ve şi‘rimizde  

daġlı lālelerden yaķāsı yırtıķ güllerden feleğe beŋzer nilüferlerden ķıl ķadar billurdan yılan 

gibi śaçlardan serv ķadar uzun ( ġūl-ı beyābānı gibi) būylardan ķılıç ķaşlardan oķ gibi 

kirpiklerden ĥançer gibi ġamzelerden benefşe veyāħūd zümrüd gibi bıyıķlardan śu 

kenārında bitmiş çemen gibi śaķallardan hiç yoķ aġızlardan ŧuzlu dudaķlardan ķuyu gibi 

çeŋe çuķurlarından üzerlerine pamuķ yapışmış iğrenç yaralardan siĥirbāz ķalemlerden 

baŧmānla şarāb içer sarħoşlardan tımārħāneden boşanmış gibi soķaķlarda göğsünü döğen 

‘āşıķlardan bir dilberiŋ śaçına ŧaraķ olmuş parça parça göŋüllerden baĥŝ ile şi‘r yazmaķ 

demeğe ĥayā ederiz. Ħātime-i maķāl olmaķ üzere ‘an-ıl-ġıyāb şāyān görüldüğüm tevcihāt-ı 

üstādāneniŋ temādīsini temenni ile ħatm-ı maķāl eylerim.  
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L’ESCRİME
181

 

MAÇ TA‘LĪMİ 

Ta‘dād etdiğim sevdākardan biri de maç ta‘līmidir. ‘Avārıż-ı bedeniyeye ķarşı  

kendimi maçla müdāfā‘a ediyorum. Sāyesinde bu ķadar yazı yazmaġa muvaffaķ olduġum 

o muĥteren maç için saŧĥī bir ķaç söz söylemekle iktifā edeceğim. 

Ben bu maça 1822’de i‘lān-ı aşķ etdim. 1891 senesine ķadar devām eden bu 

muĥabbetim altun düğünlerine müsteĥaķdır. 

Evet, bugün yine o aşķ-ı ķavīye binā’en silāh-ħāneme giderek kemāl-i şevķ on, on 

iki daķīka ķadar maç ta‘līmi yaparım. Bu važīfemi ikmāl ile yazı-ħāneme, bir fa‘āliyet, bir 

mesrūriyyetle çıķararaķ işe başlarım. Bugün ķalem ŧutmaġa muvaffaķ oluşum maç 

ŧutmaķdan bir gün vāz geçmediğimdendir.  

La lecture a haute voix 

Bülend-avāz ile ķırā’at 

Şu küçük müdevver kürsi-i ħiŧābet encümen-i ma‘ārife maħśūśdur. 

Resmī ictimā‘iler zamānında a‘żādan beri oraya çıķarak ahāliye şāyān-ı 

ehemmiyyet cālib-i ĥayret nuŧķlar īrād eyler. 

İfādemi muķarreri śaffetile  orada pek çoķ def‘a arż-ı vücūd eylemek şerefine nā’il 

oldum. 

A‘żā-yı śavtiyye için eŋ mükemmel eŋ śıĥĥī jimnāstiķ intiķād-ı āŝār için eŋ güzel 

vāsıŧa bülend-āvāz ile ķırā’atdır. ‘Ale-l-ħuśūś encümen-i ma‘ārif Sorbon Fransız mektebi 

gibi büyük salonlarda keŝretli sām‘iyin ĥużūrunda icrā edilecek olursa muķarrerde bir 

mesrūriyyet-i ‘ažīme verir ki bunuŋ derecesi ancaķ tecrübe ile ta‘yin edebilir.  

Size ehemmiyetli iki miŝāl arż edeyim. 

Bunlardan biri naķl, diğeri de bir ħāŧıra-i źātiyyedir. İşte naķl: 

Mösyö Fortil isminde bir genc adam ba‘żı dersler vermekle geçinirdi. Faķaŧ 

ĥançeresiniŋ nezāket-i ħalķıyesi kendisini ekŝer vaķitler śan‘atını icrādan men‘ ederdi. 

Fransa ĥükümeti mūmāileyhī mektebine edebiyāt mu‘allimi ta‘yīn eyledi. Bu me’mūriyyet 
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zavallı genc için ‘ādetā Fransa māraşāliniŋ bir tāziyānesi ĥükmünü aldı. Bu büyük 

mektebde edebiyāt mu‘allimliği ne müşkil važīfe ża‘if ħançeresi buŋa mani‘! 

O zamān bir iħtiyār doķtor mūmāileyh: 

“Ķabūl ediŋiz dostum! Ķabūl ediŋiz bu važīfe siziŋ için mūcib-i selāmetdir. Günde 

üç def‘a büyük bir śalonda yüksek śadā ile ders teķrīr ediŋiz. Cenūbun hevāsı ĥançereŋizi 

ķuvvetlendirir.” dedi. 

Deliķanlı doķtoruŋ bu teklīfini ķabūl ile şifā-yab ve bir ķaç vaķit soŋra mekteb-i 

meźkūre nāžır oldu.  

İşte ħaŧıra-i źātiye: 

1870 eylūlüne muśādif ķarışıķlıķ daye’sine iştirāķ, müdāfā‘ları ‘adādine dāħil 

olmaķ üzre Paris’e ‘avdet eyledim. Faķāŧ te’essüf ederim ki on beş gün devām eden 

tecāribim netīcesinde silāĥ isti‘māl ve ħasta-ħānelerdeki ‘askeri ħidmetkār oŋun vežāifine 

iştirāk iķtidārımıŋ fevķınde bulunduġunu aŋlayaraķ fevķ-al-ĥad me’yūs oldum. Kendimi, 

işleri sāde söz söylemekden ‘ibāret olan sebek-maġzān gürūhundan ‘add ediyordum. 

Teşekkür olunur ki bu ĥāl çoķ devām etmedi. 

Bir gün Ma‘ārif Nāžırı Jūl Simonuŋ aħlāķ-ı ahāliyi i‘lā maķśadıyla eylūlden beri 

ķapalı ķālan tiyatrolarıŋ tekrār küşādına (Ķomedi Fransız)ıŋ mükemmel aħlāķ numūneleri 

göstermesine ve teşrīn-i evveliŋ  on sekizinci śabāĥı tiyatroda bir aŋlatı icrā edilerek bu 

aŋlatıyı bir ķonferans ta‘ķīb eylemesine ķārār verdiğini ħaber aldım. 

Ķonferans važīfesi baŋa tevcīh edişdi. Kemāl-i ħāhişle ķabūl eyledim. Ne 

olduġumu şaşırdım. Ķonferansa zemin olmaķ üzre “eŝnā-yı muĥāśarada ġıdā-yı aħlāķ” 

baĥŝini intiħāb ederek şu yolda söze başladım. Madam ve mösyöler: 

Bulunduġumuz şu hengāme eŝnāsında şüphesizdir ki vücūdu ġıdālandırmaķ ķadar 

müfīd bir şey yoķdur. Faķaŧ rūĥu ġıdālandırmaķ mādesi bundan aşaġı ķalmaz. Eğer 

ĥaķīķati arayacaķ olursaķ vücūdumuzuŋ el-ĥāletü haźihi o ķadar mezāĥime uġramadıġını 

aŋlarız. Vücūdumuz mu‘ayyinātını buluyor. Faķaŧ rūĥumuz perhīzde. Evet onu teselli 

edecek, ĥimāye eyleyecek şeylere ķarşı perhīzde bī-çāre bī-ħavf, ye’s, fütūr lerze-nāk 

ediyor, iftirāķ cerīĥalar açıyor. O da bir yaralı. 

Evet yaralı! Paris şehriniŋ her köşesinde nīm-mürde yıķılıp ķalan mecrūĥlardan hīç 

farķı yoķdur. Bu nev‘ yaralılarla mālī olmadıķ bir ħāne bulamazsıŋız. 
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Ĥużūruŋuzda ġayret, emniyyet zevāl-peźir olan ķuvvet-i ma‘neviye gibi levāzım-ı 

rūĥāniyeniŋ fıķdānını bādī olan esbābı arayacaġım mezra‘a-i refāhda ķalan ümīd-i 

ħoşelerini, filizlerini ŧoplayaraķ bir demet yapacağım o demetle ħasta ġıdālandıracaġım. 

Emīn oluŋuz ki ġıdā-yı rūĥ mes’elesi pek mühimdir ġıdā-yı rūĥ ġıdā-yı beden 

demektir. Metānet-i aħlāķiyye bir devā-yı dil-küşādır. Śāĥib-i ķalb bir adamıŋ ekl eylediği 

çereziŋ bir żiyāfet iŧ‘amesine rücĥāni vardır. Ķuru ekmekden mā‘adā bir şey’e mālik 

olmadıġıŋız zamānlar o nān-pāreniŋ üzerine bir az ġayret ķoyaraķ ekl ederseŋiz şüphesiz 

ġıdāŋızı te’mīn eyler. ‘Ahd-ı cedīddeki (ekmek mu‘cizesi)ni der-ħāŧır ediŋiz. 

Bilmiş oluŋuz ki bu mu‘cize yalŋız İncīle Mesīĥe maħśūś değildir. Bu gibi ħavārıķ 

ķalbi ĥissiyāt-ı vaŧaniyye, imān ile meşĥūn olan her ferdiŋ gösterebileceği şeylerdendir.  

Üç ekmekden üç biŋ ekmek, beş balıķdan beş biŋ balıķ çıķarmaķ ħaśśasına, ħaśā’il-

i meźkūreyi ĥā’iz bulunan her ferd māliķdir. 

Lamartin, Len Ķolen, Jül Favri gibi ecile etrāflarında bulunan ahāliyi rūĥī sözlerle 

ġıdālandırmışlardır. O ahāli de İncīlde źikr edilen efrād gibi ŧoyaraķ ‘avdet eylemişdir. 

Öyle ise emniyyet, ümīd gibi yegāne menba‘-ı ġıdādan çoķca isti‘māle çalışalım. 

Ĥamd olsun henūz ġıdā-yı bedeniyyemizi taķsīm edecek derecede değiliz. Binā’en ‘aleyh 

arzu buyurulursa ġıdā-yı fikrimizi taķsīm edelim. 

Derĥāl yazılıp bir ŧarz-ı emniyyet-baħŝa ile oķunān bu nuŧķ netāyic ĥissine ħuśūle 

getirdi. Mecrūĥlara maħśūś i‘āne bilenleriniŋ her biri 3600 franġa çıķdı. 

O günüŋ aķşamı bir çoķ ahāli gelerek belediye dā’irelerinde, ħasta-ħānelerde, 

tiyatrolarda, ŧarab-ħānelerde ĥāśılāti mecrūhīne ‘ā’id olmaķ üzre nuŧķ īrād etmemi ricā 

eylediler. Cümlesini ķabūl etdim ve bülend-āvāz ile ķırā’at sāyesinde sevgili vaŧanım pārsa 

olan dinimi biraz edāya muvaffaķ olabildim. İşte bu ķadar. 

İksīr mümed ĥayātımıŋ tertīb-nāmesini istemişsiŋiz. Ben size beni tedāvi eden beş 

ĥekimiŋ nāmını gönderiyorum. Eger bu yazdıġım śaĥīfeler müşterilerini tezyīd ederse o 

müşterilere ķarşı ne büyük bir ħidmet etmiş olurum. 
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BİZ DEĶĀDĀNLAR
182

 

(Birāder-i muĥteremim Süleymān Nesīb Beg Efendiye) 

 Śabāĥ ġazetesiniŋ bundan bir ķaç hafta muķāddem intişār eden nüsħa-i 

fevķal‘ādesinde ‘uŧūfetlü Aĥmed Midĥāt Efendi Ĥażretleriniŋ ( Deķādānlar) ‘unvānlı bir 

maķālesini okumuştum. O makāle beni epeyce düşündürdü. Çünkü Midĥāt Efendinin, 

çünkü pek ŧoġru söylemekle meşhūr, büyük bir muĥārririmiziŋ maĥśūl-i fikri idi. 

Evet! Böyle ehemmiyetli bir mes’eleye dā’ir yazılan o maķāleyi bir ķaç def‘a 

müŧāla‘a ettim. Aradığım ĥaķīķate teśādüf edemeyince bu ĥāli kem-beđa‘alıġıma ‘aŧf ile 

maķāle-i meźkūre ĥaķķındaki fikrinizi śormuş ve bu bābdaki müŧāla‘aŋızıŋ ( Burūsa) 

idāreħānesinden yine o fikr-i ĥamiyyetle neşr edilecek olan nüsħa-i maħśūśiye maķāle 

şeklinde ihdā buyurulmasını niyāz eylemiştim. 

Ricāmı ķabūl ederek münderacātı mahż-ı ĥaķīķat olmaķ üzere bir maķāleyi de 

değersizliğime baķmayaraķ nām-ı ‘ācizāneme hediye etmek gibi bir ‘ulūvcenāb 

gösterdiŋiz. Teşekkür ederim. 

Deķāiķ bī-nān-ı edeb nezdinde ma‘lūm olacaġı vecihle maķāleŋizi o silsile-i 

feśāĥati teşkīl eden ĥaķāiķ-i münevvere ‘umūm müntesibīn-i edibiŋ fikrine feyż verdi.  

Oķuyanlar bu böyledir! Böyle olmaķ lāzım gelir dediler. Faķaŧ maķāleŋiziŋ birinde 

evet yālŋız bir yerinde ķāfiyelerimiz için şiddetlice bir fikr bir müŧāla‘a beyān 

buyurursuŋuz ki ‘afv-ı ‘ālīŋiz maġrūran bunu evvelcede söylemiştim. Ma‘māfīh o fikriŋiz 

benim ŧoġru telaķķi etmemekliğime ħ ħaŧi’a-dār olamaz. Bugün henüz yürümeye başlayan 

edebiyātımız için bir vāśıŧa-ı terāķķi olması aġlebdir.  

Biliyorsuŋuz yā bu ķāfiye mes’elesine dā’ir üstād-ı muĥterem ‘uŧūfetlü Ekrem Beg 

Efendi Ĥażretleri olanca fażīlet ve meziyyetleriyle ŧabi‘-i selīmlerinde meknūz olan olanca 

cevāhir-i ‘irfānlarıyla ārasta bulunmaķ üzere bir ķaç maķāle-i nefīse yazmış ve ĥatta bir 

dānesi de (Ma‘ārif) risāle-i mevķūte-i edebiyesine hediye etmişlerdi. 

O maķāle pek ħurdebīnāne yazılmış iken ne ķadar ĥaķsız ta‘rīżlere uġradı. O 

ĥaķīķat żiyālarına ķārşı göz yumdular. Öyle değildir dediler. O mes’eleye ĥālā ĥal 

olunmamış nażarıyla baķıyorlar. Ne ķadar keç-bīnlik? 
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Üstād-ı muĥterem Ekrem Beg Efendi Ĥażretleri ķāfiyeniŋ şi‘rimizde vücūdundan 

ve faķaŧ o ķadar ķuyūd altında bulunması lüzūmundan baĥŝ ediyorlar ki en ŧoġru müŧāla‘a 

da budur. 

Evvelce söyledim yā bundan biraz baĥŝe lüzūm görüyorum. Çünkü nām-ı 

‘ācizāneme hediye edilen (Deķādānlar) mektūbuna cevāb olmaķ üzere Tercümān-ı Ĥaķīķāt 

ġazetesinde okuduġum saŧırlar ĥaķķında da ‘ācizāne beyān ŧāli‘a etmeye o baĥŝe dāħil 

olmaķ için söze buradan başlamaġa lüzūm ĥiss ediyorum.  

Ķāfiye hepimiziŋ bildiği gibi, bir beyti teşkīl eden efā‘īl ve tefā‘īlden müteĥaśśıl 

āhenk mükemmel ve mütemmī veyā daha ŧoġrusu bir çoķ fikirleri birbirine baġlamaķ için 

icād edilmiş bir nev‘ rabŧıyeden  ‘ibārettir. Faķaŧ bu rabŧıyeyi isti‘māl için o ķadar muġlaķ 

o ķadar mu‘ķād ķā‘ideler īcād olunmuş ki āhenk-i ĥissimiz o ķā‘idelere taŧbīķa baġlanınca 

ŧabī‘īliğinden çıķıyor. Ża‘īf lerzīde bir şekil alıyor. Ħülāśa bir perīşānīye uġrayaraķ maĥv 

oluyor. 

Evet vezin ķāfiye ta‘bīr olunan bu iki despotiķ ķā‘ide taĥvile uġramadıķça 

ĥayātımıza tercümān olmaķ mümkün değildir. Bunu olanca ķuvvetle taśdīķ ediyorum. 

