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kullanılan verilere herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu 

üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını 

beyan ederim.  

 

     

 

                Selma  ÜLKER 
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ÖNSÖZ 

Padişahtan çobana, bilginden ümmiye kadar pek çok şairin  klasik edebiyat tarzında 

söylediği Divan Edebiyatımız, hala pek çok şairimizin ve eserinin gün ışığına 

ulaşamadığı engin bir hazinedir. Bu hazinenin değerini bilip onu açığa çıkarmak, 

günümüz insanlarının istifadesine ulaşmasını sağlamak da bizlerin görevidir.  

Kaybolmuşluk ve unutulmuşluk ülkesindeki bu değerlerimizi gümüze taşıdıkça daha da 

zenginleşen edebiyatımız, Tasavvufi Türk Edebiyatı olarak isimlendirilen, konularını 

din ve tasavvuftan alan zengin içerikli bir kola da sahiptir. 19. yy.ın yenileşmeye 

yönelen yeni çehresinde Tekke edebiyatı da kendine özgü bir şekil alarak bazen halk 

şiiri, bazen de divan şiiri şekilleriyle görüş ve düşünüşlerini (ilahi aşkı, tasavvufu, 

vahdet-i vücûdu) anlatmağa devam etmiştir.  

Biz de 19. yy.ın ikinci yarısında yaşayan, Tasavvufi edebiyat dalında şiirler söylemiş 

olan Trabzonlu Osman Avni Efendi’nin Divanı’nı yüksek lisans tez konusu  olarak 

inceledik; şiirlerini tanıtıp, genel özelliklerini belirleyerek 19. yy.dan günümüze doğru 

bir pencere daha aralamağa çalıştık.  

Bu çalışmamda bana rehberlik yapan, yardımlarını esirgemeyen Yard. Doç. Dr. Mehmet 

Emin ERTAN Bey’e sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Ayrıca bu güne 

kadar yetişmemde emeği geçen tüm hocalarıma şükranlarımı sunarım. 

                                                                                              21  Ağustos  2006 

                     Selma  ÜLKER 
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Eski Türk Edebiyatı yüzyıllar boyunca  ortaya konan eserlerle gelişmiş ve günümüze 
kadar gelmiştir. Bu eserler: tarihi öğrenmemizi, geçmişte yaşadığımız sosyal ve 
kültürel hayatı, duygu ve düşünce yapısının gelişimini, seyrini ve geçmişimizle ilgili 
daha pek çok unsuru yansıtan birer kültür hazineleridir. Geçmiş döneme ait eserlerin 
gün ışığına çıkartılarak okunup, anlaşılır hale getirilmesi tarihimiz, kültürümüz, aynı 
zamanda edebiyat dünyamız için büyük önem taşımaktadır.  
 
Çalışmamızın amacı da geçmiş döneme ait “Trabzonlu ‘Avni Divanı”nınbir çevirisini 
yaparak, eserle ilgili genel bilgileri ortaya koymak; edebiyatımızla ilgili bir metnin  
günümüze ulaşmasını sağlamaktır. Çalışmamıza: mezkur eserin transkripsiyonlu 
çevirisini yapmakla başladık. Böylece Osmanlı Alfabesi’ni bilmeyenler için eseri 
okunabilir hale getirdik. Daha sonra da eserdeki şiirlerin genel özelliklerini tanıtmağa 
çalıştık. Eserin anlaşılablmesi için bir sözlük hazırladık.  
 
Tasavvufi Türk Edebiyatı içerikli 19. yy. tekke şiirinin örneklerini içeren bu eser: sade, 
anlaşılır bir üslupla kaleme alınmıştır. Genelde tekke şiirinde amaç: halka ulaşıp, 
insanlara bilgi ve öğüt verme, yol gösterme, çeşitli dini bilgileri konu edinme, buna 
yönelik tavsiye ve nasihatlerde bulunmaktır. Eserde:  şairin dünya görüşü,  hayat 
anlayışı, tasavvufla ilgili düşünceleri, Klasik Türk Şiiri’nde kullanılan mazmunlarla  
ifade  edilmiştir. Şekil ve içerik bakımından hem Divan Şiiri’nin hem de Halk Şiiri’nin 
etkisinde kaldığı görülür. Tasavvufi Türk Şiiri’nin özellikleri   Avni Bey’in eserinde de 
görülmektedir. Şiirlerini aruz vezniyle, bir kısmını Klasik Edebiyatı’n gazel, kaside, 
mesnevi türleriyle; bir kısmını da Halk Edebiyatı’nın semai, kalenderi, divan tarzını 
kullanmıştır. Aruz veznini uygulamasında bazı hatalar mevcuttur; ancak bu da eski 
dönem eserlerinin  bir çoğunda rastlanan bir durumdur. Eserde imla hataları 
görülmektedir. 
 
Trabzonlu Avni Divanı  edebiyat alanında çalışma yapanlara farklı bir örnek olabilecek 
niteliktedir. 19. Asır her ne kadar yenileşme amacını gütmüş, batı tesiriyle yeni bir 
çerçeveye bürünmeğe çalışsa da eski edebiyatın etkisi ve bu tesirle oluşan eserlerin 
vücuda geldiği bir dönemdir. Her ne kadar bu asırda Fuzuli, Baki, Nedim veya Yunus 
Emre Bolulu Himmet, Aziz Mahmud Hüdai, Eşrefoğlu Rumi gibi söz ipliğine inci 
dizen şairler çıkmasa da kendi anlayış ve duyuşlarıyla bu dönem şairleri: eskilerin 
izinden gitmiş ve edebiyat deryasında bir damla da kendileri olmağa çalışmışlardır. İki 
farklı anlayışın ve anlatışın bir arada  yarıştığı bu asırda Trabzonlu Osman Avni Bey de 
tasavvufi bakış açısıyla,  kendi dünyasını aktarmaya çalışmıştır. Eğitimli olmamasına 
rağmen kullandığı terim, deyim ve mazmunlarla  ortaya koyduğu eserin, döneminin dil 
özelliğini, hayat görüşünü, şiir anlayışını ve teknik yapısını, 19. asırda yaşayan birinin 
dilinden kendi tasavvufi yorumunu yaptığı için edebiyat dünyamızda farklı bir eser 
olacağı düşüncesindeyiz.  
 

Anahtar  Kelimeler :  Osman Avni, Tasavvufi Türk Şiiri,   Divan.  
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Department: Turkısh Lıterature   Subfield: Old Turkısh Literature 
  
Old Turkish Literature has developed by the works of art produced during centuries and has 
reached today. These works are the culturel treasure which reflects our learning of history, the 
social and cultural development and pocess of the structure of emotion and thought, and many 
elements related to our past. Making clear of the arts belong to the old period by reading and 
bringing to light has vital importance for our history, culture and so for our literature world. 
 
And the purpose of our study is reveling the general information related to the art of Divan of  
Trabzoner Avni, by having a translation of it, and providing a text related to our literature to 
reach today. We started our work by making the transcripted translation of the aforementioned 
art. And thus we made the art understandable for whom do not know the Ottoman Alphabet. 
And then, we tried to introduce the general aspects of the poems in the art. We prepared a 
dictionary to understand the art. 
 
This art involing the samples of dervish lodge of the nineteenth century containing sufistic 
Turkish Literature, is written in plain and clear style. In general, the purpose in dervish lodge 
poetry is, to give information and advice by reaching public, to direct, to mention various 
religious information and to advise relate to it. In the work the poet’s point of view of the wold, 
his perspective of life, his ideas on sufism, is explanied with similes used in Classical Turkish 
Poetry. In terms of style and content, it is seen underestimated by both Divan Poetry and Folk 
Poetry. The aspects of Sufistic Turkish Poetry are seen also in the work of Avni Bey. In his 
poems, he used prosody meter, in some of his poems ghazel, kasida, mesnevi styles of 
Classical Literature, and for others, semai, kalenderi and divan style of Folk Literature. There 
are some mistakes in his application of prosody meter; but this is a usual situation in old period 
works. In the work, spelling mistakes are seen. 
 
The Divan of Trabzoner Avni, has the quality of different sample for whom have study on 
literature. Although it has an aim for renewal, try to have a new cover under the effectof the 
west, the nineteenth century is the period of works composed from the effect of old literature. 
Although in that century there weren’t so talented poets such as Fuzuli, Baki, Nedim or Yunus 
Emre, Bolulu Himmet, Aziz Mahmud Füdayi , the poets of this era with their own senses and 
understanding, followed the formers, and tried to be a drop in literature sea. 
 
In this century in which two different understanding and explanation competed together, 
Trabzoner Osman Avni Bey tried to reveal his world with his sufistic point of view although he 
was uneducated, we think that it would be a different study, for the work he made with the 
term, idiom and similes he used, interpreted the language form in his time, his vision of life, his 
understanding of poetry and its tecqhnical structure, from the language of a person who lived in 
the nineteenth century 
 
Key Words:  “Osman Avni” “Sufistic Turkish Poetry”, “Divan” 
 



 GİRİŞ 

Tezin Konusu :  

19. yy. Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve sosyal olarak köklü değişimlerinin 

görülmeye başlandığı bir asırdır. Siyasi alanlardaki değişiklikler sosyal hayatı, bununla 

beraber  edebi hayatı da etkilemiştir.  

Batı edebiyatında kullanılan nazım ve nesir şekilleri,  edebiyatımıza 19. yy. da  girmiş, 

şekil özellikleri ve ele alınan konular, anlatım tarzları bizim edebi ürünlerimize yer yer  

yansımıştır. Bu değişim edebiyat tarihimizde: “Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı” 

olarak yer almıştır. 

Türk Edebiyatı bir yandan bu yeni etkileşimle değişme sürecine girmekte,  bir yandan  

da Klasik edebiyatımız tarzında eserler verilmeye devam edilmektedir. Önceki yy. 

lardaki gibi başarılı olmasa da Divan şiiri, Halk şiiri, Tekke şiiri tarzındaki eserlerle 

değişmeğe ve yenileşmeğe çalışan edebiyatın yanında Eski Edebiyatımız da yoluna 

devam etmiştir.  

Biz, Yüksek Lisans tezimizde  eski ve yeniyi birlikte devam ettiren bu dönemde ortaya 

konan, Tekke şiiri örnekeri taşıyan, daha çok bir divançe niteliğinde olan “Trabzonlu 

Osman Avni Divanı” olarak adlandırılan bir eser üzerinde çalışma yaptık. Çalışmamız  

Avni Bey’in divanının transkripsiyonlu metni ve divanın şekil, içerik, dil ve anlatım 

özelliklerini kapsamaktadır. Osmanlı Alfabesi ile yazılı olan eserin Transkripsiyon 

Alfabesi ile çevirisini yaptık. Böylelikle günümüz harfleriyle okunur duruma getirdik. 

Şiirlerin genel özelliklerini, içeriğini, dil ve anlatım özelliklerini, şekil özelliğini 

gösterdik. Metinde Arapça ve Farsça sözcüklerin yer almasından dolayı daha rahat 

anlaşılmasını sağlamak için bir sözlük hazırladık.  

Çalışmamızda: metnin transkripsiyonu ve eserin (şekil ve dil bakımından) tanıtımı ile 

yetindik. Zamanımızın çok dar olması nedeniyle, yalnızca çeviri ve  tanıtma ile sınırlı 

tuttuk. Fakat eserin genel olarak anlaşılması ve tanınması açısından elimizden geleni 

yaparak, metinle ilgili saptanan bulguları  ve genel yapı ve içerik özelliğini gösterdik.  
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Tezin   Önemi  Ve Amacı :  

Türk Edebiyatı  ta Orhun Abideleri’ne kadar dayanan çok eski bir maziye sahiptir. Bu 

uzun süreç içerisinde de yüz binlerce eser verilmiştir. Yaşanan dönemin sosyal, siyasi, 

vb. bir çok özelliğine göre şekillenen edebiyat, genellikle ortaya çıktığı dönemin 

özelliğini yansıtan isimlerle anılmıştır. Edebiyatımızı: İslamiyet’ten Önceki Türk 

Edebiyatı,  Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı, Tasavvufi Türk Edebiyatı veya Batı 

Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı olarak adlandırabiliriz. 

Farklı dönemlerde ortaya konan eserler  değişik açılardan ele alındığı zaman, oluştuğu 

dönemin özelliklerini de yansıtır. Bu bakımdan  her bir  edebi eser  kendi döneminin 

birer  tarihi belgesi olarak karşımıza çıkar.  İçeriğinde yansıttığı sosyal, siyasi, askeri, 

dini, fikri  vb. bir çok unsurlar taşıyan bu tür edebi eserler günümüze değişik açılardan 

ışık tutmaktadır. 

Edebiyat Tarihimiz açısından baktığımızda da eserlerin edebi özellikleri yüzyıllardır 

edebiyatımızın nasıl bir gelişim ve değişim yaşadığını göstermesi bakımından örnek 

teşkil edebilir. Dilimizin, edebi duyuş   ve düşünüşümüzün, fikri yapımızın, yıllar içinde 

şekilleniş biçimini ilgili edebi eserleri incelersek, görebiliriz. Bu yüzden edebi eserlerle 

ilgili çalışmalar tarih, edebiyat, felsefe, siyaset, sosyal hayat ve bunların gelişimini takip 

etmek açısından önem arz etmektedir.  

Günümüz  şartlarında eski dönemde yazılan eserlerin bulunması, bulunduğu zaman 

onlara ulaşması oldukça zor. Yazma eserlere ulaşmak, yazma eserlerin bulunduğu 

kütüphanelere gidip araştırmak,  gidemediğimiz yerlere   telefonla ya da internet 

aracılığıyla ulaşmaya çalışmak bizi çok uğraştırdı. Yazıldığı dönem içerisinde ismi pek 

duyulmamış  bir şair olan Trabzonlu Osman Avni  Bey’in divanının baskı nüshasının, 

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Nadide Eserler Bölümü’nde olduğunu 

öğrendik. İki bölümden oluşan ve  bir cilt içinde toplanmış bulunan eserin tam nüshasını 

başka bir kütüphanede göremedik. Beyazıt  Devlet Kütüphanesi’nde mezkur eserin 

sadece bir bölümünün var olduğunu gördük. Biz, eserin tamamı üzerinde çalışma 

yaptığımız için bu nüshanın  bize çok katkısı olmadı.  



 3

Eserin elimizde   bir örneği olduğu için metni karşılaştırma şansımız da olmadı. Sadece 

elimizdeki metin üzerinden çevirisini yaptık. Şairimizin şiirlerini yazıya geçirenin kim 

olduğu belli değildir. Bununla ilgili eserde ya da başka bir kaynakta bilgi 

bulunmamaktadır. Eserin şairin kendisi tarafından yazılmamış olma ihtimali, doğal 

olarak şiirler yazılırken her hangi bir değişikliğe uğradı mı, yazan kişinin esere ekleme 

ya da çıkarmaları oldu mu,  şiirlerin yazımında imla hataları söylenişten mi yoksa yazan 

kişiden mi kaynaklanıyor gibi pek çok soru akla gelmektedir. İşte bu soruların 

yanıtlarını elimizde başka nüsha bulunmadığı için  çok net bir şekilde açıklamak 

mümkün olmadı. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin bakım, tadilat ve 

taşınma sıkıntıları sebebiyle oradaki “Nadide Eserler Bölümü 679 numaraya kayıtlı 

Trabzonlu Osman ‘Avni Divanı’na 21 Ağustos 2006 tarihine kadar (maalesef) 

ulaşamadık. Hocam Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin ERTAN’ın özel kütüphanesindeki 

fotokopi nüsha ile çalışmamıza başlayabildik. Varlığını tesbit ettiğimiz halde 

ulaşamadığımız, bu sebeple karşılaştırmasını yapamadığımız (elimizdeki) nüshanın iki 

sayfalık eksiğini tamamlamamız ancak son haftalarda mümkün oldu.  

Edebiyat çalışmalarında karşılaşılan bu tip olumsuz şartlara rağmen, biz çalışmamıza 

devam edip, eserin günümüze ulaşmasına gayret ettik. Bu yolda çalışanları bu tür 

olumsuz sürprizler beklemekte, çalışmalara engel olamaktadır. Buna rağmen ilmi yolda 

gayret göstermek, eserleri inceleyip, değerlendirme yapabilmek büyük bir mutluluktur.  

Çalışmamızı yaparken  eser ve şairin hayatı, ailesi, yaşantısı, eğitimi, kariyeri ile ilgili 

kaynak sıkıntısı olduğundan: eserden hareketle, şiirlerindeki ifadelerinden 

bulduklarımızla değerlendirme yapmaya çalıştık. Her ne kadar kendi döneminde 

tanınmamış, adı duyulmamış ikinci-üçüncü derecede bir şair olsa da Avni Bey’in 

Divan’ı yazıldığı dönemin izlerini taşımaktadır. Bu izlerin ortaya çıkarılması, edebiyat 

tarihimiz için bir kaynağın daha araştırmacılara sunulması anlamına gelmektedir.   Aynı 

zamanda bu izler yoluyla başka eserlere ya da bilgilere ulaşma imkanı doğabilir. Tüm 

bu sebeplere binaen de henüz çevirisi yapılmamış, incelenmemiş bir eserin ortaya 

konması edebiyat dünyamız açısından önemli olabilir.  

Umarız ki bu çalışmamızla amacımıza ulaşabilmiş ve bir eseri daha edebiyat dünyamıza 

yeniden kazandırarak, kaynaklarımıza bir yenisini daha ekleyebilmiş olalım.  
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BÖLÜM 1: 19. ASRIN GENEL DURUMU 

1.1. 19.  ASRIN  GENEL  DURUMU 

19. Asır  Osmanlı  İmparatorluğu’nun  her  bakımdan  değişim içinde  olduğu  bir  

dönemdir. Askeri  alanda  alınan  yenilgiler,  siyasi  alanda  da  yabancı  devletlere  ve  

azınlıklara  tavizler  verilmesine  neden  olmuş;  bu  tavizler  sosyal  yaşamda  da  

değişikliklere  yol  açmıştır. 