Bir kere şi‘ri düşünelim. Şi‘r nedir? Şi‘r āŝār-ı ŧabī‘iyeden birine ķarşı yāħūd bir 

ĥüzn, meserret netīcesi olaraķ ķalbimizde uyanan ĥayāt-ı muħtelifeden mürekkeb bir āhenk 

değil mi? 

Öyle olduġu ĥālde ķālbimizdeki bedāyi‘-i ŧabī‘iyedeki ahengi taķlīde niçün 

çalışmayalım? Bilirsiŋiz ki bir şeyden me’yūs olaraķ aġladığımız memnūn, mesrūr olaraķ 

geldiğimiz vaķit o me’yūsiyet ıçķırıķları o mesrūriyet ħandeleri pek āhenk yekseneķolaraķ 

žuhūr etmez. Hıçķıra hıçķıra, feryād ede ede, göğüs geçire geçire aġlarız. Ķahķāha parlada 

parlada, tebessüm ede ede, göz yaşı döke döke güleriz. 

Yāħūd şuraya Gökdereye bir ķulaķ verelim diŋleyelim burasını belki nažar-ı 

i‘tibāre almamışsıŋızdır. Faķaŧ diŋleyelim… Baķıŋız Keşīş ŧaġınıŋ ķarlı yaylalarından, 

tepelerinden eriyerek ķoca ķoca ŧaġlarıŋ eteklerini dökerek Gökdere değirmenleri önünden 

geçen şu cūy-ı ħurūşān şu söğüd aġāçları yeŋi yeŋi yeşillenmeye başlayan şu çalılıķlar 

ötede dereniŋ tā iç ŧarafında evlādlarınıŋ yüzünü güneşten ķısķanan nineler gibi 

yekdiğerini ķucaķlayaraķ çemenleriŋ ŧarāvetini muĥāfaža eyleyen şu aġāçların žıll-ı 

ĥażārat-i neşāta śıġınaraķ feryād eden ķuşları bir kere diŋleyelim. Bunlar ne güzel bir 

āhenk ĥāśıl ediyor. O ķadar laŧīf rūĥ-nevāz bir āhenk ki göŋülleri hemān ķanatlanıp uçaraķ 
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bir ĥāle getiriyor. Rūĥ o āhenk ‘umūmī-i ŧabī‘ī ile bir münāsebet peydā ediyor, seviyor. 

Seviyor da acı acı feryāda başlıyor. Āh işte o feryādı herkese ŧuyurmaķ için o dediğiŋiz 

lisāna iĥtiyācımız pek śarīĥdir. 

Şimdi bu āhengi teşkīl eden śadālarıŋ maśdarına mürāca‘atla cinslerini birer birer 

gözden geçirirsek ķāfiyeniŋ mābeynini epeyce aŋlarız. Evvelce Gökdereden geçen śuyu 

nažar-ı tadķīķe alalım. O śudan ĥāśıl olan śadā-ı mābeynini  epeyce aŋlarız. 

Evvelce Gökdereden geçen śuyu nažar-ı tedķīķa alalım. O śudan ĥāsıl olan śadā-yı 

nev‘īd ve cinsince beynlerinde hiçbir farķ olmayan bir çoķ ķaŧrelerden yapraķlardan 

müteĥāśśıl refrefe çalılardaki cıyırtı ‘aynı ķuvve-i enbātiye ile vücūd bulan aġāçlardan 

žuhūr eyliyor. Bunların hepsi bir araya gelince rūĥumuzu ġuş eden o āhenk-i laŧīf ĥāśıl 

oluyor. Ĥāl böyle iken raĥşān, giryān, ħandan, raħşān ve daha bilmem nelerle iki ‘adāt 

niçün taķfiye edilemiyor? ‘Acabā āhenksiz mi oluyor? Bil‘akis hiç farķ edilemiyor. Böyle 

ķāfiyeler sem‘e ħoş gelse de nažar beğenmez diyenlere ķārşı ķāfiyeniŋ göze olan te’ŝīr-i 

şeklisi śırf bir te’ŝir-i  bu te’ŝiriŋ rūĥ ile o ķadar münāsebeti olamaz. Rūĥu yalŋız 

te’ŝīr-i ma‘nevīsi ( Veya ta‘bīr-i ŧoġru ise) te’ŝīr-i semā’īsi besler demekten çekinmeyiz. 

Yine tekrār edeyim. Bizi eŋ ziyāde müte’eŝŝir eden mādem ki āhenk-i ŧabī‘īdir onu 

taķlīd etmeye ŧuyduġumuz gördüğümüz gibi yazmaġa mecbūruz. ‘İlm-ul ķavāfī denilen 

mecmū‘a-i ġarā’ibe baķacaķ olursaķ ĥissimizi hiçbir vaķit ta‘rīf edemeyiz. Bizi irşād 

edecek bedāyi‘-i ŧabī‘iyedir. 

İşte ķardeşim ķāfiyeniŋ şi‘rimizde lüzūmuna bu vechle ķāni‘yim. ( ķāfiyeniŋ lüŧfu 

sem‘a ‘ā’iddir.) nažariyesi her zemīn ve zamānda düstūr-ı ĥaķīķattır. 

Şimdi gelelim rūĥ-ı mes’eleye: 

Midĥat Efendi Ĥażretleriniŋ (Deķādānlar)ına cevāb yazmaŋızı ricā ettiğimden 

ŧolayı cidden müte’essifim onu size yazdırmaķdaki maķśadım źāt-ı ‘ālīŋiz gibi edebiyāt-ı 

‘Oŝmāniye  ve ġarbiyeyi epeyce tedķīķ etmiş bir źātıŋ Midĥat Efendiye ķārşı beyān-ı 

müŧāla‘a eylemesi ve üdebā-yı sā’iremizden biriniŋ de o müŧāla‘a ĥaķķında faķaŧ tafśīlen 

müdaķķıķāne bir cevāb vermesiyle pek mühim olan şu mes’eleniŋ ĥal ve faśl edilmesi fikr-

i ĥamiyyetkārānesine mebnī idi. 
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Deķādānlardan birķaçınıŋ ismine “Decadantisme, Synbolisme”ye dā’ir yine o ŧarz-ı 

taĥrīr (Deķādāniye) ile mafśalca bir ĥikāye naķl ederek esās baĥŝe dā’ir pek ża‘īf bir fikr 

ile eski müdde‘ālarını mıśrāne tekrār buyurdular. 

Evvelā şunu arż edeyim ki biz kendilerinden senbolizm, deķādānizm pozitivizm ve 

daha bilmem ne gibi mesleklerin tariħçesini istemiyorduķ. O meslekleri biz de kendileri 

ķadar biliyoruz. Farż-ı muĥāl olaraķ bilmemiş olsaķ meslek-i meźkūre ĥaķķında Fransızca 

yazılmış birçoķ eŝer vardır. Onlara mürāca‘atla müşgülümüzü ĥal edebiliriz. Bu ħuśuśda 

kendilerine iĥtiyācımız yoķdur. 

Elbette diķķat etmişsinizdir, Efendi Ĥażretleri maķāleŋizi kendi ġazetelerine naķl 

eyledikleri śırada bālāsına (ķasdım ma‘lūmāt-fürūşluķ değil bu maķāleyi yazışım ıślāĥ-ı 

lisān ile uġraşanlara bir zemīn ĥāżırlamaķdı.) diyorlar ki bu ķavllerini de pek muġlaķ 

buluyorum. 

Bir hey’et-i ictimā’ıyenin lisānını taśĥīĥe ķalķışmaķ o ķadar ķolay olamaz 

žannındayım. Ĥikāyecilik değil bir lisān ıślāĥından baĥŝ olunuyor. Düşünülsün! 

Ķābil-i inkār olmayan ĥaķāyıkdandır ki ‘ulūm-ı fünūnuŋ teraķķīsi, tekāmülü tenķīd 

sāyesindedir. 

Evet bizde ma‘nāsı henüz mübhem olan (tenķīd) ile teraķķī eyler. Faķāŧ bu gibi 

mesā’il-i mühime ü mu‘żile ĥaķķīnda yürüdülecek tenķīdler ĥatta böyleler kendilerini öyle 

bir važīfe ile mükellef žan etseler bile ( Deķādānlar mes’elesinde olduġu gibi) ġarābetden 

ġarābete düşmekten ķurtulamazlar.  

Elde bulunan aŝār-ı edebiyemiz diķķātle tetebu‘ edilecek olursa fī-zamāninā bu 

mes’eleden baĥŝe śalāĥıyetdār üç źāt-ı muĥterem görülür ki bunlarda üstādım muĥterem 

‘uŧūfetlü Ekrem ‘uŧūfetlü ‘Abdülĥaķ Ĥāmid sa‘ādetlü Sa‘īd sa‘ādetlü Źihnī Beg Efendiler 

ĥażır ettiler. 

Bu źatlarıŋ āŝārı nažar-ı diķķāte alınacaķ olursa ıślāĥ-ı lisāndan baĥŝe śalāĥıyetleri 

gün gibi žāhir olur. Çünkü onlarıŋ eŝerlerinde, Midĥad Efendi Ĥažretleriniŋ henüz on yedi 

yaşında ĥayret, fellāĥ, mellāĥ  nāmlarıyla yazup Ķırķ Anbārıŋ bir gözüne atıverdikleri 

aŝārda görülen (Geceniŋ nısf-ıl-leyli) (Göz-ħāne) (Kat ender ķat) ( Gün-be-gün) ( envā‘-ı 

dürlü) (Avrupa’iye) (Deķādāniye) ve ile-l-aħre gibi  küçük küçük çocuķlarımızıŋ 

yapmaķdan çekindikleri ġalaŧāt görülmez.  
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Hem hepsi de bir meslek śāĥibidir. Öyle değil mi ķardeşim? Ne ĥācet Efendi 

Ĥažretleriniŋ her eŝerinde ĥatta cevāb ‘ale-l-cevāb olmak üzere yazdıķları maķāledeki śarf 

ve naĥv ħaŧāları deķādānizm , faķaŧ ġarīb bir deķādānizm değil de nedir? Bunlar Ħalid 

Żiyā Beg Efendiniŋ o ħāriķa-i fıŧratıŋ (Māvī ve Siyāh) ‘unvān ile meydān-ı edebī tezyīn 

buyurduķları eŝerde Tevfīķ Fikret, ‘Alī Nādir, Cenāb Şehābeddin Beg Efendiler Ĥażrātınıŋ 

eŝerlerinde görülen deķādānizme miķyas olabilir mi? 

‘Uşşāķī-zāde Ħalid Żiyā Beg Efendi Ĥażretleriniŋ Māvī ve Siyāhında fareżā:  

(Lambanıŋ ķırmızı ābajorundan düşen bir śaķızıŋ gümrāh siyāh śaçları üzerinde uçuşurdu.) 

gibi bir cümle oķuduġumu taħaŧŧur ediyorum ki bunu sā’ir görenler: Bir żiyā uçuşur mu? 

Bu yaŋlışdır. Buradaki (ş) iştirāk içindir. (uçuyor) demeliydi, diyorlar. Evet pek ŧoġru faķaŧ 

eminim ki Ħalid Żiyā Beg Efendi Ĥażretleri (uçuşuyordu) ta‘bīriniŋ māhiyyetini bilerek 

bıraķmışlardır. Çünkü o ma‘hūd uçmaķ maśdarını isti‘māl eyleselerdi ta‘rīf ettikleri żiyā 

her müntesib-i edebiŋ her źevķ-i selīm śāĥibiniŋgözlerini ķamaşdıracaķ ķadar laŧīf bir 

śūretde cilve-ger olamazdı. ‘Ādetā mülĥam meşĥum bir ķazıŋ pervāza yeltenişine nažīr 

olurdu.  

         Māba‘dı var. 

BİZ DEĶĀDĀNLAR (Māba‘d u ħitām)
183

 

Deķādānizmiŋ bu gibi daķiķalarını źevķ-i selīm śāĥibi olanlar taķdīr eyler. 

Geçelim. Efendi Ĥażretleri makāleŋiziŋ Edmun Ġonġor ile jul Ġonġora ‘ā’id ķısmı 

ĥaķķında (Ġonġorlar Fransa edebiyatına pek büyük ħidmetler etmiş iki birāder, faķaŧ 

deķādān değildir.) me’ālli bir müŧāla‘a serd ediyorlar ki, bu fikirleri de sā’irleri ķadar keç-

bīnānedir. 

Böyle bir ta‘riże hedef olmaķ için ġunġorları deķādān olaraķ göstermeŋiz lāzım 

gelirdi. Ĥāl bu ki siz öyle demiyorsuŋuz.  Midĥat Efendi Ĥażretleriniŋ daħi taķdīr 

buyurduķları vecihle lisān içinde bir lisāna iĥtiyācdan baĥŝ etmek daha ŧoġrusu (Lisan-ı 

edeb başķa lisān-ı ‘avām başķādır.)  Demek istediğiŋiz śırada o iki ‘ālī ħilķat birāderi miŝāl 

olaraķ źikr ediyorsuŋuz. 

Bu  ta‘rīżleri oķuduķça ĥayretten ĥayrete düştüm. Lisān içinde bir lisāna 

iĥtiyācımız der-kārdır. Evet lisan-ı edeb başķa lisān-ı ‘avām başķādır. 

                                                           
183

 Fevâ’id, 4. sene, 13. nüsha, s. 196. 
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Faķaŧ ba‘żı ĥissiyāt-ı ‘ulviye vardır ki onlarıŋ ta‘rīfi lisān-ı ‘avām şöyle ŧursun, 

ĥatta lisān-ı edebīmizle bile mümkün olamıyor. Nāžım, muĥarrir bunuŋ fevķinde bir lisān 

aramaġa mecbūr olur. Ħayāl ħāne-i fikrinden gülşen-sarāy edebe ŧoġru nāzān nāzān 

ħırāmān olmaġa başlayan zāde-i edebī bir başķa kisvede laŧīf žarīf bir śūrette göstermek 

için bir çoķ libāsa mürāca‘at ediyor. Pāzār-ı kühendeki emni‘a-i fersūdeden başlayaraķ eŋ 

cedīd şeylere baş vuruyor, bunlardan hiç biriniŋ o ĥasen mecrada yaķışmadıġını görerek 

taĥarrīde devām ediyor ve nihāyet uśūl ve ‘ādetimize göre ġarīb faķaŧ zāde-i ħayālini 

tezyīn için pek muśīb bir cāme bulup giydiriyor.  

Ya‘nī fikrini bir vasf terkībi iżāfī bunlarıŋ maķlūbu veyā śūr-ı aħirle ifāde 

edemeyerek kendine maħśūś bir lisān kendine maħśūś bir ķā‘ide içinde mecbūriyet ĥis 

ediyor. Öyle yazıyor  yazdıġı eŝerde fevķal-maŧlūb bir ĥasen iĥrāz eyliyor. Benāberīn 

parlaķ ‘ālī ĥaķīķi bir fikri iĥtivā eyleyen vaśfı aśāfı bir terkībiŋ ķā‘idesiz olmasıyla bir 

manžūmeniŋ bir neŝiriŋ kā‘id edilmesi neden īcāb eyliyor. Eğer maķśad çocuķ uyancaġı 

gibi kelimelerle uġraşmaķtan ‘ibāret olsaydı bu iddi‘ā ķabūl edilebilirdi. Ĥābuki iş öyle 

değil. 

Bir şi‘r bir neŝir oķuyan adamıŋ rūĥu onlarda kendine maħśūś bir ġıdā arıyor. 

İstediğini bulunca maśdarını nažar-ı diķķāte almaķ ħāŧırına bile gelmiyor.  

Şu ĥāle nažaran deķādāntizm lisān-ı ‘avāma nažaran elzem olan lisān-ı edebīniŋ 

mükemmel ve mütemmimi oluyor. 

Belki ħāŧırıŋızdadır bir aķşam Tevfīk Fikret ve Cenāb Şehābeddīn Beg Efendiler 

ĥażrātınıŋ āŝārından olmaķ üzre “Uķde-i Ĥayāt” “Riyāĥ-ı Leyāl” nāmlarıyla ma‘nūn iki 

manžūme-i ġarrā oķumuştuķ. Ah! Onlar ne idi? Bize neler ilhām etti! Vicdānımızda neler 

ĥiss ettik? Ya o “Riyāĥ-ı Leyāl” ? bütün meĥāsin-i kā’inātı överek bir çoķ bahār-ı ĥayātıŋ 

siyāh siyāh śarı śarı śaçlarını oķşayaraķ bir vādi-i mechūle ŧoġru uçup giden o rayiĥa-ı 

mu‘aŧŧarıŋ āhenk-i dil-peźīrine fonoġraflar ķadar noķśānsız bir ķudretle naķl eden o 

manžūme bizi naśıl düşündürdü. ‘ādetā ġaşy-ı muŧlaķ ĥāline geldik değil mi ķardeşciğim? 

Her źevķ-i selīm śāĥībiyle beraber bizi de vāyedār-ı ‘ulviyyāt eyleyen o iki eŝer-i 

bālā-ter deķādāntıŋ değil mi idi? 

Taĥarri-i ĥaķiķatte ħilķat-i ķalbleri ile ĥassās ķıble-nümālar ķadar meyyāl lerziş 

olan bu iki genç fażiletli meziyyetli üstād o iki manžūmeyi yazmaġa ķoyulduġu zamān hiç 

şüphe etmem ki evvelce, lisān-ı ‘avām soŋra da lisān-ı edebe mürāca‘at etmiş. Faķāŧ 
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ķalblerini śıķa śıķa ķoparmaġa çalışan ĥissi bu iki üslūp ile ifāde edemeyeceklerini 

aŋlayaraķ deķādāntizme mürāca‘at için bir lüzūm-i şedīt ĥiss etmişler. Göŋüllerini ħalķa bu 

vecihle açmışlardır. 

Bu źātlarıŋ yazdıġı ķırķ anbār müdürünüŋ (Deķādāntıŋ!) nāmıyla tehzīl etmek 

istediği manžūmeleri biraz evvel söylediğim vecihle źevķ-i selīm śāĥibleriniŋ ‘umūmu 

aŋladı, tebcīl etti. Övdi başına ķoydu.  

Bu śırada źevķ –i selīmden maĥrūm mürde-i ŧab‘i köhne -fürūş bir ķāç kişiniŋ 

(aŋlaşılamıyor!) demesi śırf kendi noķśānlarını i‘lāndan ‘ibāret ķalmaz mı? 

Lisān içinde bir lisāne iĥtiyācımızı iŝbāta delīl olmaķ üzre Ĥāmid Beg Efendiniŋ o 

dāhī-i şi‘riŋ ( Maķber) neden şu: 

Pīşimde bu secde-gāh-ı tevĥīd 

‘Aķlımda şukük dilde ümmīd 

Fevķimde liķā-yı sermediyyet 

Zīrimde fenā-yı ādemiyyet 

Ĥaķtan dilerim ĥayāt-ı cāvīd 

Eyler beni seng ü ħāk tehdīd 

İnsāna derim fenā muĥaķķaķ 

Rūĥum heyacānla der ki: teb’id 

 

Ger yoķsa beşerde bir meziyet? 

Var žannı niçin verir meşiyyet? 

Ey ķabr gelir baŋā sükūtuŋ 

Taķrīri o ĥayy-i  lā-yemūtuŋ 

Ey sırr-ı nühüfte-i hüviyyet 

Çekmek mi naśībimiz eziyyet? 

Bunda ebedī görüp de śamtıŋ 

Densin mi bu ĥāle sermediyyet? 

 

Bir başķā ĥayāt müstedildir 

Maħv olmaz o rūĥ müntaķildir 

Her şeyde bir inķılābdır bu 
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Ya rūĥ nedir beķā bulur o? 

Bir sırr-ı muĥīŧ ü müstaķildir 

Bir emr-i muĥāl ü muĥtemeldir 

Ol sırrı bilen o źātdır ki 

Esrārına źātı müştemildir. 

Parça-ı ‘ālī bir vicdānıŋ ‘ālī vicdānlara ķarşı bir feryādıdır ki efendi ĥażretleriniŋ 

iddi‘āları vecihle bunu herkes aŋlayamaz! 

         Māba‘dı var. 

BİZ DEĶĀDĀNLAR (Māba‘d ü ħitām)
 184 

 

Şimdi düşünülsün, ‘ulvī bir vicdānıŋ śāf bir fikriŋ maĥśūli olan şu manžūme ki śırf 

mütefennin daķīķa-şinās ĥikmet ve edeb bir fırķa-ı beşeriye için yazılmışdır. Mümkün olup 

da kemāl-il-ilĥāĥ ile tavśiye edile gelen lisān-ı ‘avāma naķl olunsa, ŧabaķa-ı ‘avāmı teşkīl 

eden eşħāś bundan ne aŋlar? Kemāl-i ĥayretle ŧurup diŋlemekten başķa ne yapar? 

Onlara lisān-ı ‘avāmile: 

Aķşam olur güneş geçer ovadan 

Gel dalında bülbül öter yuvadan 

gibi ‘āmiyāne şeyler söylemeli ki aŋlasınlar, leźźet bulsunlar. 

İşte şu sözlerden aŋlaşılacaġı vecihle lisān-ı edeb ile lisān-ı ‘avām beyninde ĥāyli 

farķ vardır. Ya‘nī lisān-ı edeb ile yazılacaķ şeyler başķa, lisān-ı ‘avām ile ifāde 

olunabilecek şeylerde başķadır. 

Her Fransız (Huġo)yı her Alman (Göte)yi her İngiliz (Şekspir)i aŋlar. Ĥükm-i nā-

muśībeti Midĥat Efendi Ĥażretleriniŋ taśdīķlerine raġmen tekźīb ederim. 

Fransızlarıŋ Huġoyu Almanlarıŋ Göteyi İngilizleriŋ Şekspiri aŋlamaları ya‘nī 

ġavāmıż-ı ĥissiyelerine iştiraķ etmesi naśıl mümkün olabilir? Her Fransız, her Alman, her 

İngiliz diye ġārśonlara arabacılara ķadar teşmīl edilen ma‘na  şināslıķ iddi‘āsı her ĥavśala-ı 

idrāke śıġar şeylerden değildir. 

Bu iddi‘āyı taśdīķ etmek ya‘nī her ġarśonu, her arabacıyı Huġolarıŋ seviye-i 

kemāline  eś‘ād eylemek ķadar keç-bīnlik göstermek ‘aķıllara ĥayret verecek şeylerdendir.  

                                                           
184

 Fevâ’id, 4. sene, 14. nüsha, s. 213. 
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İsimleri zīver ĥāfıža-ı enām olan o dāhīlerinŋ eŝerleri öyle ķolayca aŋlaşılır 

şeylerden şeylerden olaydı her Fransızıŋ, her Almanıŋ, her İngiliziŋ Huġo, Göte, Şekspir 

olması lāzım gelirdi. Ĥālbuki bunlar ‘aśırlarında yegāne olaraķ žuhūr etmiş dehāndandır. 

Evet, dāhī-i şehīr Viķtor Huġonuŋ: 

Laisse-moi non-ogriffe sombre  

Bouche horrible oterture! 

   Ödeuil! 

Pourquoi te glisses tudans 

   Lombre 

Par les lents de mon cerceuil? 

ķıŧ‘asıyla başlayan (śu ter) (Sous terre) ‘unvānlı manžūmesi yāħūt Lamartiniŋ: 

Toi, donele monde encore ignore 

   le vrais nom 

Esprit mysterieux mortel, ange 

   ou demon 

Qui quetu sois, Byron bon 

   ou fatal genie 

mıśrā‘larıyla başlayan (lum) (L.homme) şi‘rini
185

 Dümafiziŋ Ladamev Ķamelyasını 

bulvārlardan birinde müşteri bekleyen arabacılardan birine veriŋiz. Görürsüŋüz ki ĥarīf, 

edīb-i ĥakīmimizin iddi‘ā buyurduġu vecihle bilā-sehv okur. İsterseŋiz bir taĥlīl śarfi, 

naĥvīde yapar. 

Birinci manžūmedeki ĥaķāiķ-i hissiye felsefiyeyi aŋlayamaz. 

İkincisini oķuduķdan soŋra Lamartin Bayronu ne ķadar seviyormuş, ne güzel bir 

medĥiye yazmış. Marġarīt Göteye olmamalıydı der.  

Şimdi buŋa Huġoyu Dumafizi  aŋladı taķdīr etdi mi denilir? Bir eŝeri aŋlamaķ ki 

taķdir etkmek demektir. Bu da ancaķ o eŝeriŋ tarīħ, aħlāķ, felsefe gibi büyük büyük noķŧa-i 

nažarlardan muĥākeme etmekle ta‘yīn eyler. Yine tekrar edeyim: 

                                                           
185

 Bu kıyās elsine-i sāire edebiyātına  ķābil-i ŧaŧbīķ olduġuçün hepsinden ayrı ayrı baĥŝe lüzūm görmedik.  

* Bu şi‘ri Lord Bayron için yazılmışdır. 
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Bu źātlarıŋ āŝārını aŋlamaķ onlarıŋ ĥiss ettiği gördüğü şeyleri ĥiss edecek, görecek 

śūretde yaradılmaġā ŝāniyen büyük bir taĥśīl görmeğe mütevaķıfdır. Müŧāla‘āt-ı 

‘ācizāneme nihāyet vermeden şunu da arż edeyim: 

Midĥāt Efendi Ĥażretleri bir mes’eleniŋ ŧoġruluġu eğriliği ĥaķķında müŧāla‘a beyān 

etmek važifesini herem resīd-kāne taĥśīś buyuraraķ: “Süleymān Nesīb Beg Efendi 

oġlumuz ġālibā pek genc bulunmalıdır. On beş sene evvelki mübāĥiŝ eŝnāsında pek çocuķ 

bulunmalıdır.” ķāydıyla pek ġarīb bir śūretde netīcelenen ma‘hūd mübāĥiŝ-i edebiyeyi der 

ħāŧır etdirmek istiyorlar. 

Evet! O zamān siz de bendeŋiz de ĥaķīķaten pek genc idik faķāŧ mes’ele hemān 

ĥārfiyen ħāŧırımızdadır. Sa‘id Beg Efendi Ĥażretleri o mes’elede olanca ĥaķlarına raġmen 

ne çirkin bir mu‘āmeleye hedef olmuşlardı. 

Ħülāśa ķardeşim, bir şey’in ĥaķīķatine varmaķ için iħtiyār olmaķ lāzım geleydi 

bugün rūy-ı arżda bulunan iĥtiyārlarıŋ ‘umūmen ŧoġru söylemesi iķtiżā ederdi. Biz bilāħire  

bir nedāmet-i vicdāniye dūçār olmaķ için dā’imā ŧoġru düşünmeğe ĥaķīķat yazmaġa 

çalışalım.  

Bāķī -i ‘ārz-ı uħuvvetle elleriŋizi öperim. 

Ķardeşiŋiz 

 

TE’ESSÜF
186

 

Bir müddetten berī pençe-i ķahrında zār u zebūn olan śāĥib-i imtiyāz-zāde Lüŧfī 

Efendiniŋ gül-bīn-i źekānıŋ şükūfe-i ‘ömrü geçen cum‘a gecesi ġubār-alūd fenā olmaġla 

na‘şı maġfiret naķşı iĥtifālāt lāzıme ile ķāldırılaraķ Emīr Buħārī Ĥażretleriniŋ türbe-i 

şerīfesi ķurbunda tehiyye edilen ķabr-i maħśūśa defn edildi. Cenāb-ı Ĥaķ peder ve vālide-i 

mātemzedesine śabr u taĥammül iĥsān buyursun.  

Genç Luŧfī Begiŋ iki yüz ŧoķsān altı sene-i māliyyesinde yeŋi şehr-i fenar 

ŧurnuvasında ķadem-nihāde-i dünyā olmuş ve üçyüz senesinde peder felekźedesiyle 

birlikte Burūsaya ĥicret etmiştir.  

Muķaddimāt-ı ‘ulūmu Reyhān Paşa ibtidā’īyesinde ikmāl etmiş ve Rüşdiye-i 

‘Askerīyeden daħı şehādetnāme aħźına muvaffaķ olaraķ Mekteb-i i‘dādī-i Mülkīye 
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  Fevâ’id, 4. sene, 15. nüsha, s. 226. 
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deħāletle dördüncü śınıfa ķadar teraķķī eylemişken vücūduna ‘ārıż olan ża‘af-ı ‘umūmī 

ĥasebiyle taĥsīlden men‘ edilmişti ki o ża‘af-ı ‘umūminiŋ netīce-i dilsūzī bugün bizi şu 

gözyaşlarıyla ķarışmış saŧırları yazmaġa mecbūr eyledi. 

 Ħulķaten mālik olduġu źekā-yı fevķal‘āde sāyesinde taĥśīl ve terbīyede pek ileri 

gitmişti. (Burūśa) Refīķimizin taķdīr ve taĥmīn ettiği vecihle merhūmuŋ İstanbulda 

bulunduġu śırada pederiyle muĥarrir-i ‘ācize gönderdiği mektūblar ve ara śıra ķaraladıġı 

saŧırlar mürūr-ı zamān ile selāset-i ifādeye mālik bir muĥarrir olacaġına delīl idi. 

Me’yūs iftirāķı peder ħurūşān-ı sirişkiniŋ ķalbgāhındaki onulmaz yāraya nemek-pāş 

olmaķ ķorkusu olmasaydı merĥūmuŋ o sāde güzel mektūblarını yazmaķtan çekinmezdik.  

Ġarīb bir pederiŋ ümīd refāh istiķbāli olan genç Lüŧfīniŋ śanāyi‘-i nefīseden  şi‘r. 

Resim, mūsīķī ħurdacılıķ gibi şeylerede bir meyl-i ŧabī‘yesi vardı. Güzel bir şi‘rde laŧīf bir 

levĥaya āhenkdār bir naġmeye ķarşı mesrūr müte’eŝŝir olmaķtan ĥālī ķalmazdı. Biri eski 

seŋelerden diğeri pullardan müretteb olmaķ üzere iki nefīs ķoleksiyona mālikti.  

Ān vapesīninden bir hafta olana ķadar pederiniŋ tesviye-i meśāliĥi ile uġraşmaķtan 

men‘ edilemedi. Ġayūr genç a‘żā-yı ‘umūmiyesindeki mürdeliğe raġmen maŧba‘adan bir 

gün eksik olmadı. 

Ża‘if ĥālinden baĥŝ ile maŧba‘aya gelmemesini birķaç kere birāderāne niyāz 

etmiştik. Faķaŧ ĥamiyyetli Lüŧfī pederine ķarşı vicdānen maĥsūs olduġu muĥabbete 

bina’en niyāzlarımıza ĥakīmāne bir ŧavır ile şu: 

“ İbrāz-ı müsāide ķuśūr etmeğe olmuş 

Vābeste bu ‘ālemde sükūnuŋ ĥarekāta 

Mevtā yaraşır var ise raĥat döşeğinde 

İķdām-ı taĥammül gerek erbāb-ı ĥayāta” 

ķıŧ‘ayı oķurdu.  

Faķaŧ bir zamān oldu ki ĥādiŝāt-ı ŧabī‘yeden en küçüğüne ķarşı nefsini 

muĥāfažādan ‘āciz olduġunu unutaraķ eşref-i maħlūķāt ‘unvānıyla i‘lān-ı iftiħār eyleyen 

her fānī gibi ķuvvetten ķudretten düşmeğe, şedīd öksürükler muĥarriķ nöbetlerle 

mücādeleye başladı. Çalıştı çabaladı. Lakin heyhāt! O çalışmaķ o çabalamaķ baĥr-ı 

muĥītiŋ müdhīş dalġalarını küçücük bir yelken gemisiyle yararaķ sāĥil-i selāmete çıķmaķ  

ķadar muĥāl idi! 
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Binā’en ‘aleyh artıķ maŧba‘aya gelemiyordu. On beş gün ķadar devām eden bu ĥāl-i 

iĥtiżārda Lüŧfīyi görmek teselli vermek daha ŧoġrusu- merāķ etme birāder! Ħastalığıŋ 

geçici bir şeydir.- sözleriyle aldatmaķ için her gün gitmek istiyordum. Faķaŧ o genç-i 

muĥtażırıŋ titrek dudaķları arasından dökülecek birķaç kelimeyi yād ile ile-l aħiri-l‘ömr 

mu‘aźźab olacaġımı teemmül ettikçe o ārzū pek çabuķ zā’il oluyordu. 

Lakin her ĥālde gitmek görmek lāzım geliyordu. Çünkü arķādaşlarıŋ ‘umūmu 

gidiyordu. Binā’en‘aleyh ķalbimdeki ĥiss-i māni‘a raġmen gitmeğe mecbūr oldu. 

Āh! Evet gittim! Ķocaman bir ķaryolanıŋ içinde uzanıp ķalmış olan o on yedi 

yaşındaki deliķanlı gözüme küçücük bir çocuķ gibi göründü. Derd-i ciğer-ħārıŋ nāħun ser-

tīzi bīçāreniŋ  śıķıyor güçlükle nefes alıyordu.beni görünce ekŝer fıŧınalı havālarda 

semāyı ķaplayan siyāh buluŧlarıŋ arasında görünen şu‘le gibi gözlerinde ānī bir meserret 

parladı. Memnūŋ olmadıġını īmā ediyordu.  