Fransız  İhtilali  ile  ortaya  çıkıp  yaygınlaşan  milliyetçilik,  hürriyetçilik  gibi  

kavramlar;  Osmanlı  İmparatorluğu  sınırlarında  refah  ve  huzur  içinde  yaşayan  

azınlık  halka  yabancı  devletler tarafından  aşılanarak,  bu  halkların  isyanına, 

bağımsızlık  için  mücadele  girişimlerine  neden  olmuştur. Dönemin  idarecilerinin  

eskisi  gibi  kuvvetli  olmaması,  yenileşen  dünya  medeniyeti  karşısında  askeri  vb.  

techizatımızın  yeterli  olmaması,  dünya  devletlerinin  çevirdiği  entrikalar,  azınlık  

hareketleri  gibi  pek  çok  sebebin  bir araya  gelmesiyle  Osmanlı  İmparatorluğu  

yavaş  yavaş  eski  gücünü  kaybetmiş  ve  hatta  20.  yüzyılda  artık  bağımsızlığını  

koruyabilmek  için  savaşmak  zorunda  kalmıştır.  

17  ve  18.  yüzyıllarda  başlayan  yenileşme  hareketleri,  ülkenin  siyasi  ve  askeri  

durumunu  düzeltebilmek  amacıyla  19.   asırda  daha  da  yoğunlaşmıştır. Gidişatı  

değiştirebilmenin  yolu  da  batı  dünyası  ile  ilişkileri  güçlendirmek  ve  batı  

formlarına  uygun  düzenlemeler  yapmakta  görülmüştür. Bu  yüzden  Tanzimat  

Fermanı,  Islahat  Fermanı  gibi  siyasi  ve  sosyal  düzenlemeler  yapılmış;  Yeniçeri  

Ocağı  kaldırıldıktan  sonra  batının  tekniğine  uygun  yeni  askeri  okullar  kurularak  

batı  tarzında  askeri  düzenlemeler  yapılmıştır.  Batıya  elçiler,  öğrenciler  gönderilip,  

batıdan  da  ülkemize  elçiler, öğretmenler  getirtilerek,  batının  bilim  ve  teknolojisi  

öğretilmeye  çalışılmıştır. Siyasi,  askeri  ve  eğitim  alanlarında  yapılan bu  yenilikler  

zamanla  sosyal  hayata  da  yansımış  ve  genel  yaşam  tarzında  görülür  bir  değişim  

yaşanmıştır.  
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1.2. 19. ASRIN  EDEBİ  ÖZELLİĞİ 

19. yüzyılda  her  alanda  yapılan  yeniliklerle  edebiyat  dünyasında  da  pek  çok  

değişim  yaşandı. Batı  tesiri  edebi  eserlerde  de  kendini  gösterdi  ve  daha  önceleri  

edebi  yaşamın  temelini  oluşturan  Divan  Edebiyatı  hükmünü  kaybetmeye  başladı. 

Eğitim  için  batı  ülkelerine  giden  temsilciler  tür  ve  içerik  olarak,  şekil  olarak  

daha  önce  bizde  görülmeyen  yeni  eserler  ortaya  koymaya  başladılar. Böylelikle  

Divan  şiirine  olan  ilgi  de  azalmaya  başladı.  

Batı  tesiriyle  gelişen  edebiyatımızın  en  önemli  yeniliklerinden  biri  gazetedir.  

Gazete  basılmaya  başlanmasıyla  halkın, ediplerin,  düşünürlerin,  alimlerin  sosyal  ve  

siyasi  konulardaki  düşünceleri de  seslenmeye  ve  duyulmaya  başlandı.  Gazeteler  

halka  ulaştıkça,  toplum da  ülkede  olan  bitenden  haberdar  oluyor  ve  bir  nebze  de  

olsa  bu  yolla  bilinçleniyordu.  

Bu  dönemde  yeni  tanınan  ve  eser  verilmeye  başlanan  diğer  bir  tür  de  tiyatro  idi. 

Bizdeki  mesnevi  türünden biraz  daha  farklı  olarak  karşılıklı  konuşma  esasına  

dayanan  tiyatro  türündeki  eserlerde  de  sosyal  ve  siyasi  içerikli  konular  ele  

alınarak,  toplumda  ve  idarede  görülen  yanlışlar  bu  yolla  dile  getirilmeye  

çalışılıyordu.  Bizdeki  Ortaoyunu,  Meddah,  Karagöz  oyunları  genellikle  taklit  ve  

güldürü  amaçlı  oynanırken,  yeni  dönem  tiyatro  eserleri  düşündürme  ve  eğitme  

amaçlıydı.  

Yine  düzyazı  tekniğiyle  yazılan  hikaye  ve  roman türleri  de  19.  yüzyılda  

edebiyatımıza  giren  ve  gelişen  türlerdendir. Olay,  kahramanlar, yer  ve  zaman  

unsurlarına  dayanarak  tasarlanan  bu  türler  ilk  başlarda  sosyal  içerikli  konularıyla  

yine  halkı  bilinçlendirmek,  töreye  dayalı  bazı  yanlışları  düzeltmek  amacıyla  

şekillendi.  

Yüzyıllardır  edebiyatımızın temelini  oluşturan  şiir  türünde de  o güne  kadar  bizde  

olmayan  şekil  ve  içerik  yeniliği  görüldü.  Şiirler  genellikle  kıtalar  halinde  

yazılmaya  başlandı.  16.  yüzyıldan  sonra  en  güzel  örnekleriyle  dilimizde  kullanılan  

aruz  vezni  yerine  daha  çok  hece  vezni  kullanılmaya  başlandı. Aşk,  ilahi  aşk, 

kahramanlık, övgü,  yergi  gibi  konular  ele  alınırken,  bu  dönemde  konu  hacmi  

oldukça  genişledi  ve  belli  bir  zaman  sonra  akla  gelebilecek  her  şey  şiirde  konu  



 6

olarak  kullanılmaya  başlandı. Yenileşmenin  yaşandığı  ilk  yıllarda  sosyal,  fizik  ve  

metafizik  konular,  felsefi konular  tema  olarak  seçildi. Tür  olarak  kaside,  gazel,  

şarkı  gibi  eski  edebiyatımızda  kullanılan  türlerde  de  yine  eserler  verildi.  Ancak  

batıda  görülen  ve  bizde de  kullanılan  sone,  terzarima  gibi  genellikle  kıtalara  

dayanan  türler  yayılmaya  başladı.  

Eski  dönem  şiirimizde  çokça  kullanılan  Arapça ve  Farsça  sözcükler  pek  

kullanılmamaya  başlandı. Batıda  eğitim  alarak,  ülkemizde  eserler  veren  bazı  

edebiyatçılarımız  eserlerinde  Fransızca  sözcüklere  yer  verirken,  bir  kısım  

sanatçılarımız da  dilde  sadeleşmeyi  benimseyerek  Türkçe  sözcüklerle  eserlerini  

oluşturdular.  

19.  yüzyılın  özellikle  ikinci  yarısından  itibaren  görülen  bu  değişim  ve  yenileşim,  

yaşanan  sosyal  ve  siyasi  olaylarla,  dünya  üzerinde  yaşanan  değişimle, yeni  ortaya  

çıkan  akım  ve  düşüncelerle şekillenerek  devam  etmektedir. 

Bu  yüzyılda  belirttiğimiz  değişimler  yaşanırken  bir  yandan da  Divan  Edebiyatı  ve  

Halk  Edebiyatı  türlerinde  de  eserler  verilmeye  devam  edilmiştir. O  dönemin 

değişim  rüzgarları  içinde  geleneksel  edebiyat  anlayışımızı  benimseyip,  ona  göre  

eserler  veren  sanatçılarımız  ve  eserlerinin  genel  özelliği  üzerinde  de  kısaca  

durmanın,  şairimiz  Trabzonlu  Osman  Avni  Bey’in  şiirini  tanıtmamız  ve  

anlamamız  açısından  faydalı   olacağını  düşündük.  

1.2.  DİVAN  EDEBİYATI  

Divan  Edebiyatı  bu  asrın  özellikle  ilk  yarısında hakimiyetini  sürdürmüştür. Bu  

yüzyıla  kadar  gelişimini  tamamlayan  Divan  Edebiyatı,  İran  Edebiyatı’nın  

etkisinden  kurtulup,  ondan  daha  üstün  duruma  gelmiştir.  Artık  kendi  büyük  

şairlerini  örnek  alan  ve  onların  tesiriyle  şiirler  yazan  divan  şairlerimiz,  hem  dili  

hem  aruzu  çok  iyi  kullanır  düzeye  gelmişlerdir. Fakat  belli bir  süre  sonra  ülkenin  

siyasi  ve  sosyal  yapısından  etkilenen  edebiyatımız da  duraklama dönemine  girmiş,  

farklı  söyleyiş  ve  incelikleri  şiirlerinde  gösteremez  olmuşlardır.  Bu  yüzden  19.  

yüzyılda  verilen  eserler de  öncekilerin  benzeri  ya da  taklidi  olmaktan ileri  

gidememiş;  batı  tesiriyle  eserler  verilmeye  başlanınca da  yavaş  yavaş  eski  itibarını  

kaybetmeye  başlamıştır.  
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Tüm bu gelişmelere rağmen bu asırda da yine divan şiiri geleneğini sürdüren, bu 

anlayışla şiirler yazan şairlerimiz olmuştur. Bu dönemde Enderunlu Vasıf, Keçecizade 

İzzet Molla, Akif Paşa, Şeyhülislam Arif Hikmet Bey, Leyla Hanım, Şeref Hanım, 

Adile Sultan  gibi oldukça iyi düzeyde eserler veren hem kendi dönemlerinde hem de 

günümüzde adından söz  ettiren,  şiirleri beğeni toplayan şairlerimiz olmuştur.  Böyle 

şairlerin sayısı fazla olmasa da divan geleneğini sürdürmeleri ve yaşatmaya devam 

etmeleri,  gerçekten o dönemin şartları açısından büyük öneme sahiptir.   