Bu ĥāl çoķ devām etmedi. Şiddetli bir nöbete ŧutuldu. Çehresindeki o kāźib 

gülerliği zā’il oldu, göz ķapaķları ķapanıyordu. Zavallı genç o dehşetli nöbet arasında 

lisān-ı ĥāl ile: 

Derūnumda varken temeyyül ĥayāta, 

Vücūdum esīr oldu ĥayfā memāta! 

 

Revā mı sinimde  girmek turāba? 

Sezāsıŋ sezāsıŋ! Ölüm ‘itāba! 

 

Diyorlar ki ‘ālemde fānīdir ‘ālem 

Ķalan yoķ giden çoķ bu da‘va müsellem 

 

‘Ademden gelenler gidermiş beķāya 

Olurmuş mužaffer cinān-ı śafāya 

 

Bu pek ŧoġru lakin tenāsüb yoķ işte 

Müsāvī-heremle civānı gidişte 

 

Ben olmaķ isterdim mu‘ammer cihānda 

Tefennündü maķśad evet īn u ānda  
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Ederdi vaŧan belki bir istifāde 

Gülerdi peder vālide aķrabād 

 

Cihānda bu şeylerdi nefsimce maķśad 

Faķaŧ geçtim ‘ālemden bī-śūd 

 

Ne buldum ne gördüm cihānda ‘aceb ben 

Ki ĥiss eylerim bir muĥābbet göŋülden 

 

Tezāyüd ederken bu muĥriķ bu dehşetli nöbet 

Uçarken mükeffen ħayāl-ı sa‘ādet  

 

Ümīdim kesilmez şifādan ne ĥikmet 

Yetiş gel yetiş gel firār etme śıĥĥāt 

 

Devā-sāz oluŋ bārī siz ey melekler 

Bu senemde ölmek revā mı çiçekler 

 

Veda‘ ey meĥāsin vedā‘ ey şebābet 

Yetiş ey ecel gel yetişti eziyet 

diye feryād ediyordu. Daha ziyāde ŧuramadım ħastayı ta‘cīz etmemek için ayaķlarımıŋ 

ucuna baśaraķ ŧışarıya çıķdım. 

Ferdāsı gün zavallı genci yine yoķlamaķ için evleriniŋ bulunduġu soķaġa girdiğim 

śırada ķapınıŋ öŋünde penbe aŧlas üzerine semīn şükūfeli bir örtüye bürünmüş bir tābut 

gördüm ki bir ķaç kişi ķapaġını baġlamaġla meşġūldü. Meğer bīçāre genciŋ rūĥu āġūş-ı 

ebediyete ŧoġru ecniĥa-küşā-yı i‘tilā olmuş. Tābutuŋ üzerine ķonulan o müşa‘şa‘ sütreniŋ 

Lütfī öldüğü zamān elbise örtüsü olmaķ üzere yapıldıġını vālidesiniŋ ‘aliyyini titreden 

vicdānları ŧırmalayan feryādları arasında söylediği bir iki sözden istidlāl eyledim. Ne ġarīb 

isti‘māl? 
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ĶIZIM ĀDELE
187

  

Viķtor Hüġonun (Ķatrövan Dö Lespiri) nam-ı mecmū‘a-i eş‘ārından mütercemdir. 

Sen küçükken benim yanımda yatardıŋ o gül-reng-i nermīn cismiŋle ħāba dalışıŋ 

Ĥażret-i Mesīĥiŋ dānedān ıśŧabl içinde nīm-ħābīde oluşuna beŋzerdi. 

Senin o uyķun o ķadar sākitāne o ķadar laŧīf idi ki derūn-ı sāyede naġmekār olan bir 

ķuşuŋ nevĥānını  işidemiyorduŋ. Bense müteĥayyir bir śūrette semā-yı esrāra āmīziŋ 

mestūr žalām olan letāfetini teneffüsle meşġūl bulunduġum ĥālde başınıŋ üstünde pervāz 

eden meleklerin refrefe-i bālini ŧuyaraķ ħābına ĥayrān olur feminiŋ üzerine ħafīfçe 

yāsemin ķaranfil yapraķları śaçar mestūr bulunan ecfānına nekrān olaraķ du‘ā eder žalām-ı 

leyl içinde bizi bekleyen şeyleri te’emmülle eşkrīz olurdum .  

Bir gün olup nevbet-ħān baŋā gelecektir faķāŧ ma‘mūl sāye olan ħū baŋa hem o 

ķadar tārīk o ķadar müdhişdir ki bir murġ ħoş elĥānı diŋlemek olmayacaķ her dem deycūr 

içinde ķalacaġım. Ey benim güğercinler ķadar laŧīf olan ķızım! Seniŋ seng-i kāh-vār ki 

dökdüğüm gözyaşlarını du‘ā çiçekleri o zamān sen de benim mezārıma i‘āde etmelisiŋ  

MEHTĀB
188

 

(Şatobiryandan  Mütercemdir.) 

Bir aķşam Niyāġāra nehri şelālesinden epeyce uzaķ bir ormanda gümrāh olup 

ķalmıştım. Gündüzüŋ nūru ahesta aheste söndü. Yeni dünyānıŋ śaĥrāları arasında sükūnetli 

bir gece temaşāsıyla müteleźiź olmaġa başladım. Ġurūb-ı şemsden bir sā‘at śoŋra ķamere 

ķarşı cihetiŋ ufķunu teşkīl eden eşcār üzerinde ‘arz-ı dīdār eyledi.  

Ber ‘ālem-i tenhā’ī olan o necm-i nūr-efşān gāh semānıŋ māvī yolları üzerinde seyr 

eder gāh şahiķaları berf ile mestūr silsile-i cebel şeklinde ‘arż-ı heybet eden bir cümle-i 

seĥābiye üzerinde ķarar ķılardı ki beyāż şafāķ bir aŧlās ķadar nažar-ı ribā olan o buluŧlar 

in‘iŧāf u inbisāt ettikçe ‘ālem-i bālāda bir mevcezār kef-niŝār temeŝŝül eylerdi.  

Rūy-ı arżdaki leŧāfette o semāvī manžaraya reķābet eder bir derecede idi. Ķāmeriŋ 

māvimsi bir ķadīfe ķadar nermīn olan ĥüzme-i żiyā’yeleri yekdiğeriniŋ āġūş-ı iltifātına 

atılaraķ bir ġār-ı sevdā-fezā teşkīl eden ġıśun üzerinde nevāziş-nümūn oluyor. Zīr-i 

pāyımdan mürūr eden hehr ħıyābānıŋ cihāt-ı muħtelifesini ŧolaşa ŧolaşa tebā‘id ediyor. 
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  Fevâ’id, 4. sene, 16. nüsha, s. 246. 
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  Fevâ’id, 4. sene, 17. nüsha, s. 262. 
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Ba‘żı ŧaraflarda da bir cümle-i kevkebeye ma‘kes olaraķ gözler ķamaştırıcı iltima‘lar ĥāśıl 

eyliyordu. Nehriŋ diğer bir cihetinde ise nūr-ı ķāmer bir çemenzār feyżā feyż üzerinde 

ġunūde-i ĥużūr olmuş gibi sükūn-nüma şurada burada ŧaġınıķ bir ĥālde bulunan ķayın 

aġaçları nesīm-i āheste vezān ile ihtizāz ettikçe o nur deryāsınsda sābiĥ ħayālī adalara 

beŋziyordu. 

Eŧrāfında bir ķaç yapraġıŋ süķūŧundan müteĥaśśıl ża‘īf bir śadā ħafīf bir rūzgār 

fısıltısı bayķuş feryādları ŧuyuluyor, Niyāġāra şelālesiniŋ enīn dura duru, fīfādan fīfāya 

‘aks ede ede, ħālī ormanları geçe geçe işidilmez oluyordu. Bu tablonuŋ ‘ulviyyet ve ĥüzn 

rūĥānīsini lisān-ı beşer ĥaķķīyla ta‘rīf edemez. Avrupanıŋ eŋ parlaķ bir gecesi o geceye 

nažīr olamaz. 

Evet! Bizim mezrū‘ śaĥrālarımızda fikr-i beşer pervāz etmek istedikçe bir ŧaķım 

binālara çarpar i‘tilā edemez. Bunuŋ içindir ki insān vāsi‘ bir çemenzārda şelāleniŋ 

girdābları üzerinde ŧolaşmaķ veya eŋŧoġrusu cenāb-ı ħālıķ kā’inātıŋ ĥużūrunda yalŋız 

bulunmaķ için bu vaħşet ābādı özler. 

 

VEFĀSIZ
189

 

Ķardeşim Rūşen-dile  

Ŧarābkār deycūruŋ sönük żīyālı kevkebleri fecriŋ fem-i nermīn ü tāb-nākinden 

süzülen müstehziyāne tebessümlere ķarşı lerzān āġūşunda bir cūy  dilcūy-ı semāfām 

uyuyan vāsi‘ bir ħıyābānıŋ bir çoķ sevdāzedeleriŋ girye-i ĥasret ħande-i meserretine 

āşiyānzār olan aġśān-ı ħażārat ālūd keŝīfi arasından titreye titreye nüfūź eyleyen māvī 

ķadifeler ķadar nermīn siĥr żiyāları ötede biraz ileride kendini ŧaşdan ŧaşa çarpan bir 

cadūluķ müteverrim bir çemenzāra śaçdıġı berraķ ķaŧreler içinde āhenkniŝār olurken uśūl-i 

pervāzı ninesinden yeŋi öğrenmiş bir serçecikleriŋ ŧıfl-ı muĥabbet elinden ķurtulmuş birer 

mühim ser-tīz-i cānşikār gibi yuvalarında süzülüp gāh ‘alīl bir aġacıŋ sāķ-ı zaħmına künde-

gāh yıldırımlarıŋ zelāziliŋ đarbe-i ķahhārına muķāvemet edemiyerek tārumār ve perişān 

olan ķayalarıŋ çuķurlarında zemzeme-ħān olurken gelde henüz açılmış çiçekleriŋ o 

muķāddes peymāneleriŋ içindeki raĥīķ sa‘ādeti içelim. O mestī-i semāvī o şevķ-i sermedī 

ile saŋa ķalbimi açayım demediŋ mi? 
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Niçün uyuyorsun bu ħāb-ı girān ne? Zānū-yı ża‘īfim o güzel başıŋı o rengīn 

śaçlarıŋı incitmiyor mu? Seni görmek için giryān olmaķtan ħālī ķalmayan gözlerime o ilahī 

gözleriŋi çevirseŋe! 

Baķ baķ! Bu çerine çerine yine rehgüźārına atlamaķ isteyen ķalb-i ma‘lūl artıķ 

maĥv olma derecesine geldi. 

Uyan uyan da o mini mini parmaķlarınıŋ arasında buruşturduğuŋ destmāl-ı 

mu‘aŧŧırla etrāfını felāket ķavs-ı ķuzaĥı iĥāŧa eyleyen śoluķ żiyālı yaşlı gözler mi seyl! O 

güzel penbe ķulaġını đarabāndan ezile ezile yoķ olma derecesine gelen göğsüme ķoy da 

ķalbimiŋ feryādını diŋle! 

İşte uyan diŋle göğsümden fırlıyor! Küçücük ayaklarınıŋ ucuyla pīşimizden geçen 

şu śāf śulu cedveliŋ kenārındaki beyāż ŧaşlarıŋ arasına ŧoġru iniver! O beyāż ŧaşlarıŋ 

arasında az az da śadaķa-ı ĥaseniŋ olmaķ üzere ķartallarıŋ şahinleriŋ atmacalarıŋ 

yuvalarına ŧoġru serp! 

Vāķıf değil misin meleğim iķtirābıma? 

Layıķ değil miyim ‘acabā bir ħiŧābıŋā ? 

 

Aġlar iken semā bile śolmuş şebābıma  

Bir kere etmediŋ beni mažhar cevābıŋa  

Uyan baķ ne acı feryādlar, ne vicdānsūz istimdādlar ediyorum. Ŧarāb-gāh-ı 

deycūruŋ żiyālı kevkeblerini fecriŋ fem-i tāb-nākinden  süzülen müstehziyāne tebessümler 

lerzān ederken aġūşunda bir cūy-ı dilcūy semāfām uyuyan vāsi‘ bu ħıyābānıŋ bir çoķ 

sevdāzedeleriŋ girye-i ĥasret ħande-i meserretine āşiyānzār olan aġśān-ı ħażārat ālūd keŝīfi 

titreye titreye nüfūź eyleyen māvī ķadifeler ķadar nermīn siĥr żiyāları ötede biraz ileride 

kendini ŧaşdan ŧaşa çarpan bir cadūluķ müteverrim bir çemenzāra śaçdıġı berraķ ķaŧreler 

içinde āhenkniŝār olurken uśūl-i pervāzı ninesinden yeŋi öğrenmiş bir serçecikleriŋ ŧıfl-ı 

muĥabbet elinden ķurtulmuş birer mühim ser-tīz-i cānşikār gibi yuvalarında süzülüp gāh 

‘alīl bir aġacıŋ sāķ-ı zaħm-nākinde gāh yıldırımlarıŋ zelāziliŋ đarbe-i ķahhārına 

muķāvemet edemiyerek tārumār ve perişān olan ķayalarıŋ çuķurlarında zemzeme-ħān 

olurken ķalbimiŋ bu müdhiş bu yeksenek đarbātını dinlemekle mi meşġūl alalım! Ah bu 

semāvī güzellikler benimle māhtāb ediyor.  
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Ona gidiyor bir söz söylemeden bir kere olsun yüzüme baķmadan gidiyor. Bu ne 

dehhāş bu ne sevimli gidiş. Rūĥumuŋ Allahına ŧoġru ŧayrānını görsem bu ķadar müteleźiź 

olurdum.  

Ey beni şikeste-i ümīd bıraķān vefāsız güzel! O sönük żiyālı kevkebler o istihzālı 

tebessümler o cūy-ı semāfām o cedvel-i ħurūşānıŋ berraķ ķaŧreleri içinde āhenkniŝār olan o 

māvī nermīn siĥr żīyāları o pertevler serçecikler etrārıŋa dökülerek sed-i rāh olsun.  

 

MĀH-I GİRYĀN
190

     

(Muħtār Beg-zāde mini mini Ĥāmide) 

Henūz on dört günlük ķamer meşime-i ġarbdan meşhūr herkes āsumānī olan feżā-yı 

nāmütenāhīye ŧoġru nāzān nāzān pürān olurken, sā‘ī nesīm leŧā’if-i kevniyeden aldıġı 

muāŧŧar, münevver selāmları peri-yi şebiŋ gümrāh siyāh śaçlarına serperken, semānıŋ o 

nükte-bīn ĥayāt olan çeşmān-ı raħşānından nüzūl eden sīmīn ħüzmeler, efrādı fenāya yüz 

ŧutmuş bir köydeki ‘āśr-dīde, ma‘lūl bir ķaç ħāneniŋ bir kühsār-ı āhenīn manžarıŋ şevāhik 

sengsārından ķurtulan ebr-pāre-i cā-be-cā sefīd ile mükeffen giyāh-beste şaķaķlarına 

çarparaķ ħandegār olurken, cismi gümüş ma‘den paralarına ma‘ruż mūr-ı siyāh ġarīb bir 

ķayanıŋ ezeliyyet oķlarıyla yaralanmış sīnesinden fışķıran bir şi‘r seyyāl semenfāmıŋ, mūr 

u māre āşiyān olan aġaç ķovuķlarına çarpmasından müteĥaśśıl āheng-i rūĥānī, sīne-i 

rengīnlerinde birer ķaŧre-i ma‘nidār titreyen nīm-ħābīde çiçeklere ninni söylerken tenhā bir 

ħıyābānıŋ loş, mužlim bir kūşesinde rākid bir cūybārıŋ ĥazīn ĥazīn enīni diŋleyerek, her 

zamān üzerimde ŧaşıdıġım nāme-i muaŧŧārını ża‘īf parmaķlarımla ķalbimiŋ üzerine 

baśdıraraķ seni, evet hep seni düşünüyordum. 

Āh o günler, ne muķaddes ne ķıymetdār günlerdi! Ķalbimde ümīd çiçekleri 

açılıyor, gözlerimde vefā şu‘leleri parlıyordu.  

İstiķbāl!... āh evet o herkese mažlum görünen zamān-ı ātīye ŧoġru baķdıķca 

düşündükçe tīz-i hüsnüŋüŋ orada da fürūzān olduġunu görürdüm.  

Ey bahār-ı şebābımda baŋa āġūş u vefā iltifātıŋı açan güzel nerdesiŋ? Gel! Gel ki 

ĥayātım zehirlendi. Vaķtiyle o güzel elleriŋi temās etdirmek tenezzülüne ķatlandıġıŋ 
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śaçlarıma müteverrim bir şā‘iriŋ tābūtuna örtülen puşīde-i mātem renk üzerine muķavveŝ 

sīmīn ĥaŧa’ir  gibi ma‘na-perver melāl-i nişāneler ķardeşdi!. 

Āh! Ey sen! Ey vefāsızlıġına ķāni‘ olamadıġım güzel! Bīgāne ‘aşıķ olan göŋlüme  

serā’ir-i muĥabbeti ilķā eden melek! Güneşlerde, kevkeblerde, kehkeşānlarda mı ārām 

ediyorsuŋ? Yoķsa yeŋi açılmış ķamelyālarıŋ, penbe gülleriŋ, manolyālarıŋ ķoynuna mı  

gizlendiŋ? Buluŧlara mı ķarışdıŋ? 

Baķ! Baķ! Şu henūz on dört günlük māh bile śolmuş çehreme iki ķaŧre-i semāvī 

düşürmekden çekinmiyor. Ĥayāt ile olan heyecānı görmemek için perī-i şebiŋ mirvaĥa-i 

siyāhī altına gizleniyor. 

Sen nerdesin? Ķalbimiŋ eŋ derin kūşelerinden ķopan feryād-ı istimdādı işitmiyor 

musuŋ? Bir ses yoķ! Her yerde bir śamt-ı ‘uħrevī, her şeyde bir renk-i ‘adem! 

Āh! O baħtiyārāne geçirdiğim sā‘atler nerede? Evet bu gece de henūz on dört 

günlük ķamer  meşime-i ġarbdan meşhūr herkes āsumānī olan feżā-yı nāmütenāhīye ŧoġru 

nāzān nāzān pürān olurken, sā‘ī nesīm leŧā’if-i kevniyeden aldıġı muāŧŧar, münevver 

selāmları peri-yi şebiŋ gümrāh siyāh śaçlarına serperken, semānıŋ o nükte-bīn ĥayāt olan 

çeşmān-ı raħşānından nüzūl eden sīmīn ħüzmeler, efrādı fenāya yüz ŧutmuş bir köydeki 

‘āśr-dīde, ma‘lūl bir ķaç ħāneniŋ bir kühsār-ı āhenīn manžarıŋ şevāhik sengsārından 

ķurtulan ebr-pāre-i cā-be-cā sefīd ile mükeffen giyāh-beste şaķaķlarına çarparaķ ħandegār 

olurken, cismi gümüş ma‘den paralarına ma‘ruż mūr-ı siyāh ġarīb bir ķayanıŋ ezeliyyet 

oķlarıyla yaralanmış sīnesinden fışķıran bir şi‘r seyyāl semenfāmıŋ, mūr u māre āşiyān 

olan aġaç ķovuķlarına çarpmasından müteĥaśśıl āheng-i rūĥānī, sīne-i rengīnlerinde birer 

ķaŧre-i ma‘nidār titreyen nīm-ħābīde çiçeklere ninni söylerken tenhā bir ħıyābānıŋ loş, 

mužlim bir kūşesinde rākid bir cūybārıŋ ĥazīn ĥazīn enīni diŋleyerek, her zamān üzerimde 

ŧaşıdıġım nāme-i muaŧŧārını ża‘īf parmaķlarımla ķalbimiŋ üzerine baśdıraraķ seni, evet hep 

seni düşünüyordum. 

Faķaŧ bu düşünme ‘aķabinde ne görüyorum? Ridā-yı ‘ademe bürünmüş bir melek ki 

dā’imā suķūŧ ediyor. 

 

BİR ANDA
191
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“Bir berķ arasından ederek ‘ömrü temāşā 

Bir müddet için göz ķamaşır işte muĥabbet” 

   Cenāb Şehābeddīn 

Pencereler  birbirine pek yaķındı ‘aśırdan āśra intiķal eden žıll-ı nisyān o 

maĥalledeki evleriŋ her ŧarafını śarmış bütün taħtalarını, pencerelerini örümcekler 

ķaplamışdı. Bir eviŋ oŧasından diğer öŋ oŧası pek iyi görülüyordu. 

Bu maĥalleniŋ sükkānı iri elleri varyos isti‘mālinden ķatılaşmış, müsekkirātdan 

lerze-dār olaraķ iħtiyār ‘uzlete mecbūr olmuş demirciler henūz küçük iken tese’üle alışaraķ 

ķālblerindeki ĥüsn-i i‘tilāyı bütün isti‘dād-ı beşeriyesini maĥv eylemiş parça parça 

dökümlü dökümlü eŝvāb içinde ķālmış ‘aŧālet-perverler elleri şest cāmeden ħarāb iken 

yüzlerini düzgün denilen zehrābe-i süĥanfām ile yıķamaķdan geri ķalmayan boyalı śaçları 

renkden renge giren  buruşuķ yüzlü çürük dişli ķadınları evet derūnlarına bir nevm-i 

dā’imī-i baŧālet yaġan o örümcekleri hāneleriŋ sükkānı işte bütün bu yolda adamlardı. 

Teşrīn-i evveliŋ ĥarāretli bir gününü ta‘ķīb eden keŝīf, ruŧūbetli bir gece şiddetle 

esen bir hevā o ‘āśr-dīde ma‘lūl ħāneleri śarśıyor. Gökden yere billūrī sicimler 

śaġılıyormuş gibi bir düziye yaġan yaġmur, o eski evleriŋ çürük taħtalarına ŧuzlanmış, 

rekden renge girmiş cāmlarına çarparaķ bir ahenk-i ġarīb ĥāśıl eyleyordu. Girintili çıķıntılı 

eski dīvārlarŋ yıķılmasından ġayr-i muntažam, śa‘b-ül-mürūr bir ĥāle gelen ķaranlıķ, 

çamurlu bir soķaġıŋ ötesinde bir bir köşe başında vaķtiyle pencereciŋ olduġu ba‘żı 

yerlerden istidlāl edilebilecen çirkin yapılı, maħūf bir ħānenīŋ hevānıŋ şiddetinden bir 

tezelzül-i dā’imīye hedef olmuş sekiz numaralı ķapınıŋ jeng-beste ħalķasına ķadīd 

denilecek ķadar ża‘īf bir el śarılmış vuruyordu.  

Bir kerre vurdu, bir daha vurdu açılmadı, yine açılmadı. O zamān o ķadīd eliŋ 

śāĥibi ķalbiŋde bir ħelecān sinirlerinde bir gerilmek ķulaķlarında bir çınılamaķ ĥiss etdi ve 

ķapıyı şiddetle śarśaraķ açdı. 

İleride ķademeleri manŧar ĥāline girmiş bir merdīveniŋ śoŋ daķīķasına girmiş bir 

adamıŋ gözlerindeki żiyā ķadar fersiz küçük bir lambayı eline alaraķ, cāmsızlıķdan ŧolayı 

perestūlara aşiyānzār olmuş, śıvāsı ķararmış vāsi‘ bir śofanıŋ biraz ötesinde śaġ ŧarafındaki 

bir oŧaya girdi ve orada vaķtiyle yaldızlı olduġu birķaç yerinde parlayan nişāneden belli 

śolmuş ķadīfe yüzlü bir iki iskele ile śāĥibesiniŋ çehresi ķadar müteġayyir aŧlasdan ma‘mūl 
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bir yerde örtü yıġınınıŋ üzerine sarılmış vaķtiyle güzel faķaŧ bugün güzelliğine şāhidle bile 

ķanā‘at edilemeyecek ķadar ürkünç çehreli bir ķadın gördü. Ve o ķadını ŧanır bilir olmalı ki 

hīç sesini çıķarmadı. 

Oŧanıŋ içinde titreyen sükūt maķberle mehd arasında ĥüküm-rān olan śamt ķadar 

ma‘nīdār, ĥazīn idi. 

O zamān deliķanlı śaġ elini coşa coşa ķāynayan ķānıŋ te’eŝīriyle çırpına çırpına 

göğsünü delmeye çalışan ķalbiniŋ üzerine ķoydu ve ķadının yüzüne doġru eğilerek: 

- Nine uyuyor musun? dedi. 

Cevāp yoķ. 

Deliķanlınıŋ uzun śarı bıyıķlarla muĥāŧ ince śarımŧıraķ dudaķları arasından çıķan 

sıcaķ nefes ķadınıŋ śoġumuş morarmış bıyıķlarına temās ettikçe orada birer ķaŧre ĥālini 

alıp ķalıyordu.  

Vaķtiyle manolyalı, fāmilyalı bir baġçeniŋ zümmürdīn ŧarĥları üzerinde ipek 

tenteneler ķadar ince žarīf işlenmiş yaldızlı mermer Semālara çıķmaya çalışırcasına 

yükselmiş bir ħāneniŋ eŋ güzel mefrūşātıŋ śāĥibesi olan bu ķadını müdhiş bir teśādüf 

sefālete sefālet de mezāra atıyormuşdu. O ķadın ölmüşdü. 

Bir yasemenliğiŋ aġūş-ı nevāzişine śıġınmış mu‘aŧŧar, cā-be-cā besīm bir żulmetiŋ 

ġarīb dalġaları arasında na‘āŧı ve bülbülleriŋ laĥn-ı ĥazīniyle taķdīs eyleyen bir muĥabbetiŋ 

maĥśūli olmaķ üzere dünyāya gelen bu śarışın sevimli deliķanlı ninesiniŋ öldüğünü 

bilmiyordu. 

Bir daha seslendi… yine seslendi. 

Cevāb yok yine cevāb yoķ. 

O zamān žan etdi ki o eski ħāneniŋ bayķuşlara ŧarab-gāh olan paslı çivili asumānesi 

beyninde çökdü ve düşünmemek için elini bir iskemleye uzattı. İĥtilācāt-ı ‘aśabiye onu 

oturmaya mecbūr etdi. 

Derūnunda bulunduġu oŧa her dalġası ŧaġlar gibi yüksek, siyāh śulu müdhiş bir 

deŋiz oldu. O azġın o ķuvvā-ħār dalġaların arasında ıślaķ śaçları gemileri birer birer 
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görünen omuzuna yapışmış, maġmūm çehreli nā- ümīd bir ķadın görüyor ve onuŋ imdād! 

diye ĥayķırdıġını duyuyordu.  

Onu o dalġa đarbeleriniŋ eziyetinden ķurtarmaķ için ķoşmaķ istedikçe ayaġına 

yosunlar, yengençler, yılanlar śarılaraķ dolaşıyor, gidemiyordu.  

O zamān üzerine birer kābus felāket oŧurmuş ķadar aġırlıķ ĥiss ettiği ecfānını  

güçlükle açaraķ ķalķmaķ istedi, bir iki kere ķalķamadı. 

Güç ĥāl ile ķalķdı. Orada oŧanıŋ bir köşesinde ŧuran çārçīvesini ķurtlar yemiş 

śarımŧraķ eski bir ayīneniŋ  ķarşısına geçti ve o maśanıŋ üzerindeki küçük bir şişeyi eline 

alaraķ acı acı gülmeğe başladı. 

Sefīl çocuķ şekl-i fānīsine śoŋ bir nigāh teĥassür ‘aŧf etmek istiyordu. Bu eŝnāda 

ķarşıki eviŋ bu fāci‘aya ma‘ruż olan oŧasınıŋ ķārşısındaki ķaranlıķ bir oŧanıŋ śararmış tül 

perdelerinden biri ħafīfce dalġālanaraķ iki perdeniŋ arasından gümrāh ķumral śaçlarla 

büyük iki siyāh gözle, uzun kirpiklerle müzeyyin bir baş göründü. 

Bu güzel ķız başını ķafese ŧayadı, gözlerini deliklere uyduraraķ gözlerinden uçan 

ĥüzme-i żiyā’iyyeleri genç adamıŋ bulunduġu oŧanıŋ penceresindeki ķırıķdökük ķafesden 

geçirerek ötede olanları görmek istiyordu. 

Bu ķızla vālidesi o dediğimiz ķadınlardan değildi. Bunlarda vaķtiyle manolyalı, 

ķamelyalı bir baġçeniŋ zümrrüdīn ŧarĥları arasından ipek tenteneler ķadar ince, žarīf 

işlenmiş, yāldızlı, mermer direkli, semālara çıķmaya çalışırcasına yükselmiş bir ħāneniŋ eŋ 

güzel mefrūşātıŋ śāĥibesi idi. 

Ve iĥtimāl ki o ķız da o śarışın deliķanlı gibi, bir yasemenliğiŋ aġūş-ı nevāzişine 

śıġınmış mu‘aŧŧar cā-be-cā besīm bir žulmetiŋ ġarīb dalġaları arasında na‘aŧı ve bülbülleriŋ 

laĥn-ı ĥazīniyle taķdīs edilen bir muĥabbetiŋ maĥśūli idi. Bu eve geleli henūz beş gün 

geçmişdi. Gözünü ķafesden bir laĥžacıķ olsun ayırmadı. 

Çārçīvesini ķurdlar yemiş śarımŧraķ camlı o eski ayīnenin saŧĥ-ı nīm-münevverinde 

gördüğü, śarı śaçlı müdevver baş māvī gözler vaķtiyle penbe iken śararmış renk, vāsi‘ 

cebhe, uzun śarı beğiŋ şekli ķızıŋ ķalbine, śaf bir fotoġraf cāmına ‘aķs eder gibi ‘aķs 

ediyordu. 
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Yirminci sāl ĥayātında buruşmaya yüz ŧutmuş olan o yüzde ne görüyordu ki bu 

ķadar baķıyordu? Ve ne görüyordu ki başında o ķadar ŧatlı bir dönüş.. Evet pek ŧatlı bir 

dönüş ĥiss ediyordu. 

O zamān ķalbi döğünmeğe, nefesi darlaşmaya başladı. Faķaŧ yine baķıyordu. 

Güzellikden düşmüş, śararmış olan o çehredeki ufaķ bir güzelliğin ĥazīn bir cāzibesi ķızıŋ 

ķalbini, bütün ĥissini, bütün fikrini oraya doġru çekiyordu. Baķdı yine baķdı. Ĥālā baķmaķ 

istiyordu. 

Ośırada genc adamıŋ elindeki şişeyi dudaķlarına götürdüğünü soŋra da ellerini 

śaçını düzeltir gibi başına ķoyduġunu gördü. Ve belki süsleniyor dedi. 

Yanılıyordu, o şişe onuŋ śoluķ dudaġına temās eder etmez ĥiss ettiği bir 

serkeştelikden ķurtulmaķ, düşmemek için śaçlarını pençelemişdi. Şişe o ża‘īf eliŋ ince 

parmaķları arasından ķayaraķ yere yuvarlandı. Deliķanlı da oradaki iskemleleriŋ birine 

oŧurdu, daha doġrusu yıķılıyordu. 

Ertesi gün o dünyāya fırlamış mezār gibi evde bir şerī‘at mā’mūru insānlara ķarşı 

olan soŋ važīfesini īfā eyliyordu. Üç ay soŋra, evet tam üç ay soŋra müşfiķatli bir el o 

ķumral śaçlı büyük siyāh gözlü güzeli o muźliķa-i sefāletten çekdi çıķardı. Lakīn dikenler 

arasında açan çiçek başķasına ‘ā’iddi. Arzū ettiği teveccühe nā’il olamıyordu. 

O ķumral śaçlı büyük gözlü uzun kirpikli dilber her ne zamān gözünü ķapasa, o 

dünyāya fırlamış mezār gibi eviŋ bayķuşlara ŧarabgāh olan ŧavanlı oŧasınıŋ orada, bir 

köşesinde köhne bir ceviz masanıŋ üzerinde ŧuran çārçīvesini kurtlar yemiş eski bir 

ayīnenin saŧĥ-ı nīm-münevverinde gördüğü, śarı śaçlı müdevver başı māvī gözleri śarı 

kirpikleri vaķtiyle penbe iken śararmış rengi vāsi‘ cephe görüyordu. 

Düşünüyor, aŋlayardu ki bir anda ĥāśıl olan bu muĥabbet, bütün bu ĥisler, bütün bu 

ħāŧıralar hep o śarışın çehreye ‘ā’iddi. Ve aŋlayordu ki artıķ onu unutamayacaķdı. 