Bu dönem Divan  Edebiyatı  eserleri  maalesef  geçmiş yüzyıllardaki  gibi  ihtişamlı 

değil,  ancak varlığını sürdürüp, divan şiiri  geleneğinin devamını sağlamaya çalışacak  

düzeydedir. Her ne kadar  arada ince söyleyişler, güzel nükteli şiirler,  hoş yaklaşımlar  

olsa da bunlar  eski dönem şiirleriyle kıyaslanacak  düzeyde değildir.  

1.3. HALK  EDEBİYATI  

Bu asırda Halk  Edebiyatımız da yılardır oluşturduğu  tarzıyla  kendi yoluna devam 

etmiştir. Halk şiirinin kendine özgü yapısının dışında bu dönemde halk şiiri  divan 

şiirinden daha fazla etkilenmiştir. Divan şiiri şekilleriyle, aruz vezniyle şiir yazan saz 

şairleri olmuştur. Divan şiirinin mazmunları  kullanılmıştır.  

Bu dönemde eserleriyle adından söz ettiren saz şairlerimiz ise Sururi, Bayburtlu  Zihni, 

Erzurumlu Emrah, Aşık Dertli,  Dadaloğlu,  Kayserili Seyrani,  Tokatlı Nuri, Ruhsati, 

Ispartalı Aşık Seyrani, gibi isimlerdir.   Bu şairlerimiz saf Türkçe’yi eserlerinde başarılı 

bir şekilde kullanmışlardır. Dönemin savaşlarla dolu çalkantılı bir  zaman olmasından 

dolayı, savaşların ve o dönem olaylarının anlatıldığı destan ve hikayeler çok 

görülmektedir.  

Halk  Edebiyatı içinde anılan  Meddah, Orta Oyunu, Karagöz  gibi tiyatro tarzındaki  

eserler de bu  dönemde görülmektedir. Başta İstanbul olmak üzere diğer illerde de  

oynanan  ve seyredilen   bu oyunlar,  zaten geleneksel olarak tarihimizde vardır. Ancak 

bu dönemde daha fazla yayılmaya ve oynanmaya başlamıştır. Oyunlarda ülkede 

yaşayan azınlıkların taklitlerine yer verilerek,  bu durum mizah unsuru olarak 

kullanılmıştır. Kelime oyunlarıyla,  halk arasında  yaşanan, görülen olayların  oyuna 

yansıtılmasıyla  halkın  eğlenmesi sağlanmıştır.  
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Eski dönemlerde de yazılan halk hikayeleri  yine bu dönemde de yazılmış ve 

söylenmiştir. Belli  mekanlarda   toplanan  alimler, şairler, ozanlar kimi destanlarla  

kimi hikayelerle kim atışmalarıyla   halk edebiyatı geleneğini bu yüzyılda da 

sürdürmüşlerdir.  

 

1.4. TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI  

Tekke Edebiyatı dediğimiz edebiyatın temelinde din ve tasavvuf vardır. Halk Edebiyatı 

ve Divan Edebiyatı’nın  ortak tesiriyle şekillenen bu edebiyat, halkın duyuş ve 

düşünüşünü bazen milli şiir unsurlarıyla  bazen de  divan şiirinin kalıplarıyla vererek bir 

köprü vazifesi görmüştür.  

Türklerin  İslamiyet’i  kabulüyle  edebiyatımıza da yansıyan tasavvuf  düşüncesi,  milli 

duygu ve düşüncelerle de  birleşince kendine özgü farklı bir yaklaşım oluşturmuştur. 

Başlangıçta sufiler, dervişler  aracılığıyla  yayılan  İslam  anlayışı;  hikmet  sahibi bu 

kimselerin sohbeti, sözü  ve şiirleriyle  daha  geniş halk kitlelerine  ulaşmıştır. 

Tasavvufi  Edebiyat  ürünleri de  ilk olarak bu sufilerin  dilinden dökülmüştür. İlk 

olarak Ahmed  Yesevi ile yayılmaya başlayan tasavvuf anlayışı,  İslam  diniyle beraber  

milli birliği sağlamada da etkili olmuştur. Anadolu’da  daha kuruluş  döneminde etkili 

olmaya başlayan bu anlayış, Ahmed  Yesevi’den sonra da  Mevlana,  Ahmed Fakih,  

Sultan  Veled, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Kaygusuz  Abdal  gibi pek çok şairin 

şiirleriyle ileriki yüzyıllara taşınmıştır.  

19. asra gelindiğindeyse diğer edebiyat tarzlarında olduğu gibi Tasavvufi Edebiyat’ta da 

durgunluk başlamıştır. Bu asırda Tekke Şiiri’nde de öncekilerden farklı bir yaklaşım 

maalesef  olmamıştır. Şairler eskilerden duyup, öğrendiklerini  yine benzer ifadelerle 

söylemişlerdir. Kuddusi, Turabi, Mihrabi, Vasfi-i Melami, Ayni  Baba gibi isimler 

tekke şiiri geleneğini sürdürmüşlerdir. Genellikle nefesler  yazılarak eskiden beri 

süregelen  tarzlarını devam ettirmişlerdir.  

Ancak  dediğimiz gibi bu ürünler  eski dönemlerdeki gibi etkileyici, coşturucu  niteliğe 

ulaşamamıştır. Yenileşen edebiyata duyulan ilginin artması, eski tarzda edebi anlayıştan  

uzaklaşılması  eski dönemlerin  eğitim  ve  sohbetinin  değişmesi  ve belki  de 

söylenecek  söz bulunamaması eski edebiyat tarzına giren üslupların hepsinde olumsuz 
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anlamda etkili olmuştur. Buna rağmen eski şiir geleneğini bırakmayıp şiirlerini 

söylemeye devam eden şairlerimizin eserlerini inceleyerek, aydınlatmaya  çalışarak 

üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek ve kültür tarihimizin bu edebi kaynaklarının 

değerini bilmek boynumuzun borcudur.  
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BÖLÜM 2.  ŞAİRİN  HAYATI 

2. 1. Trabzonlu Avni Bey’in Hayatı  

Üzerinde çalışma yaptığımız Divan-ı Avni adlı eserin müellifi Trabzonlu Osman 

Avni’dir. Şairimizle ilgili maalesef kaynaklarda her hangi bir bilgi yer almamaktadır. 

Bu yüzden şairimizi, eserinden hareketle ve şiirlerinin içinde kendisinin verdiği ip 

uçlarıyla tanıtmaya çalıştık.  

Trabzonlu Avni Bey eserde geçen isimden de anlaşılacağı gibi Trabzonludur. Eserinde 

Unvan-ı Nazım başlıklı şiirinde belirttiği üzere Trabzon’da doğmuştur.  Doğum 

tarihiyle ilgili bir bilgi yoktur.  Fakat eserinde 12. sayfada geçen bir şiirinde,  

“Seri sevdalara çaldım ircek otuza yaş 

Ben anı taşlara çaldım ircek otuza yaş” 

yaşının  otuza yaklaştığını belirtmektedir. Eserin yazıldığı tarih olduğunu 

düşündüğümüz  1873  tarihinde otuz yaşlarındaysa her halde  tahminen 1843  tarihleri 

dolayında doğmuş olması lazım gelir. Şiirinde belirttiğine göre Trabzon’un Görele 

Kazası Hıdari Köyü’nde doğmuştur. Annesinin adı Zehra’dır. Şairin asıl adı da 

Osman’dır. Lakabı da Kara Osman’dır. Avni onun mahlasıdır.  

Şiirinde ifade edildiğine göre daha sonra Aydın ilinde Sıgacık Kalesi’nde yaşadığını 

belirtmektedir. Trabzon’dan neden ayrıldığı ile ilgili bir bilgi yoktur. O dönemin 

şartlarına baktığımızda, ülkede yaşanan çalkantılı hayat, yenilgilerle sonuçlanan 

savaşlar, dış kuvvetlerin çeşitli baskıları yaşam şartlarını oldukça güç hale getirmiştir. 

Bu durumlardan her hangi biri şairimizin Aydın’a gitmesine sebep olmuş olabilir. 

Bunun yanında bilgisini artırmak için memleketinden ayrılmış da olabilir.  