3.2. Fevâ’id’in Nüsha-i Güzidesi’ndeki Nesiri 

MUĶADDİME
192

 

Ĥīn-ı žuhūrundan beri ‘ālem-i insāniyete mü’eŝŝir-i ‘ālīcanābāne ibrāz eylemekle 

meşhūr-ı āfāķ olan devlet-i ebed müddet-i ‘āliye ile Yunān ĥükümeti beyninde taĥdiŝ edip 
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pek şanlı bir śūrette netīcelenen küre-i ‘arż üzerindeki ‘umūm mevcudiyetin vicdānlarına 

bir server-i sermedī ilķāeyleyen muĥārebe-i zā’ile eŝnāsında hey’et-i ictimā‘īyemizi teşkīl 

eden efrādıŋ her biri ‘uhde-i śadāķatine muśīb vežā’if-i milliye ve ĥamiyyetmendāneyi 

hemān vüs‘aları ħāricinde denilecek bir śuretde ifā ile islāmlar beyninde cāy-gir olan ĥubb 

u vidādıŋ  ne ķadar ‘ālī bir mertebede bulunduġunu yār u aġyāra ķarşı pek parlaķ śūrette 

iŝbāt ettiler.  

Devr- i te’sisinden beri birçoķ taarrużāta uġramış ve faķāŧ o ta‘arrużlarıŋ 

‘umūmuna tāriħlere altın yazılarla yazılmaġa şāyān bir şevķ mūĥişāne bir śaŧvet delirāne 

ile göğüs germiş olan herbir neferi bir sūr-ı āhenīn ĥükmünde bulunan ordulara mālik bir 

arslan cem‘iyetine ķarşı öyle umūr-ı dāĥiliyesini idāreden ‘āciz  müflis bir ĥükümetiŋ ‘arz-

ı ‘isyān eylemesine cihān-ı medeniyyette ķahķaha ķahķaha-zen-i istiħfāf olmadıķ ferd-i 

āferīde ķalmadı. 

Devlet-i ‘Aliye-i Oŝmāniyeden gördüğü eltāf-ı bī-ġāyeye ķarşı şüphe- ŧıynetlik 

ižhār ve düvel-i mu‘ažžamanıŋ ārā-yı ĥurdebīnānesinede naśib nažar-ı iĥtiķār eyleyen bu 

cāĥil çocuķ mürur etmek ārzūsunda bulunduġu reh-i nār-ı fitnedeki  ġūr-ı felākete doġru 

yuvarlanıp gitti. Biz şu ĥāle ķarşı ( Men ħafere bi’r faķaŧ veķa‘a fīhī)
193

 demekle iktifā 

ederiz. 

(Cihād) nam-ı mübeccelini duyar duymaz sevgili vaŧanlarınıŋ şühedā ķanıyla taŧhir 

etmiş mübārek ŧopraġına çürük-ālūd ayaķlarıŋ baśtıġına vicdānen ķa’il olmayan o 

ķahramān ‘asker ķardeşlerimiz yaydan ķurtulmuş birer nāvek gibi ordugāhda tahaşşüd ve 

cem‘iyyet-i beşeriye içinde mekārim aħlāķ, muĥabbet-i vaŧaniye, milliye gibi mü‘eŝŝir-i 

celīle ile müştehir bir ķavm-i necībe Oŝmānlılara maħśūś bir fa‘āliyet-i ħüdā-pesendāne ile 

müdafa‘aya ķoyularaķ düşman śaflarını şīven-mu‘tād eylediler. Bu śavlet-i ķahhārāneye 

ķarşı tāb-āver muķāvemet olamayan ħaśm-ı ħā’if istimān ve bu śırada bizim 

arslānlarımızdan ba‘żīsı ġāzilik gibi bir nām-ı celīl-üş-şān kimisi de mertebe-i şehādet gibi 

‘ālī bir dereceye iķtirānla ĥūrī ķucaķlarında ħandān oldular. 

‘Alem-i islāmiyet öyle bir iki kahramān ġa’ib etmek  birķaç ġāzi ķazanmakla 

śarśılmaz. Ma‘māfih ġāzilerimizin boynuna śarılıp nūrānī yüzlerini, arslan pençesi ellerini 

öpmekten uśanmadıġımız gibi şehīdlerimizi de ĥazīnāne düşünüp rūĥāniyetlerine ķarşı bir 
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iki damla gözyaşı aķıtmaġa ĥamiyyet-i milliye ĥasebiyle kendimizi vicdānen mecbūr 

biliyoruz. 

Bu ciheti herkesten evvel herkesten ziyāde nažar-ı diķķate alan ķumāndān-ı a‘žam 

ve  efĥamımız efendimiz ĥażretleri gerek ġazāt gerek evlād-ı şühedānıŋ tenşīŧ ve terfīhi 

ħuśūśunda büyük büyük, güzel güzel çāreler buldular. Bugün ġāzīlerimizden (muĥtac) 

şühadā ‘āilesinden (sefīl) ‘unvānını ŧaşıyacak kimse ķalmadı. 

Bu luŧf-ı ĥākimāneden soŋra bir ħidmet bir idārāne vardı ki onu da intisābıyla 

mebāhı bulunduġımız dīn-i celīl-il-ķadr-ı Aĥmedīniŋ ‘umūm müntesibleri īfā eyledi. 

Muĥarrir-i nāçīzde bu dīn ile bu milletle, o ġāzīlerle, o şehīdlerle müfteħir 

bulunduġumdan şu śırada küçücük bir ħidmet gösterebilmekliğim için śāĥib-i imtiyāzımız 

Emrī Efendinin vesātetine mürāca‘atla pāzar-ı şefķate gönderilmek üzere bir nüsħa-i 

fevķal‘āde taĥrīr ve tertīb etmekliğimizi tavśiye eyledim. Ma‘a’liftiħār ķabūl etti. Bu 

fikrimizi ba‘żı mürüvvetmendān millette taķdīr eyleyerek ihdā-yı āŝār ile ibrāz-ı ĥamiyyet 

buyurdular. 

Bināen ‘aleyh eŝerleriyle tezyīn-i śaĥā’if ettiğimiz źevāt-ı muĥteremeye ‘arż-ı 

şükrānla, devlet ve milletimiziŋ ilelebed pāyidār olmasını cenāb-ı ĥaķdan niyāz eylerim. 

3.3. Ma‘ârif’deki Nesirleri 

MAĶĀLE-İ EDEBİYYE
194

 

Melek, o ķıvırcıķ śarı śaçlı, śabāĥ buluŧları ķadar şeffāf māvī gözlü, beyāż çehreli, 

yavrucuķ dünyāya ķapadıġı gözlerini, bir ‘ālem-i laŧīf diğere açmış uyuyordu. Mini mini 

dudaķlarında ara śıra bir żiyāyı ibtisām belirerek hemen uçuyor, nazlı nazlı nefes alıyordu.  

Beyāż tüllerle mestūr bir ķāryola içinde yatan bu yavrunuŋ göğsü açılmış, eŋ māhir 

heykeltıraşları ĥayretde bıraķacaķ ķadar laŧīf, penbe ķollarından birini başının altına 

ķoymuş, diğerini de gelişi güzel yanına śalıvermişti. 

Ah! Bu ŧıfl-ı ĥüsn-perver beyāż buluŧlar içinde ħāb-ı nāze dalmış, bir ħayāl-i 

leŧāfet-perver ĥālini almışdı. 

Oŧaya girdiğim zamān, uyandırmamaķ istedim, faķaŧ ŧayanamadım, nūrlu yanaġına 

ķondurduġum bir būse, zavallıyı uyandırdı. Gülmeğe başladı. Kollarını boynuma atıp 
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küçücük elleriyle yüzümü oķşadı. Ben o tebessüm, o nevāziş-i śāfiyāneden ġānī olma 

derecesine geldim. Ne yapacaġımı şaşırdım. Bir düziye uyuyordum. Ah! Bu yavrular ne 

ķadar sevimli olur! Dedim ki: 

- Cicim! Uyurken niçin gülüyorduŋ? Rū’yāmı görüyorduŋ? 

- Rū’yā ne demek? 

- Uyurken kendiŋi bir yerde gezinir gördüŋ mü? 

- Evet! Gezindim, gördüm. 

- Öyle ise nerde gezdiğini, ne gördüğünü söyle. 

- Zehra ablamla bir çayırda geziyorduķ. Ķırmızı ķırmızı śarı śarı çiçekler vardı. 

Hāni benim güzel gözlü ķuzum yoķ mu? O da yanımızda idi. Ablam birçoķ kelebek 

ŧutmuşdu. Onları elindeki tīre ile bellerinden baġlayıp uçuruyordu. Ķuzum śu başına gitdi. 

Ben de gitdim. Ablam birçoķ çiçek ŧoplamışdı. Başına ŧaķıyordu. Śoŋra iki ķānadlı ķadın 

geldi ikimizi de öpdü. Siz ne güzel çocuķlarsıŋız dedi. Bir dāne gül verdiler, soŋra ķaçdılar 

ben de uyandım. O ķadınlar anneciğimizden güzeldi. Ben öyle ķadın görmedim. 

- Mini mini! O ķadınlar yalŋız sizin gibi śāf ķalblerin rū’yā ‘āleminde uçuşur. 

Ancaķ size hem-dem olurlar. Ah bu yomśa ķızıŋ rū’yāsına rengīn bir şi‘r denilemez mi? 

-Ma‘ārif- 

İĥsāsāt-ı ma‘śūmāneyi pek güzel taśvīr eden Rıf‘at Beğin bu maķālesini şayān-ı 

taķdīr bulduķ 

 

İSTİĠRĀĶ
195

 

Ey sen! Ey sen! Ey şu milyonlarca ‘ālemi lātenāhilik içinde pūyān eden fa‘āl-ı 

muŧlaķ! Bu muşa‘şa‘ kürreleriŋ ‘ažamet ve iclāliŋe nisbetle śıfır derecesinde olduġunu 

bilirim. Ah ne büyüksüŋ. 

Semā şu on beş yaşında genç ķızıŋ rūĥ-perver māvī gözleri ķadar śāf, berrāķ olan 

feżā-yı nāmütenāhi gāh bir perde-i žılla bürünür, gāh her biri bir şāh dāne-i Güher gibi 

lem‘a-rīz olan nücūma meşhur olur. 
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Bu ne muĥayyiril-‘uķūl ĥāl? 

Güneş o küre-i nārīye neşr-i żiyāya başladıġı günden beri insāna nebātāta cemādāta 

feyż baħş olmaķda devām ediyor. Bize vedā‘ eylediği zamān bir ‘ālem-i diğeri 

ĥayātlandırıyor. Ah bu ne ķudret? 

Şafaķ! Şā‘irleriŋ ressāmlarıŋ ķalemle tavśīf fırça ile tersīme muvaffıķ olamadıġı o 

hengāme-i hüsn-perver mübeşşir-i śubĥ olmaķdan hangi gün geri ķaldı? 

Bu ne intižām? Śubĥ iĥtiyācāt-i beşeriyyemiziŋ istikmāli için ne güzel bir vaķt. 

Şeb! Źihnen, bedenen meşġūl olanlara ne ħoş bir vaķt-i rāĥat. 

Ah! Pek büyüksüŋ! Eşref-i maħlūķāt olan beşer şu ‘ažamet ħıred-aşūbuŋa ķarşı 

titriyor, düşünüyor, düşünüyor da: “ Lāyıķ betū īn debdebe ey ħālıķ her cān” diyerek cebhe 

bir zemīn şükrān olmaķdan başķa çare bulamıyor. 

 

BU BİR Şİ‘RDİR
196

 

Vaķtā ki şeb ĥulūl eder, cihānı bir sükūnet bürür. Çiçekleri aġaçları mesken ittiħāz 

eyleyen ŧuyūr bir śadā-yı rūĥ-perver ile naġme perdāz olmaġa başlar, çemenler arasından 

geçen bir ırmaķ, ĥazīn bir zemzeme ĥuśūla getirir, bir yanda aġnām ile śaĥrā-nişīn olan bir 

çobanıŋ yekseyāķ faķaŧ ‘āşīķāne terennümātı işidilir, bir ħayāl-i siyeh pūş gibi rū’yet 

olunan şevāhıķ üzerinde, ansızın nažar-ı ribā bir penbelik görülür, bunu müte‘āķib fānūs-ı 

ķudret ‘ālem-i  lātenāhiye ŧoġru i‘tilā-nümūn olmaġa başlar, nesīm cū-i peymā, saŧĥ-ı 

deryāyı oķşadıķça ĥāśıl olan münevver mevceler, sāĥilleri öper. İşte o ķuşlarıŋ, o ırmaġıŋ, 

o çobanıŋ, o mevceleriŋ śadā-yı sāmi‘a-perveri yekdiğeriyle imtizāc ederek bir āhenk-i 

rūĥānī ĥuśūla gelir. Bu āhenk insānlarda ĥayāt-ı ‘āliyye tevlīdini mūcib olur. Bu bir şi‘rdir. 

Vaķtā ki ħavāb-ālūd olan kā’ināt, nīr-i cihān-tābıŋ iş‘ā-i zir-i tārına ma‘rūż bulunan 

her źerre ħande-niŝār mesār olmaġa başlar. Nesīm-i āheste-vezān ezhārı tehzīz eyledikce 

her berk revk-perver üzerinde bulunan ve a‘āşıķāne göz yaşları ķadar śāf olan ķaŧarāt-i 

seĥer titreye titreye nūrlar saçmaġa başlar. Bir ‘andelibiŋ śadāsı-yı devrā devri ħıyāne teşrīf 

seĥeri i‘lān eder. Analarına peyrev olan ķuzular meler, bī-ķarār kelebekler hevā’ī bir 

şükūfe-zār teşkīl eyler. İşte kā’inātıŋ o ħandesi, şebnemleriŋ o nūru, āndelibiŋ o śadāsı, 

ķuzularıŋ o meleyişi, kelebekleriŋ o seyrānı rūhūmuzu besler. Bu bir şi‘rdir. 
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Etrāfı eşcār gūne-gūn ile müzeyyen bir külbeniŋ ķapısı önünde yādigār-i ‘ömrünü 

āġūş-ı iltifāta almış bir peder görülür. Śabī-i śāfdil mini mini ellerini pederiniŋ boynuna 

uzadır. Peder bir ŧavr-ı mesrūrāne ile iri bıyıķlı dudaķlarını ŧıfl-ı dil-ārāmıŋ bir penbe ġonca 

ķadar nāzik olan dudaķlarına temās etdirir. İki ķalb ķarşı ķarşı çırpınmaġa başlar, bu 

eŝnāda śabīniŋ çehre-i melekānesinden uçan nūru tebessüme “ah yavrum” nidā-yı şefķat-

niŝārı peyrev olur. İşte o iki ķalbiŋ birbirine ķarşı çırpınışı, çocuġun ħandesi, pederiŋ nidāsı 

ma‘nevī bir lisān ile ķalbe bir şeyler söyler. Bu bir şi‘rdir. 

 

ÇOCUĶ UYUYORDU
197

 

Derūnī bez parçalarıyla ŧolu bir minder üzerinde yatan vālideyi kānūn-i ŝāniyeniŋ 

şiddetli rūzgārıyla, cāmsız pencereden duħūl eden berf titrediyor, ķameriŋ sönük żiyāsı 

ża‘īf çehresine ‘aks etdikce śolmaġa müheyyā bir penbe sünbül gibi ĥazīn renkler 

görülüyordu. 

Kim bilir? Vaķtiyle ne ķadar adamı renk ü letāfetine ĥayrān eden ķumrāl śaçlar, 

bālīn iĥtiżāre serpilmiş, şiddetli bir fırtınayı müte‘āķib ‘arż-ı tābiş eyleyen semā ķadar 

māvī, faķaŧ fersiz olan gözlerini, nīm-küşāde ķapıya ŧoġru ‘aŧf etmiş, şiddetle öksürüyordu. 

Külbeniŋ bir ŧarafında henüz beş bahār geçirmiş bir ķız çocuġu iri siyāh toŋlu bir 

kediyi ķucaķlayaraķ büzülmüşdü. 

Ħasta güc ĥāl ile ķalķdı. Śu içmek istedi. Titrek ellerini ayaķ ucunda ŧuran destiye 

uzatdı, faķaŧ içindeki śu ŧonmuşdu. Ķadıncaġız, cān evlerini yıķacaķ ķadar ġamlı bir ŧavr 

ile  başını çevirip çocuġuna seslenmek istedi, ķıyamadı, çünkü çocuķ uyuyordu. 

Tekrār yataġına yıķılıverdi. Çehresi morardı. Bir ħayli vaķit böyle ķaldı. Śoŋra 

titrek śadā ile dedi ki: 

- Ah yine böyle bir gece idi ki zevcim ġarķ oldu.  

Rūzgār yine böyle şiddetle esiyor, ŧalġalarıŋ her biri arslan gibi sāĥilleri aşaraķ 

ŧaġlara ŧırmanmaķ istiyordu. Bīçāre adam o müdhiş ŧalġalar arasında ĥayātını kurtarmaġa 

çalışdıġı zamān ben zānū-be-zemīn olaraķ aġlıyordum. Efsūs ki o du‘ālar ĥükm-i taķdīri 

taġyīr edemedi. O maĥv oldu. Ah! Ben de maĥv olmāk isterim. Ħasta vālide bir ķabāĥat 
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işlemiş gibi ansızın ŧurdu, çocuġuna maĥzūnāne baķdı. Çocuķ uyuyordu. Ba‘de ‘ilāve 

eyledi: “Uyu! Ey śāf u yetīm maħlūķ! Uyu da vālideniŋ şu sözlerini işitme. Ah! Yavrum 

ben de her vālide gibi sensi büyütmek ve bir gün başını çiçeklerle vücūdunu śırmalı elbise 

ile tezyīn ederek, ĥacle-nişīn görmek isterdim. Lakin heyhāt o yevm-i mes‘ūdu görmek 

için vücūdumda ķuvvet göremiyorum. Ah! Yavrum! Seni Allah muĥāfaža etsin.”  

Hastanıŋ şu vicdān-sūz sözleri bir ninni ĥükmünü alıyordu. Çocuķ uyuyordu. Uyu 

güzel melek! Uyu! Ey bir kediden mā‘ada refīķe mālik olmayan maħlūķ! Şu sā‘atde ne 

ķadar çocuķ var ki, kimi māderiniŋ aġūşunda būselerle, nevāzişlerle vaķit geçiriyor, sen ise 

śoġuķdan morarmış olan küçücük vücūdunu īśtimaķ için şu kediye śarılmış yatıyorsuŋ. 

Ħasta bir ses işidir gibi oldu, başını güç ĥāl ile çocuġun yattıġı ŧarafa çevirerek 

diŋledi. Ħayır hīç bir ses yoķ. Çocuķ uyuyordu. 

Rūzgār tezyīd-i şiddet ederek külbeniŋ ķapısını bütün bütün açdı. İçeriye ķar hücūm 

etmeğe başladı. Ħasta vālide soŋ bir ġayretle ellerine ŧayanaraķ ķalķdı. Kendisine 

yorġanlıķ eden palās pāreyi çocuġuŋ üzerine atdı. Müte‘āķiben yere düşdü. Başını yine 

yavrusunuŋ ŧarāfına çevirerek bir elini göğsüne ķoydu. Bīçāre ķadın öldü. Açıķ ķalan 

gözlerindeki iki büyük yaş ķātresi ŧonmuşdu. Külbe derūnunda dehşetle vezān olan rūzgār 

śadāsından başķa bir şey işidilmez oldu. 

Çocuķ uyuyordu. 

  

4. HİKAYELERİ 

 

ĶARA ŦAVUĶ ĤİKĀYESİ
198

 

Ķarnalyus Şantaġaryo, śanāyi‘ piyanġosundan beşyüz franķ ķazandıġını ħaber alır 

almaz o derece memnūn oldu ki müddet-i ‘ömründe bu ķadar mesrūriyet ĥissetmedi desek 

sezādır. 

Yuvarlaķ çehresinde gül-rengī-i māhāt müşāhede olunuyor, gözleri parlıyordu. 

Şantaġaryo dedi ki : 
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- Artıķ şimdi bir dāne orġ almaķ isterim. Ertesi gün istediğine nā’il oldu. Zevcesi ki 

ma’ī gözlü ġāyet genç bir ķādındı, çalġı ķuŧusunu görür görmez çehresinde ‘alā’im-i şübhe 

şübhe bedīdār olaraķ zevcinde gördüğü ĥāli bir muķaddeme-i cinnet žan eyledi, dedi ki: 

- ‘Acāyib! Bu çalġıyı ne yapacaķsın? 

- Ne mi yapacaġım? Naśıl mı? Ne için mi? Baġçeniŋ leylāķları arasında her aķşam 

altıya ŧoġru öten ķara ŧavuġu işitmiyor musun? 

Bu söz üzerine Madam Şantaġaryoŋ çehresi kemāle ermiş bir çilek gibi ķızardı. 

Ķanı ancaķ bir def‘a devr etdi. Başı dönmeğe başladı. Esrārı ķocası ŧarafından keşf edilen 

bir ķadın gibi şaşırdı. Tereddütle dedi ki: 

- ‘Afv edersiŋiz… ben… şey… aŋladım… faķaŧ çalġıyı… münāsebet? 

- Çalġıyı almaķdaki sebebi mi aŋlamaķ istiyorsuŋuz? Leylāķlarda öten ķara ŧavuġa 

maķām öğretmek için.  

Şantaġaryo bu sözü bir śūret-i beşūşānede söyledi. 

Zevciniŋ bu sözleri üzerine  Madam Şantaġaryoŋ ķalbini ĥavf değil sürūr iĥāŧa 

eyledi. Genç ķadın az ķaldı bir ķahķaha parladacaķdı. Mesrūriyetini ketm arzūsuyla oŧasına 

ķapandı. 

Leylāķlara gelen ķara ŧavuġa maķām öğretmek için çalgı! Ġarīb ĥāl. Madam ķara 

ŧavuġuŋ kim olduġunu pek ‘alā biliyordu. Ķara ŧavuķ leylāķ için değil madām ĥażretleri 

için geliyordu. 

Zevciniŋ ķara ŧavuķ ĥaķķīndaki mu‘āmelātına derece-i nihāyede memnūn oldu. 

Ķara ŧavuķ śadāsını taķlīd eden bu śadā ĥaķķında bir ķuş sesi değil, baġçeniŋ 

parmaķlıķlarını aşaraķ Madam ile görüşmeğe gelen Armanek idi. 

Madam memnūn olmaz mı? Ķara ŧavuķ mūsīķī taĥśīline devām ettikçe bu iki ‘āşıķ 

için leylāķdan yayılmış olan o āşiyāne-i muĥabbetde nevāzişler, būseler ‘āşıķāne sözler 

revāç bulacaķ, Madam aşıķıyla bilā-pervā görüşebilecekdi. 

Şantaġaryo ‘alem-i aĥvāl-i ŧuyūr ve ahenk-i ŧuyūra pek ziyāde merāķlı olduġundan 

taĥt-ı taśarrufunda bulunan taķŧīr ħāneyi bir ķuş ķafesine tebdīl ile işden el çekmiş, altmış 

iki yaşında bir adamdır. Her gün ķuş ħānesine gidip ŧuyūra ta‘līm için ri’elerini berbād 

edercesine śabāĥdan aķşama ķadar şarķı meşk ederdi. Faķaŧ bī-çāreniŋ śadrı öyle her gün 
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şarķı söylemeğe elverişli olmadıġından bir ķuş çalġısı edinmiş olsa meşaķķatden 

ķurtulacaġını, ķuşlarıŋda daha iyi ta‘lim edeceğini fikr ile fırśat bekliyordu. 

Bu ĥāle binā’endir ki genç Parisli Madam , ķocasınıŋ şu arzū-yı ŧıfılānesine 

münķād olmaķdan uśanaraķ kendisini mu‘āşaķa ‘ālemine atıyordu. 

Arman isminde birisiyle görüşmeğe başladı. Her aķşam baġçeye gelip ķara ŧavuķ 

śadāsını taķlīd ile kendisini vürūdundan ħaberdār etmesini ‘āşıķa tenbīh eyledi, ve śadāyı 

işidir işitmez çiçek ŧoplamağa gidiyorum diye baġçeye ķoşardı. İşte śadāsı zavallı 

Şantaġaryoŋ nažar-ı diķķatini celb eden ķara ŧavuķ Madamıŋ āşıķı Arman idi. 

İħtiyār Şantaġaryo ķuşun biraz vaħşice olan śadāsını düzeltmek, mūsīķī ta‘līm 

etmek hevesine düşdü. Bilāde söylediğimiz vechle beşyüz franġı alır almaz bir dāne orġ 

ķuş çalġısı edindi. 

Madam Şantaġaryoya gelince, meźkūr zevciniŋ ķara ŧavuķ ĥaķķīnda gösterdiği 

ehemmiyete cānı śıķılıyordu. Nihāyet ertesi gün gidip ‘āşķını ĥālden ħaberdār etmeği 

taśmīm eyledi. 

Aķşam olur olmaz Madam Şantaġaryo baġçeye indi, leylāķlarıŋ arasında bir gölge 

müşāhede etmesiyle ayaķlarınıŋ ucuna baśaraķ oraya ŧoġru gitdi ve ħafīf bir śadā ile: 

- Arman sen misiŋ? dedi. 

Ķara ŧavuķ ĥayretle: 

- Vay! Siz burada beni mi bekliyorduŋuz? 

- Evet, ah! Eğer bilmiş olsaŋız! 

- Ne var? 

- İş meydāna çıķtı. 

- Mümkün değil. 

- Zevcim sesiŋizi işitdi. 

- Ne olmuş? Şübhe mi ediyor? 

Genç ķadın nefes almaķ için biraz sükūt ettikden soŋra yavaşça dedi ki : 

- Emīn oluŋuz ki, śadānıŋ sizden değil ķara ŧavuķdan śudūruna śūret-i ķaŧ‘ıyyede 

emīn oldu. 



177 
 

- Öyle ise? 

Madam sözlerinde devām ile: 

- Śoŋra  

- Śoŋra ne oldu? 

- Ne olacaķ ķara ŧavuġa maķām öğretmek için bir ķuş çalġısı aldı. Bu söz üzerine 

Arman bir ķahķaha parlattı. 

- Oĥ? Ricā ederim gülmeyiŋiz. Zevcimiŋ fikrini vehle-i evlāda bende şāyān-ı ħande 

buldum. Lakin bilaħire düşünerek: “Bu müdhiş bir ĥāl, artıķ yekdiğerimizi 

göremiyeceğiz.” dedim. 

Arman sevgilisini śuśduraraķ dedi ki:   

- İsterseŋiz bir kere ötüvereyim de görelim. 

Genç ķādın ķara ŧavuġuŋ aġzını ŧutaraķ dedi ki: 

- Bedbaħt dīvāne mi olduŋ? Çalġısını alır da baġçeye çıķarsa ne yaparız? 

- Ne olur, teşrif ederiz. 

Arman bu sözü söyledikden śoŋra ötdü. Madam Şantaġaryoŋ her a‘żāsı titriyordu.  

Arman: Śus diŋle!  

Her ikisi de ķulaķ ķabartdılar. Arman dedi ki: 

- Žan eder isem Mösyö Şantaġaryo işitmedi, bir daha öteyim. 

Arman tekrār ķara ŧavuķ śadāsını taķlīd etdi. Śadā biter bitmez o ŧarafdan çalġı 

śadāsı işidildi. Mösyö Şantaġaryoŋ çalġısı ķırmızı çorablı Fransızlar şarķısını çalıyordu. 

Arman dedi ki: 

- Ne ‘ömr! Çalġıyı güzel ķullanıyor. 

Genç ķadın maĥv olma derecesine gelerek titriyordu. Dedi ki: 

- Dostum artıķ elverir elverir şimdi nerdeyse aşaġı iner! 

Filĥaķīķa çalġı bir iki ŝaniye ķadar işidilmez oldu. Soŋra be-tekrār işidildi. Faķaŧ bu 

sefer evden değil baġçeden geliyordu. 
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“Yād edip eyyām-ı vaślıŋ ey güzel!” maŧla‘lı bir vals şarķıyı icrā ediyordu. Madam 

Şantaġaryo ĥayķıraraķ: 

- Ooo! Baġçeye inmiş, ķaçıŋız! 

Arman ma‘şuķasını bīźār etmemek için ķaçdı. Şantaġaryo ĥālā: 

“Yād edip eyyām-ı vaślıŋ ey güzel!” şarķısını çalaraķ ŧolaşıyordu. Zavallı iħtiyār 

Madamıŋ iħtifā-gāhından tebā‘id eder etmez Armanıŋ śadāsı işidildi: 

- Sevgilim yarın… dedi. 

Bu sözler Madam Şantaġaryoyu titretdi. Bir demet çiçek ŧopladı. Ķalbine ‘ārıż olan 

çarpıntıdan hemān düşercesine yürümeğe başlayıp eviŋ yolunu ŧutdu. 

Yarı yolda zevcine teśādüf etdi. Şantaġaryo zevcesini görür görmez dedi ki: 

- Ay ! sen leylāķlar arasında mı idin? Ķara ŧavuġu işitmediŋ mi? 

Şantaġaryo boynunda aśılı olan çalġınıŋ ķayışını çıķarıp dedi ki: 

- Artıķ içeri girmeyecek misiŋ? Bīçāre ĥayvānı tedhīş ediyorsun. Lakin dostum 

saŋā içeri gir diyorum. 

Madam Şantaġaryo zevcine iŧā‘at etdi. Bir iki ħatve atdıķdan soŋra yine çalġı śadāsı 

işidildi, faķaŧ ķara ŧavuķ artıķ muķābele etmiyordu. Mösyö Şantaġaryo ĥiddetlenerek 

maķāmı değiştirdi. Śarı gözlerle esmer gözleriŋ şarķısını çalmaġa başladı, lakin beyĥūde 

zaĥmet. Mırıldanaraķ dedi ki: 

- Allah cezāsını vermesin! Ġālibā ķara ŧavuķ uçdu. 

Ba‘de zevcesiniŋ yanına gidip bir ħayli tekdīr ettikten soŋra dedi ki: 

- Şimdiden soŋra sā‘at dörtde baġçeye çıķmamağı śūret-i ķaŧ‘ıyyede tenbīh 

ediyorum. 

- Pek iyi ama, śabāĥ sofrası için çiçeği naśıl ŧoplarım? 

- Artıķ senden çiçek istemem. Senden istediğim bir şey varsa o da ķuşlarımıŋ 

rāĥatsız olmasıdır. 

Genç ķadın bu yolda edilecek müdāfa‘anıŋ kārgīr te’ŝīr olamayacaġını aŋladı faķaŧ 

sevdā-i perişānesine muķābele edemedi. 
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Hemān ertesi gün yine görüşmeye başladılar. Ķara ŧavuġuŋ ilk naġmesine 

Şantaġaryoŋ orġu peyrev olmaġa başlıyor. Yavāş yavāş baġçeye çıkıncaya ķadar ķara 

ŧavuķ ‘ömr sürüyordu. 

‘Āşıķ ile ma‘şūķ Şantaġaryo buradan bīzār olaraķ artıķ leylāķlar arasında 

görüşüyorlardı. Şantaġaryo baġçeye çıķdıġı zamān ķara ŧavuķ Madamıŋ oŧasına geliyor 

orada görüşüyorlardı. Şantaġaryo da ĥayret! Diyordu ki: 

- Bizim ķara ŧavuķ maķāmı güzel ŧaĥśīl etdi.  

Artıķ leylāķlara gelmiyor. Şarķılarıŋ hepsini öğrendi. Mūsīķanıŋ śadāsına ‘āşıķ 

olduġu için pencereye ķonuyor. Baħtiyārım. 

Filĥaķīka ķara ŧavuķ orġuŋ ĥāvī olduġu şarķılarıŋ hepsini öğrendi. Faķaŧ ne çāre ki 

Mösyö Şantaġaryo çıraġı olan ķuşu ķışıŋ diŋleyemiyor, zavallı ĥayvān śoġuķ 

münāsebetiyle baġçeye gelemiyordu. Faķaŧ bahārda śabāĥ aķşam ve ĥatta mehtāblı 

gecelerde bile gelip icra-yı naġme ederdi. 

Mösyö Şantaġaryo bu yolda sebkat eden emeği ile ĥāśıl eylediği netīce ĥaķķında bir 

lāyiĥa ķaleme alaraķ fünūn-ı ifāde mebāsına verip mükāfāt olaraķ biŋ franķ aldı. 

İşte o günden beri ķoca mūsiķār çalġısınıŋ mānīvelāsını kemāl-i meserretle çevirip 

ŧuruyor, ķara ŧavuķ da o nisbetde teraķķī ediyor. Vaķtiyle mūsīķīden ħoşlanmayan Madam 

orġuŋ ħānesine daħil olduġu günü hemān maħśūśadan biri ķadar ĥürmetle yād ediyor. 

Cümlesi mesrūrāne ‘ömr sürüyor. 

Ħitām 

 

TUĤAF ĤİKĀYE
199

 

Raĥib Roķo Moniġa’yı sor. Moniġa Ġāzed gölünün sāĥilinde ŧarz-ı cedīd üzre inşā 

edilmiş bir şatonuŋ eŧrāfındaki zümrüdīn śaĥra kenārında mebni güzel bir köydür. Büyük 

ve güzel çiçekleriniŋ ķalın çatılı arabalıķları, geniş ķaldırımlı yolları, maħzenleri, ħāneleri, 

ipek böceği yetiştirmeğe maħśūś oŧaları, saķıfları, büber aġacından ma‘mūl müdevver 

güğercinlikleri sāde bir hey’et ‘arż eder. Ŧaġ aśmaları ġāyet maĥśūldārdır. Niyaķu nehrini 

güzel zeytūn aġaçları sāyedār eyler. 