Şairimizin Aydın iline gittikten sonra ne ile meşgul olduğu belli değildir. Eserinin ikinci 

bölümünde Ders Vekili Ahmed Asım Efendi’den ders aldığını belirtmiştir. Buna göre 

şair daha sonra İstanbul’a gelmiştir. Büyük ihtimalle İstanbul’a gelip, burada değişik 

hocalardan ve din alimlerinden ders alarak bilgisini artırmıştır. Çünkü yine bir şiirinde 

(s. 30 -Divan, ilk beyt) ümmi olduğunu yazmıştır. Bu ifade: “ümmîlik” tevazu ifadesi 

olarak algılanmalıdır. Kelime anlamıyla ümmîlik cahillik ve okuma-yazma bilmeme 

anlamında olduğundan bu husus pek ititbar edilecek durumda değildir. Aruzu, okuma ve 
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yazmayı, tasavvufu bilen bir kişinin ümmi olması zayıf bir görüştür. Eserin başında, 

eserin Asakir-i Şahane serçavuşlarından Rüşdi Efendi’nin marifetiyle tab olunduğu 

belirtilmektedir. Tarih olarak da 14 Haziran 1303  tarihi verilmiştir. Eserin ilk 

bölümünün başında 1290 tarihi vardır. İkinci bölümde de Divan-ı Avni Başlıklı şiirin 

sonunda 1300 tarihi geçmektedir. Bu tarihler de şairin 19. yüzyılın sonlarına doğru  

yaşadığını gösterir (H. 1290 ~ M. 1873 ).   

 İstanbul’a da gittiğini düşündüğümüz şairin, orada da ne ile uğraştığı ile ilgili bilgi 

mevcut değil. Yalnızca şiirlerinden İstanbul’da çeşitli hocaları dinleyerek bilgi edindiği, 

özellikle dini konulardaki bilgi ve deneyimlerini bu yolla kazandığını anlıyoruz.  

Her hangi bir tarikata mensup olup olmadığı ile ilgili kaynaklarda geçen bir kayıt 

bulunmamaktadır. Ancak eserin 31. sayfasında bir şiirinin son beytinde Avni mahlasını 

Nakşì’den birinin verdiğini belirtmektedir. Şiirlerini genellikle İlahi aşk üzerine 

yazması ve pirlerden, dervişlerden bahsetmesi,  onun tarikata  mensup kişilerle 

görüştüğünü gösterir. Belki bir tarikata bağlı olmasa da bu kişilerin sohbetlerine 

katılarak,  onları dinleyerek  onların yolunda olmuş, Nakşi’liğe meyyal olabilir.  

2. 2. Şairin  Edebi Kişiliği  

Trabzonlu Avni Bey  daha öncede belirttiğimiz gibi kendi dönemi içerisinde adı 

duyulmamış, eseri tanınmamış bir şairdir. Bu yüzden de Eski Türk Edebiyatı ile ilgili 

kaynaklarda da ne şairin ne de  eserinin adı  geçmemektedir.  

Avni Bey eserinde ümmi olduğunu söylüyorsa da bizim yukarıdaki görürşümüz daha 

makul ve mantıklıdır. Tevazu karşılığı olarak kullandığı ümmiliği cahillik olrak telakki 

etmek yanlış bir varsayımdır.  Ümmiyim demekle, O’nun eğitim almadığını zannetmek 

doğru olmasa gerektir. Şiirlerine baktığımızda:  edebi  değer bakımından çok üst 

düzeyde olduğunu söyleyemeyiz.  

Avni Bey’in  şiirleri aruz vezni ile yazılmıştır. Eğitim almadığını söyleyen birinin aruz 

vezniyle şiirler söylemesi hemen hemen imkansızdır.  Çünkü aruz vezni şiirde 
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uygulanması oldukça zor, dil ve imla özelliklerini bilmek gerektiren bir özelliktir. 

Hecelerin belli kalıplara göre düzenlenmesi epey bilgi ve birikim gerektirir.  

Şiirlerinde kullandığı kelimeler açısından baktığımızda ise  çok farklı yaklaşımlar,  ya 

da benzetmeler bulunmamaktadır. Genellikle daha önceki dönemlerde kullanılan  

mazmunlar ve benzetmeler kullanılmıştır. Fakat şairin bunları kullanması da yine onun 

eski dönemlere ait şiirleri bir şekilde duyup, okumuş olduğunu gösterir. Dinledikleriyle, 

okuduklarıyla ve kazandığı  zevkle kendine has bir şiir dünyası oluşturmuştur.  

Şiirlerini yazarken genellikle halk dilini  kullanılmıştır. Şiirlerinde konu olarak da İlahi 

aşk, dini bilgiler ve nasihatler  üzerinde durduğu için  anlaşılır,  sade bir dille 

düşüncelerini anlatmıştır. Şiirlerde Arapça ve Farsça sözcükleri de kullanmıştır. Ancak 

bunlar da genellikle dini terimler olduğundan şiirlerin anlaşılmasını engellememektedir.   
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BÖLÜM 3 :  ESERİN  ŞEKİL  ÖZELLİKLERİ 

3. 1. ESERDE  KULLANILAN  NAZIM  ŞEKİLLERİ 

Divan  Edebiyatı  ve Halk Edebiyatı  tarzlarının  ortak  tesiriyle eserler  verilen Tekke  

şiirinde  nazım  şekli  bakımından da hem Halk  şiiri hem de Divan şiirinin  nazım  

şekilleri  kullanılmıştır. Hece  ölçüsü  ve  kıtalarla yazılan Tekke  şiirlerinin  yanında  

bir  o kadar da aruz  vezniyle,  beytlerle  ve Divan şiirinin  şekilleriyle  yazılmış  Tekke 

şiiri  vardır.  

Bizim  üzerinde çalıştığımız Trabzonlu  Avni  Bey  ise  şiirlerinde ağırlıklı olarak  aruzu  

ve  Divan şiiri şekillerini kullanmıştır. Hatta hece  ölçüsüyle ve kıtalar halinde yazılmış 

hiç şiiri yoktur. Avni Bey’in eserinde kullandığı nazım şekillerini aşağıda kısaca 

tanıtarak belirttik. 

3.1.1. Divan 

Divan ismi verilen şiir türü, aruz vezninin genellikle  fÀèilÀtün  fÀèilÀtün  fÀèilÀtün  

fÀèilün  kalıbı ile  beytler halinde yazılan  Tasavvufi Türk Edebiyatı nazım şekillerinden 

biridir. Genellikle aa  xa xa...  şeklinde uyaklanan  bu şiir türünü, şairimiz oldukça fazla 

kullanmıştır.  Bu tür şiir  17. yüzyıldan sonra  divan şiirinin  halk şiirine etkisi sonucu 

ortaya çıkmıştır. Bu tür şiirleri bestelendiği makama göre çeşitlere ayrılırlar.  

Şairimizin iki ayrı divançe şeklinde bir arada bulunan eserinde  divan türü toplam 23  

şiirde kullanılmıştır. Her biri  yedişer beyt olan bu şiir türü, eserin başında dibace 

(önsöz) olarak, sonrasında da “b ,  ó , r , ã , è , k , v”  harflerinde;  ikinci divançede de 

eserin başında kullanıldıktan sonra, elif harfinden ã  harfine kadar olan şiirlerin 

tamamında kullanılmıştır.  

3.1.2. Semaèì 

Birim olarak beytlerle yazılan;  aa xa xa...  şeklinde uyaklanan ve aruz vezninin 

mefÀèìlün  mefÀèìlün  mefÀèìlün  mefÀèìlün  kalıbıyla düzenlenen bir şiir türüdür. 

Bestelenerek söylenmektedir ve gazel, murabba, musammat, ayaklı semai şeklinde 

çeşitleri vardır.  
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Avni  Bey’in eserinde yine çok kullandığı şekillerden biridir. İlk bölümde “å , d , s , ù , f, 

m , lÀ , y” harflerinin şiirleri semai türünde yazılmıştır. İkinci bölümde z harfinden y 

harfine kadar olan şiirlerin tamamı semai şeklindedir. Toplam 21 şiir semai nazım şekli 

ile yazılmıştır.  

3.1.3. Kalenderì 

Aruz  vezninin  mefèÿlü  mefÀèìlü  mefÀèìlü  faèÿlün  kalıbıyla yazılan, aa xa xa... 

şeklinde uyaklanan ve  beytlerle oluşturulan şiir türüdür. Ancak Trabzonlu Osman Avni 

Bey’in eserinde  kalenderi türündeki şiirler faèlün  feèilÀtün  feèilÀtün  feèilÀtün  

kalıbıyla biçimlenmiştir. Bu iki kalıp  hecelerin açıklık kapalılık değerleri bakımından 

tıpatıp aynı düzendedir. İkisi de on dört heceden oluşan kalıplardır.  

Şairimizin eserinin ilk bölümünde  “t , ò , z , ê , à , lam , h” harfleri olmak üzere toplam 

7 adet şiirde kalenderi türünü kullanmıştır. İkinci bölümde ise bu türde şiir yoktur.  

3.1.4. Gazel 

Divan şiirinin neredeyse temelini oluşturan gazel, tekke şairleri tarafından da 

kullanılmıştır. Uyak şeması aa xa xa... şeklinde olan bu şiir türü, aruz veninin pek çok 

kalıbıyla yazılmıştır. Avni Bey’in eserinde ise gazeller feèÌlÀtün  feèÌlÀtün  feèilÀtün  

feèilün  kalıbıyla yazılmıştır.  

Eserde gazel türüyle yazılmış 7 şiir vardır. Bunlar eserin ilk bölümünde “e , c , õ , ş , ø , 

ú, n” harfleri için yazılan şiirlerdir. İkinci bölümde bu tür kullanılmamıştır.  

3.1.5. Kaside 

Kaside türü şiir, divan şiirinde yine en çok kullanılan nazım şekillerinden biridir. 

Uyaklanışı aa xa xa... şeklindedir ve aruzun pek çok kalıbıyla yazılmıştır. Şairimiz 

eserinde sadece tek bir tane bulunan kasidesini Na‘t tarzında  müstefèilün  fÀèilün  

müstefèilün  fÀèilün kalıbı ile yazmıştır. Bu tek kaside: eserin ikinci bölümünün 

sonlarda  yer almaktadır.  



 15

3.1.6. Mesnevi 

Avni Bey’in eserinin sonunda şekil özellikleri bakımından mesnevi türünün 

özelliklerine göre yazılmış iki şiir vardır. Bunlardan biri Unvan-ı Nazım başlıklıdır. 

Aruz vezninin  mefÀèìlün  mefÀèìlün  feèÿlün  kalıbıyla yazılan şiir aa bb  xx... şeklinde 

uyaklanmıştır.  

Zübde-i Verese başlıklı diğer şiir ise aa bb  xx... düzeninde ve fÀèilÀtün  fÀèilÀtün  

fÀèilün   kalıbı ile yazılmıştır.  

Trabzonlu Osman Avni Bey’in  eserinde  kullanılan  nazım  şekilleri bunlardır. Zaten 

çok kapsamlı bir yapısı olmayan eserde  görüldüğü üzre  Tasavvufi Türk Edebiyatı 

nazım şekilleri kullanılmış,  bu sebeple klasik divan şiiri ve halk şiirinden ayrılmıştır.  

3. 2.  ESERDE  KULLANILAN  NAZIM  BİRİMİ  

Halk Edebiyatı  ürünleri  genel itibariyle  hece vezni ve kıtalar halinde  yazılan  

şiirlerden oluşmuştur. Genel özelliklerine  bakılarak  Halk Edebiyatı içerisinde 

incelenen  ve öyle ele alınan Tekke şiirlerinde  ise  hem Halk şiiri hem de Divan şiirinin  

etkileri  görülmektedir. Bu  yüzden Tekke  şiirlerinin bütününe bakıldığında  hece vezni  

ve kıtalarla  yazılan şiirler kadar aruz vezniyle ve beytler halinde yazılan şiirler vardır.  

Trabzonlu Avni Bey’in eserinde de genel olarak divan şiirinin etkileri sezilmektedir. 

Çünkü şiirlerinin tamamı  aruz vezniyle ve beytler  halinde yazılmıştır. Eserdeki  

şiirlerin tamamı yedişer  beytten  oluşmuştur. Yalnızca sonda yer alan iki şiirin beyt 

sayısı farklıdır. Unvan-ı Nazım başlıklı şiir on dört, Zübde-i Verese adlı şiiri de on beş 

beytten oluşmuştur. Eserin tamamı  altmış dört şiir ve  dört yüz altmış üç beytten 

meydana getirilmiştir.  

Şiirlerin ilk beytleri  birbiriyle  uyaklı  yani beyt-i  musarra  şeklinde,  sonra gelen 

beytler ise müfred şeklinde düzenlenmiştir. Şairin mahlası olan Avni  makta beytlerinde 
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kullanılmıştır. Halk şiirlerinde şairin adının geçtiği bu beyte karalama, karalama beyti, 

mühür gibi isimler verilmiştir.             

3. 3.  ESERİN VEZİN ÖZELLİĞİ 

Eski Türk Edebiyatımızın temelini oluşturan divan şiiri, vezin olarak aruz ölçüsü ile 

sekillendirilmiş bir yapıdır. Aruz ölçüsü İslÀmiyet’in Türkler arsında yayılması, Arap ve 

Fars ülkeleri ile diyalogların artması ve dolayısıyla onların dili ve edebiyatının bizde 

yayılmaya başlamasıyla bizim edebiyatımıza girmiş bir ölçü birimidir. Daha önceleri 

bizim eserlerimizde milli veznimiz olan hece ölçüsü kullanılmaktaydı. Arap ve Fars 

edebiyatlarının tesiri artınca Türk şairler  arasında da aruz vezni ile şiirler yazma  

temayülü giderek arttı ve zamanla Divan Edebiyatı’nın temelini oluşturdu.  

Divan Edebiyatı genellikle iyi eğitim almış, yüksek kültür düzeyine sahip, Türkçe’yi     

- hatta Arapça ve Farsça’yı - çok iyi bilen ve kullanan şairlerin eser verdiği bir yüksek 

zümre edebiyatı olarak kabul edildi. Böyle eğitimli sanatçılar tarafından bile ilk başlarda 

çok iyi örnekleri verilemeyen aruz vezni, zamanla edebiyatımıza ve dilimize iyice 

yerleşmiş, özellikle de 16. asırdan sonra neredeyse milli veznimizmiş gibi çok başarılı 

bir şekilde kullanılmıştır.  

Genellikle çok iyi eğitim almamış halk içinde büyüyüp yetişmiş, hatta bir kısmının 

ümmì olduğu Halk Edebiyatı sanatçıları, eserlerinde çoğunlukla hece veznini 

kullanmışlardır. Ancak ele aldıkları konular ve şiirdeki amaçları saz şairlerine göre biraz 

daha farklı olan tekke şairlerinden bazıları, genel itibariyle Halk Edebiyatı kapsamında 

ele alınsa da şiirlerinde aruz veznini kullanmışlardır. Aruzu kullanmada çok başarılı 

oldukları söylenemese de, çok iyi eğitim almadıkları, hatta bir kısmının okuma yazma 

bile bilmediğini düşünürsek, aruzu kullanmayı onlar için iyi bir başarı kabul etmemiz 

gerekir. Üzerinde çalıştığımız Avni Bey de eserini aruz vezni ile hazırlayan Tekke 

şairlerinden biridir.  

Trabzonlu  Osman  Avni  Bey’in eserini, içerik ve şekil bakımından genel olarak 

incelediğimizde, bu  eserin Tekke şiiri tarzında olduklarını görüyoruz. Tekke şiiri 

dediğimiz  şiirler, genellikle halkın anlayabileceği bir dille ve hece ölçüsüyle 

yazılmışlardır. Çünkü bu tarz şiir yazan şairlerin amacı, şiirlerle insanlara Hak yolunu 

göstermek ve insanlara nasihatler vermektir. Fakat Tekke şairleri, hem Halk şiiri tarzını 
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hem de Divan şiiri tarzını eserlerinde kullanmışlardır. Bu yüzden Tekke şairlerinin 

eserlerini incelediğimizde hem hece vezninin hem de aruz vezninin kullanıldığını 

görüyoruz.  

Trabzonlu Avni Bey’in divançelerinde de şiirlerin aruz vezni ile yazıldığını görüyoruz. 

Şairimiz ilk  divançenin  sonunda  şiirlerini hangi aruz kalıbıyla yazdığını kendisi 

belirtmiştir. Avni Bey’in verdiği düzene göre şiirlerinin türlere göre kalıpları şöyledir. 

Dibace bölümü Recez Bahri’nin Müstefèilün  / Müstefèilün / Müstefèilün / Müstefèilün  

kalıbı ile yazılmıştır. Gazel türündeki şiirleri  Remel Bahri’nin FeèilÀtün  / FeèilÀtün  / 

FeèilÀtün / Feèilün  kalıbıyla  vezinlenmiştir.  Divan türündeki şiirleri  Remel Bahri’nin 

FÀèilÀtün  /  FÀèilÀtün  /  FÀèilÀtün  / FÀèilün  kalıbıyla  şekillenmiştir. Kalenderì  

türündeki şiirleri Remel Bahri’nin  Faèlün  /  FeèilÀtün  / FeèilÀtün  /  FeèilÀtün  

kalıbıyla; semÀèì  türündeki şiirleri de  Hezec  Bahri’nin  MefÀèìlün  /  MefÀèìlün  /  

MefÀèìlün  / MefÀèìlün  kalıbı ile yazılmıştır.  

İkinci divançedeki şiirlerinin kalıpları da yine şairin kendisi tarafından belirtilmiştir. 

Divan ve semÀèì  türündeki  şiirlerin  kalıpları  ilk divandaki ile  aynıdır. Eserin  

sonunda  yer  alan  tek  kasidenin  kalıbı;  Müstefèilün  /  FÀèilün  /  Müstefèilün /  

FÀèilün ‘dür.  èUnvan-ı  Naôım  başlıklı   şirini  MefÀèilün /  MefÀèilün  / Feèÿlün  

kalıbıyla; Zübde-i  Vereåeh  başlıklı   şiirini de FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün  kalıbıyla  

yazmıştır.  

25. sayfada başlayan  ikinci  divançenin  aruz  kalıpları da yine eserin son sayfasında 

belirtilmiştir. Divan  ve semailerin kalıpları aynıdır. Yalnızca eserin sonunda bulunan 

kasidenin, UnvÀn-ı  Nazım  ve  Zübde-i  Vereseh  başlıklı şiirlerin kalıpları farklıdır. 

Bunların kalıpları da şöyledir. 