                                                           
199

  Âlem Matbaası, İstanbul, 1311. 
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Maĥśūlātıŋ bereketli zamānında köylü ķadınlar başlarına, parmaķlarına, 

gerdānlarına, ķulaķlarına altun ŧaķaraķ i‘lān-ı sürūr ederler. Senjanu manāstırında   muķīm 

olup fuķarāya verilmek üzre para ŧoplayan Rahib Roķo ĥasen śūretle ķabul olunur.  

Rahib Roķo üzeri sepetlerle ŧolu merkebiyle nehriŋ üst ŧarafındaki yoldan “Haydi 

Ġalban! Gidelim ‘azīzim” diye ĥayķıraraķ gelirken köylüler mesrūr olur. Küçük çocuķlar 

eŧrāfına ŧoplanaraķ “Sevgili baba haydi bizim eve gel de teksīn-i ĥarāret eyle. Saŋa ķuş  

kirazı şerbeti içirelim” derler.  

Kendisine ta‘žīm değil belki bir sā’iķa meyl ve muĥabbetden ŧolayı peder tesmiye 

olunan ķoca śadaķacı aġır ŧavr ile gider taķdīm olunan hedāyāyı alır, muĥarremāne sözler 

diŋler, naśīĥatlar verir, resm ve madalyonlar taķsīm eder ba‘żı kere de sevgili dostlarına 

ħidmet emeliyle fāmilyā işlerine de muĥarremāne el uzatır. 

Temmūz ayınıŋ śıcaķ bir ikindi zamānında idi ki Rahib Roķo Moniġa ķaryesiniŋ eŋ 

zengin ve eŋ ‘ālī-cenābı olan Sinyora Coze Penya Marķonid ile görüşdüğü śırada: 

- ‘Azīzem Madam biŋ kere teşekkür biŋ kere teşekkür! Size aślā ħidmete muvaffıķ 

olamadıġım ĥālde bugün yine müstaġraķ lüŧfuŋuz olmaķla mübāhī bulunuyorum. Faķaŧ… 

bu arzūŋuz…  

Madam Coze Penya ħafīf śadā ile: 

- Olur deyiŋiz ‘Azīz Baba! 

- Pek a‘lā! Pek a‘lā! Faķaŧ naśıl? 

- Bu aķşam Madelna’yı görecek misiniz? 

- Luici Dardano’nuŋ ķızı mı? 

- Evet, Baba Efendi kendisine bizim Dominķo için bir ķaç söz söylemeğe muvaffıķ 

olabilirdiŋiz. 

-Ah! Pek nükteli!... Pek nükteli!... Bir söz. 

- Ah peder! Yegāne olan oġlumuz Dominķo’yu evlendirmek istiyor idik. Faķaŧ o 

Madelna’dan başķasıyla izdivāc edemeyeceğine yemin ediyor. 

- O ĥālde ne için izdivāc etmesinler? Yoķsa genç ķız ķabūl etmiyor mu? 
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- Ĥayır ĥayır! Dominiķo’muzu etmemek mi? Red değil naz eyliyor. Ne lā ve ne de 

na‘im demek istiyor. Madelna pek şūħ-meşrebdir. Dominiķo, Jan Batisto, Antonyo, 

Ŧumazu, Jirulamu ile dans eder. Taķdīm olunan çiçek ve ķurdeleleri ķabūl eder. Geceleri 

penceresinin altında icrā edilen āhengi diŋler vel-aħir… 

- Śoŋra da güler değil mi? Bu ĥāli re’y-ül-‘ayn müşāhede etdim. Ma‘māfīh 

Madelna ‘iśmet-me’abdır. 

- Ŧoġru! Afīfe olmasa idi oġlumuz Dominiķo için istemez idik. Ah! Ķuzum Baba 

Efendi, kendisini iķnā‘ya sa‘y ediŋiz. 

- Ġayret edeceğim! Çalışacağım! Ümīd ediŋiz ‘azīzem Madam. 

 Söz burada nihāyet buldu. Rahib Roķo merkebinin yularından ŧutaraķ baġçelerin 

maĥallesine ŧoġru gitdi.  

Yolda giderken fıçı i‘mālinden ĥāśıl olan ŧoķmaķ śadāları işidiliyor, bu sene maĥśūl 

ziyāde olduġundan bāġ bozumu ĥālā devām eyliyordu. 

Rahib Roķo biraz daha gittikden śoŋra aśmalı bir eviŋ ķarşışında ŧurdu. 

Madelna ķapının öŋünde oturmuş ħafīf śadā ile bir oyun havası teġanni ederek yüŋ 

büküyordu. 

Madelna on yedi yaşında ŧatlı esmer renkli, kiraz gibi ķırmazı dudaķlı, gözlerinde 

nūr-ı sürūr lema‘an eder bir ķız idi. Gerçi Madam Coze Penya kendisini şūħ-meşreb diye 

tavśīf etmiş idiyse de üzerindeki elbise o ‘unvāna śāĥib olamayacaķ derecede sāde idi. 

Ķoyu renk bir fistan giyinip önüne ĥāneli baśmadan bir öŋlük baġlamış, boynuna 

kenārı śaçaķsız bir mendil, başına da gelişi güzel bir ipekli ķumaş śarmış ve ĥāśıl genç ķız 

şu sāde ziynet ile bir ķır çiçeğiĥāline girmişdi. 

Rahib Roķo ķıza ŧoġru ilerleyerek: 

- Da’ima mesrūr! Dedi. 

- Evet! Evet! Ġā’ile zamānı henüz gelmedi. 

- İzdivāc zamānı demek istediğiŋize şübhem yoķ 

- Aślā ħāŧır u ħayāle gelmiyen bir şey. 

- Ma‘māfih? 
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Genç ķız reviş-i mukālemeyi değişdirmek için dedi ki: 

- Baba Efendi bugün merkebiŋiz niçin maĥzūn ŧuruyor. Pek mükedder bir ĥālde 

görüyorum. Vālide gel baķ bu merkebi bu günkü ķadar maĥzūn bir ĥālde gördük mü? 

Madelna oŧurduġu śandalyeden uzanaraķ vālidesini çağırdı. Merķūme ise aşaġı 

ķatdaki śofada bir taĥta iskemle üzerine oŧurmuş uyuķluyordu. 

Vālidesi ĥayķıraraķ: 

- İşte yine divānelik ediyorsuŋ. Git Baba Efendi için śaķladığıŋ yumurŧaları getir.  

Rahib Roķo: 

- Bıraķ gülsün bīçāre Ġalibano’nun bugünkü ĥāl-i ĥüznüne dā’ir olan ĥikāyeyi 

şimdi naķl edeceğim. Bu ĥikāye ġayet muđĥikdir. 

- Oĥ! Söyleyiniz! Söyleyiniz! 

Ġalibano ile bu śabāĥki devrimizi ancaķ ŧoķuzda bitirmiş idik. Sepetlerimiz sebze, 

meyve, balıķ ve yumurŧa ile ŧolu idi. 

Ĥamd olsun bu köyd ince mürüvvet-mend adamlar var. Ĥatta bir fabriķa öŋünden 

geçerken bir ķuŧu kibrit verdiler. Ne güzel iħtirā‘! Artıķ çaķmaķ çaķış ķav yaķış 

meşaķķatinden āzāde olmuşdum. Bu eŝnāda fikrime insānlarıŋ eŋ ‘ālīcenābı olan Ķonet 

Arķole ‘arż-ı iĥtirām etmek lüzūmu tebādür eyledi, şatonuŋ ķapısından altmış ħaŧve ileride 

idim… Lakin baġçeye Galibano ile girmek istemiyordum. 

Madelna: 

- Niçin? diye sordu. 

- Çünkü, evet! Çünkü Galibano taķdir terbiye görmüş olsa baġçeniŋ ķumlu yolları 

üzerine çekinmez bu ĥāl ise Madam Kontes Ĥażretleriniŋ baśırası ile şāmmesine pekde iyi 

gelmez. 

Madelna ķāhķaha ile gülerek:  

- Böyle ķuśurlara baķılmaz! dedi 

- Evet, evet… Bıraķıŋız da ikmāl edeyim. Bonato ormanı ile baġçeniŋ duvarı 

arasında az aġaçlı bir maĥāl gördüm ki taze uzun otları te’ŝīr-i ĥarāret-i şems ile śolgun bir 
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ĥāle gelmişdi. Galibano da böylesini süre bir çoķ deve dikeni ķırmızı ve mor çiçekleri ile 

‘arż-ı endām eyliyordu. Merkebi oraya götürerek: 

“Yavrum beni biraz burada bekle. İşte artıķ Ken‘ān ilinde bulunuyorsuŋ istediğiŋ 

gibi otla.” dedim.Ba‘de şatoya ŧoġru yürümeğe başladım. Yolda giderken arķama baķaraķ 

Galibano’yu tecessüs ediyordum.  

Vahşi ĥayvān! Deve dikenlerine kemāl-i iştihā ile nekrān olaraķ nažarıyla ekl eder 

görünüyordu. Lakin ŧoķunamıyordu. Şübhesizdir ki Galibano çoķ gördüğü için 

hangisinden başlayacaġını şaşırmışdı. Ansızıŋ bir ŧavr-ı meserret alaraķ eğimi bol  yerde 

ĥayķırıp yuvarlanmaġa başladı. Pek çoķ seslendim kār etmedi. Galibano sebzelerimi, 

meynelerimi balıķlarımı, yumurŧalarımı ezerek yuvarlanmaķda devām ediyordu. 

Madelna bir ķahķaha parladaraķ: 

- Oh Baba, ne güzel omlet! 

- Gül, gül küçük merĥametsiz! Bunun üzerine kaldırmaġa gitdim. Güç ĥāl ile baġçe 

ķapısına baġlayabildim ve artıķ kendine bir cezā olmaķ üzere: evlād sen bugün ġurūb-ı 

şemse ķadar perhīz ŧutup ettiğiŋ ķabāĥata tövbe eyleyeceksiŋ. dedim. 

- Ay zavallı ĥayvān rerhīz tuttu mu? 

- Evet evlādım mükedder ŧuruşuna sebeb budur. 

Genç ķız dedi ki: 

- Baba Efendi žannıma ķalırsa Galibano’dan ziyāde sizin mükedder olmaŋız iķtiżā 

eder zirā manastıra götüreceğiŋiz şeyler bütün maĥv olmuş. 

- Evet, güzel ķızım! Teşekkür olunur ki ba‘żı erbāb-ı merĥamet ziyānımı ikmāl 

etdiler. 

- Ĥaķīketen öyle, sepetleriŋiz żarar-dīde olmamış gibi ŧolu ŧuruyor. 

- Bunlarıbaŋa hediye eden Senyora Coze Penya’dır. Ħāne ĥalķı sürūr içinde, ĥāśıl 

aŋlıyor musuŋ? Avuç ŧolusu veriyorlar. Bu ĥāl genç zevcini sa‘ādete īśāl edecekdir. 

Madelna telāş ile: 

- Genç zevcini mi dediŋiz? 

- Evet, evet zirā Markonīler oġulları Dominiko’yu evlendiriyor! 
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- Ah! Dominiko evleniyor mu? Kimi alıyor? 

Madelna’nıŋ śararmış göz ķapaķları kenārında inci danesi gibi yaşlar görünmeğe 

śadāsı titremeğe başlamışdı. 

Rahib Roko şiddetli bir ŧavr ile sözünde devām ederek dedi ki: 

- Kimi alacaġını sū’al ediyorsuŋ bunu bilmeyecek ne var? 

- Ġayet sevdiği bir ķızı ki şu anda ķarşımda bulunuyor. Ya‘ni Madelna 

Dardano’yu! 

Madelna göz yaşlarını silerek: 

- OhBaba Baba! İşin bu ķadar ileri gideceğini bilmiyordum. Biraz bekleyiŋiz, 

gideyim size üç düzine yumurŧa arayım. 

Bir ay soŋra Madelna ile Dominko izdivāc etdi. Rahib Roko o aķşam düğün 

eğlencesinde bulunup cem‘iyyete vedā‘ ederken gelin ile güveye dedi ki: 

- Artıķ zevc ve zevce olduŋuz. Kemāl-i baħtiyāri ile ma‘mur oluŋ. Faķaŧ zavallı 

Galibano’yu da ħāŧırdan dūr etmeyiŋ. 

- Nihāyet- 
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SONUÇ 

 

Hazırlanmış olan bu tez çalışmasında, Bursa’da çıkartılmış olan Fevâ’id gazetesinin 

bir dönem başyazarlığını yapmış olan Celal Paşazâde Mehmed Rıf‘at Efendi’nin 

eserlerinin transkripsiyonlu çevirisi, edebi kişiliğinin belirlenmesi ve şiirlerinin 

incelenmesi yapılmıştır.  

Şairler ve yazarlar yaşadıkları dönemden günümüze uzanan köprü misali 

dönemlerinin özelliklerini bize yansıtırlar. Bu çalışmada ele aldığımız Mehmed Rıf‘at 

Efendi bize kendi döneminin edebî anlayışını ve zihniyetini yansıtmıştır.  

Dil kültürün en önemli yapı taşlarından birisidir. Dilin mimarı olan yazarlar 

kültürümüzün oluşmasında etkin rol oynarlar. Bu tez çalışmasında bu mimarlardan birisi 

olan Mehmed Rıf‘at Efendi’nin divan şiirine bakışını, dönemin hakim sanat anlayışını 

belirledik. Şairimizin “divan şiirinden usandık” sözü bize nasıl bir ortamda sanatını 

sürdürdüğünü göstermesi bakımından önemliydi. Servet-i Fünûn edebiyatçıları ile yakın 

ilişki içinde olması ve şiirlerinin onlarınki ile benzerlik göstermesi edebi kişiliğini 

belirlememizde epeyce yararlı oldu.  

Mehmed Rıf‘at Efendi yeni edebiyat anlayışına sahip olmasının yanında divan 

edebiyatının nazım şekilleriyle de şiirler yazmıştır. Bu durum geçiş dönemi olarak 

değerlendirilebilecek bir ortamda eser vermesinden kaynaklanmaktadır.  

Mehmed Rıf‘at Efendi döneminde edebiyatla uğraşanlar tarafından epeyce tartışılan 

“Dekadanlar” ve “abes-muktebes” olarak da bilinen kafiye meselesi hakkında makale 

yazmıştır. Bu durum onun Bursa’ya sıkışıp kalmadığının açık bir göstergesidir. Mehmed 

Rıf‘at Efendi İstanbul ile yakın temas içindedir. Özellikle İsmail Safâ ile çok iyi bir 

dostluğu vardır. Onun Fevâ’id’in başına geçmesinden sonra devrin büyük şairleri eserlerini 

bu gazeteye göndermiştir. Onun Fevâ’idin başına gelmesiyle birlikte gazetenin çehresi 

değişmiş, divan şiiri anlayışındaki şiirlerden ziyade “Edebiyat-ı Cedîde”nin özelliklerine 

uygun eserler yayınlanmaya başlamıştır. 
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Mehmed Rıf‘at Efendi vatanına bağlı bir şairdir. Askerlerimize yardım amaçlı 

çıkardığı Fevâ’id’in Nüsha-i Güzide’si buna en güzel örnektir. Bu nüshaya, yardım amaçlı 

başta babası Celal Paşa olmak üzere, Tevfik Fikret, Cenab Şehabettin gibi önemli isimler 

de şiir ve yazılarını göndermiştir. Askerlerimize karşı ayrı bir sevgisi olan şairimiz 

şiirlerinde de bu konuyu işlemiştir. 

Onun şiirleri ile birlikte nesirlerinin ve hikayelerinin bulunması şairimizin, çok 

yönlü bir yazar olduğunu göstermektedir. İyi derecede Fransızca bilen Mehmed Rıf‘at 

Efendi’nin  tercüme eserler de vermiştir.  

Bir milleti ayakta tutan değerler vardır. Şairlerimiz de bu değerler arasındadır. Söz 

hazinemiz onlar sayesinde nesilden nesle aktarılır. Atalarımızdan alınan söz bayrağı 

onlarla taşınır. Bunu yapan şairlerimizi unutmamak ve onlara sahip çıkmak hepimizin 

görevidir. Biz de taşın altına elimizi koyduk ve unutulmaya yüz tutan bir şairimizi edebiyat 

dünyasına tanıtmak istedik. 
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