Vezin-i Kaside :  Müstefèilün   FÀèilün   Müstefèilün   FÀèilün  

Vezin-i Unvan :  MafÀèìlün  MefÀèìlün  Feèÿlün   

Vezin-i  Zübde :  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün  
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3. 3. 1. Aruz Kusurları 

Aruz vezni şiire yerleştirilmesi hiç de kolay olmayan bir ölçü çeşididir. Zor olmasına 

binaen, bu vezni kullanan pek çok Tekke şairi hatta Divan şairleri bile aruzla yazdıkları 

şiirlerinde hatalar yapmışlardır.  Aruz kusurları doğal olarak Trabzonlu Avni Bey’in 

şiirlerinde de vardır. Şiirlerin taktìsini yaptığımızda, hemen hemen  her beytinde aruz 

hatalarının olduğunu gördük.  Aruz kalıpları, imale,  zihaf  ve vasıl yoluyla  dizelere 

uyum sağlamaktadır. Aşağıda bazı beytlerin  taktìsini  yaparak  aruz kusurlarını 

gösterdik.  

Leb  ü  dendÀnına  erdü  çeker  iken  men  Ànıñ           ( s. 3 ,   gazel  5. beyt ) 

 .   .      _   _  / .  .   _  _ /  .  .  _  _  /  .  .  _ 

Dili  bülbül  ãaçı  sünbül  dedi  òÀşÀyı  bana  

 .  .  _  _  /  .   .      _  _  /  .   .   _ _  /  .  .  _  

Şiir  Remel  Bahri’nin   FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  Feèilün  kalıbıyla  yazılmıştır. 

Buna  göre mısradaki  hecelerin üç kez iki açık iki kapalı bir kez de iki açık bir kapalı 

şekilde sıralanması gerekmektedir. Ancak  ilk mısrada  erdü sözcüğünün  “dü” hecesi 

uzun olması gerekirken  imale yoluyla kusur düzeltilebiliyor. Çeker ve iken sözcükleri 

arasında vasıl yapılarak ve sözcüklerin birleşmesiyle oluşan “ri” hecesine de yine imale 

yapılarak feèilÀtün kalıbına uyum sağlanabiliyor. Mısra sonundaki men ve anın 

sözcüklerini de yine vasıl yoluyla birleştirdiğimizde feèilün kalıbı yerleştirilebiliyor.  

Zer  ü  efàÀnım  tutunubdur  èÀlemi  başdan  başa        ( s. 4, divan 4. beyt) 

 _  .    _  _  /   _   .  _  _   /   _   .  _  _  /   _  .  _   

Bu   cefÀyı   çektigime   úÀşı   ùuàrÀdır  sebeb  

 _  .   _  _  /  _  .  _  _   /   _  .   _  _  /  _  .  _  
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Avni Bey’in  bu şiiri de Remel  Bahri’nin  fÀèilÀtün  faèilÀtün  faèilÀtün  fÀèilün  kalıbı 

ile yazılmıştır. Ancak  ilk mısrada tutunubdur  sözcüğünün ilk hecesinde zihaf;  alemi  

sözcüğünün  ilk hecesinde zihaf, son hecesinde imale;  ikinci mısrada da cefayı 

sözcüğünün  son hecesinde imale, çektiğime sözcüğünün son iki hecesinde imale 

yapıldığı taktirde kalıp şiirle uyum sağlayabilmektedir.  

Kalenderì  türünde yazılan ve eserin 4. sayfasında yer alan şiirin aşağıda gösterdiğimiz 

5. beyti de yine pek çok düzeltme ile ancak kalıpla uyum sağlayabiliyor. 

èAşúın  eåeri  úalbinde  teésir  iden  Àdem 

 _   _  /  .  .  _  _ /  .  .   _  _  /  .  .  _  _   

ÒÀùırcıàı  maózÿn  işi  noúãÀn  olur  elbet 

 _  _ / .  .  _   _    /  .  .  _  _   /  .  .   _  _   

Faèlün  feèilÀtün  felÀtün  feèilÀtün  şeklinde olan vezin,  ilk mısrada eseri  sözcüğünün  

son  hecesinde imale,  kalbinde  sözcüğünün  “bin”  hecesinde zihaf,  tesir  sözcüğünün  

ilk hecesinde imale,  iden ve adem  sözcükleri arasında da vasıl yapılarak;  ikinci 

mısrada da olur ve elbet  sözcükleri arasında  vasıl  yapılmasıyla  şiirle  uyumlu hale 

gelebilmektedir.  

Şiirin hemen hemen her  beytinde aruz  kusurları  görülse de  kendisinin de şiirinde 

belirttiği üzre  çok iyi bir eğitimi olmadığını düşündüğümüz  şairimizin, eserlerini  aruz  

vezniyle  söylemesi bile  takdire  şayandır. Genel özellik  olarak  kullanılışı  oldukça  

zor  olan aruz  vezni,  Avni  Bey  gibi  eğitim  almamış Tekke  şairlerinin dahi  

kullanabileceği kadar  dilimize  yerleşmiş  ve millileşmiştir.  

3. 4.  ŞİİRLERİN  UYAK  ÖZELLİĞİ 

Trabzonlu Avni Bey’in şiirlerinde beytlerin uyak şeması divan şiirinde de en çok 

görülen aa ba xa... örgüsüdür. Şiirlerin tamamı bu düzenle kurulmuştur. Yalnızca eserin 

sonundaki mesneviler aa bb xx... şeklinde uyaklanmıştır.  
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Şiirlerde kullanılan uyak çeşitleri yarım uyak, tan uyak, zengin uyak ve rediftir. Şair 

eserinin ilk bölümünde yani ilk divançede redifi çok kullanmıştır. Her şiirde bir ya da 

birkaç sözcükten oluşan redif grubu vardır. İlk bölümdeki bütün şiirlerde de aynı tarz 

redifi kullanmıştır. Şairin kullandığı redifleri örneklerle aşağıda gösterdik. 

“İsm-i   ÒüdÀ’yı  õikriyle  dil nÀre yandı ibtidÀ         (s. 2) 

 äunè-ı  ÒüdÀ’yı fikriyle  dil  nÀre yandı ibtidÀ” 

“Felek  cevr  ü  cezÀsıdır  ezelden  bizlere  mìrÀå    (s. 5) 

 äafÀnıñ  mÀèadesidir  ezelden  bizlere  mìrÀå”         

“èÂlimlere  ülfetde  bulun  àaflete  ùalma                ( s. 13) 

 Kem  òâùırıñı  õevú  ile mebrÿr  ide feyyâø 

 äiólere  y  olması  yekdir  òaberi  al  

 Gel  anlara  uykim  seni  meşhÿr  ide feyyâø” 

“Dilrübâ  aósen  simâdır  úaşlarıdır  mâh-ı  nev      ( s. 21) 

 Hem cemâli pür øiyâdır  úaşlarıdır  mâh-ı  nev”   

Yukarıdaki  beytlerde de görüldüğü  gibi  dil  nâre yandı ibtidâ,  ezelden  bize  miras,  

kaşlarıdır  mâh-ı nev  gibi birden fazla sözcükten oluşan redifler çok kullanılmıştır.  

İkinci  divançede ise ilkinin tersine  alfabetik  sıraya göre sıralanmış şiirlerde redife  hiç  

yer  verilmemiştir.  

“Yâ  ilâhì  èaşúıñı  vir  cümleden  aúdem  baña       ( s. 26) 

  èÂşú  odına  yaú  bu  cismi  târÿmâr  it evvelâ” 

“Çün  enèel  óaú  naèresi  ùutdı  cihânı  ey  èibâd      ( s. 31) 

  Ol  ãadâyı  cümle  ùuydı  ehl-i úarye  hem  bilâd” 
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“Kelâm-ı  gevheri  zâhid  diyemez  sendeki  ùudaú       ( s. 40) 

  Ne  deñlü  ãaèy  iderseñde  işitmez  tendeki úulâú” 

Bu  örneklerde de görüldüğü gibi ikinci  divançede  redif  hiç  kullanılmamış, dize  

sonlarında yalnızca  uyağa  yer  verilmiştir.  

“Muútedâmız  èaşú  olubdur  olmuşuz  èâl-i  õevât            ( s. 27)  

Biz  ki  yandıú  nâr-ı  èaşúa  oldı  ùamudan  necât” 

Divan  türünde  yazılan  bu  şiirde  ahenk  dize  sonlarındaki   “ât”  sesleriyle  ve   

zengin  uyak  olarak  sağlanmıştır.  

“Cemè-i  mübtelâlardan Benì  Eyyÿb durur ulÿ             ( s. 44) 

Ki  anda  iki  úurd  düşdi  bir  sülük  bir  arÿ” 

Semai  türünde yazılan  bu şiirde de dize  sonlarındaki  tek uzun  sesle  tam  kafiye  

yapılmıştır.  
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BÖLÜM  4.  ESERİN  İÇERİK  ÖZELLİKLERİ 

4. 1. ŞİİRLERDE ELE  ALINAN  KONULAR 

Trabzonlu  Osman Avni  Bey’in  şiirlerini  genel itibariyle  ele aldığımızda, şekil ve 

içerik olarak Tekke şiiri tarzında olduklarını görüyoruz. Tekke şiiri dediğimiz şiir tarzı, 

genellikle sade, anlaşılır  bir dille halka bilgi ve nasihat vermek, bu yolla insanlara 

doğruyu göstermek amacıyla yazılan bir şiir tarzıdır. Genel anlamda insan için sanat 

gibi bir amaç taşıdığı için ele alınan konular da insanlara farklı konularda, özellikle de 

dini konularda bilgi vermek ve nasihatlerle doğruyu göstermek olduğundan  Allah, din, 

iman, hak,  ibret verici olaylar, peygamberler, evliyalar,  doğruluk, kardeşlik, sevgi gibi 

temalardan seçilmiştir. Zaten işlenen konulara dayanarak  bu şiirler Tekke şiiri ya da 

Tasavvufi Türk Edebiyatı ismiyle anılmıştır.  

Avni Bey’in eserinde de şiirlerin genel konuları  Allah aşkı, peygamber sevgisi,  aşk ve 

ayrılık acısı, kavuşma  özlemi, Allah’ yakarış gibi temlerden oluşur. Bu temaları genel 

sınıflandırma ve kısa açıklamalarla aşağıda göstermeye çalıştık.  

4. 1. 1. İlahi Aşk: 

Şairimiz şiirlerinin büyük kısmında İlahi aşk üzerinde durmuştur. Dünyadan geçip Allah 

aşkıyla yanma, onun adını anma,  aşk derdi, bu derdin çaresizliği, aşk derdinin güzelliği, 

aşık olanın hali, vb. yaklaşımlarla Allah  aşkı  ele alınmıştır.  

“Bu  didigim  èaşúdır  velì  cümleden  aúdemdir  olı 

Andan  gider  dostuñ  yolı  Óaú  rÀhına  cÀnım  fedÀ” 

“Baòr-ı  èaşúıñ  mevcidir  arø  u   semÀyı  ditreden 

DÀl  o  baòre  gevher  bul  itme  aãlÀ  başúa  kÀr” 

4. 1. 2. Peygamber sevgisi: 

Şiirlerde peygamberimizin özellikleri övülmüş, ahrette şefaati için dua edilmiş, 

hadislerinden örnekler verilerek insanlara örnek gösterilmiş.  
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“Ol  şefÀèat  maèdeni  Aómed’den  itme  kìl  cüdÀ 

Andan  özge  var mıdır  hiç  ins  ü  cinne  inbièÀå” 

“SemÀdan  geldi  ol  enver  didi  mièrÀcını  server 

Kimi  oldı  èÀdÿ  ekber  yalanladı  Ànı  ÓÀşÀy” 

4. 1. 3. Aşk : 

Aşk konusu bazı şiirlerde İlahi aşk  bazılarında da dünyevi aşk yaklaşımı içindedir. Aşk 

konusu ele alınırken sevilenin güzelliği övülmüş, sevgilinin yaptığı nazdan dert 

yanılmış, sevgiliye kavuşamamanın acısı anlatılmış, ayrılığın ıstırabı aynı zamanda 

güzelliği ele alınmış, aşık olanların hali,  daha önce aşk derdine düşenlerin hallerinden 

örnekler verilerek ibret alınması gerektiği belirtilmiş. Aşkın sonsuzluğu ve aşık olanın 

her zaman ümitli olması gerektiği ifade edilmiş. 

“Güzeliñ  èÀdeti  cÀnım  diledi  óüsnine  pÀc 

Vireyim  vaãla  bedel  cÀnımı  cÀnÀnıma  ben” 

“Gül ü  óamrÀları  dersem  yanÀàından  civanın 

Baña  devlet  dürür  ammÀ  gülüni  dermesi  güc” 

4. 1. 4. Nasihat: 

Şiirlerin yine büyük kısmında insanların doğru işler yapması, doğru davranışların 

karşılığında kazanacakları, yanlış davranışların sonucunda başımıza gelebilecekler, ayet 

ve hadislerle ahret hakkında bilgi, cennet ve cehennem, Kurèan okumanın faydası ve 

önemi, peygamberlerin yaşadıklarından ibret verici dersler, dini bilgiler  eşliğinde 

insanlar Allah yoluna davet edilmiş.  

“èÂlimlere  ülfette  bulun  àaflete  ùalma 

Kem  òaùır ki  õevú ile  mebrÿr  ide  feyyÀø” 
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“FenÀ  aòlÀúı  terk  eyle  erenler  òulúını  ùÀúın 

Göñül  yıúma  yapamazsıñ  değildir  ãÀnìè  ãunnÀè”  

Genel başlık altında belirttiğimiz bu konular işlenirken ayet ve hadisler de yer  yer 

kullanılarak söylenenlerin doğruluğu kanıtlanmaya çalışılmıştır. Ümmi olan şairimizin 

çok derin bir bilgi ve kültür birikimi olmamasına karşın, kanımızca genelde büyüklerini, 

alimleri dinleyerek kazandığı bu birikimi insanlara ulaştırmaya çalışması ve bir şekilde 

bunu gerçekleştirmiş olması güzel bir başarıdır.  

Her hangi bir tarikata bağlılığı konusunda bulguya rastlamadığımız şairimiz, değişik 

sohbetler  katılmak yoluyla kendini geliştirmiş ve kendi anlayışına göre bir dünya 

görüşü oluşturmuştur. Tasavvufi bir yaklaşım içinde olan bu görüşünü şiirler yoluyla 

insanlara duyurmuş ve günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.  

4. 2. ŞİİRLERDE KULLANILAN EDEBİ SANATLAR 

Şairimiz her ne kadar çok iyi eğitim alamamış, kısıtlı imkanlarla kendini geliştirmeye 

çalışmış, bilgi ve kültür bakımından çok ileri düzeyde bir kişi olmasa da aruz vezniyle 

şiirler yazmış ve şiirlerinde edebi sanatları da kullanmıştır. Genel itibariyle şiir türünün 

temelini oluşturan benzetmeye dayalı sanatlar şairimizin en çok kullandığı sanatlar 

olmuştur. Şiirlerde kullanılan sanatları aşağıda örnekleriyle birlikte kısaca göstermeye 

çalıştık. 

4. 2. 1. Mecazla İlgili Sanatlar 

4. 2. 1. 1. Teşbih: 

Teşbih sanatı aralarında türlü yönlerden ilgi bulunan iki şeyden, benzerlik bakımından 

güçsüz durumda olanı nitelikçe daha üstün olana benzetmektir. Benzetmede “benzeyen, 

kendisine benzetilen, benzetme yönü be benzetme edatı”  olmak üzere dört öge 

bulunmaktadır. Teşbih yapılırken dört öge de bulunuyorsa ayrıntılı teşbih; benzetme 

yönü verilmemişse kısaltılmış teşbih; benzetme edatı kullanılmamışsa pekiştirilmiş 

teşbih; yalnızca benzeyen ve kendisine benzetilen kullanılmışsa Teşbih-i beliğ  ismi 

verilir.  

“ Bülbül  kibi  naàmelenüb  pervâne tek şemèi  dönüb      ( s. 2, 6. beyt) 
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   İçüb  saúì  òÿmdan  úanub  dil  nâre yandı  ibtidâ”  

Günümüz Türkçesi : Bülbül gibi nağmelenip, pervane gibi mumu(n etrafında) dönüp, 

sakinin şarap küpünden içip kanarak gönül başlangıçta daha ateşe yandı. 

Açıklama: Yukarıdaki beytte şair  gönlünü (kendini) nağmelenmesi yönüyle bülbüle; 

mumun (ışığın, yani sevdiğinin) etrafında dönmesiyle pervane böceğine benzetmiştir. 

Teşbihin tüm ögelerinin bulunması nedeniyle ayrıntılı teşbih yapılmıştır.  

“ Ne güzeldir  dediler ol adı leylâyı  baña        ( s. 3, 1. beyt) 

Görebilsek  dediler  úaşları ùuàrâyı  baña” 

Günümüz Türkçesi: O adı Leyla olan kişiyi bana ne güzeldir dediler, kaşları  turaya 

benzeyeni bana görebilsek dediler.  

Açıklama: Bu beytte  sevgilinin kaşları turaya benzetilmiştir. Sadece benzeyen be 

kendisine benzetilen bulunduğu için de teşbih-i beliğ yapılmıştır.  

4. 2. 1. 2. İstiare: 

Benzetmenin iki ögesinin, yani benzeyen ve kendisine benzetilenin sadece birinin 

söylenmesi ile yapılır. Eğer kendisine benzetilen kullanılmışsa açık istiare; benzetilen 

öge kullanılmışsa kapalı istiare ismini alır.  

“ èAşúıñ  şarâbından  içüb  aà  ile úarâdan  keçüb        ( s.2 ,  4. beyt) 

   èÂşıúlara dürrler ãaçub  dil  nâre  yandı  ibtidâ” 

Günümüz Türkçesi: Gönül  aşkın şarabından içip, akla karadan geçip, âşıklara inciler 

(göz yaşları) saçıp daha başlangıçta ateşe yanmıştır.  

Açıklama: Bu beytte gözyaşı inciye benzetilmiş fakat sadece kendisine benzetilen yani 

inci söylenmiştir. Bu yüzden açık istiare kullanılmıştır.  

“ Göñül  mâh-pâreye mâéil olub  teşvìşimiz artdı      ( s. 5,  3. beyt) 

O mâhıñ  pür  cefâsıdır  ezelden  bizlere  mìrâå”  
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Günümüz Türkçesi: Gönül ay parçasına düşkün olup, karmaşıklığımız arttı; O ayın ( ay 

gibi güzel sevgilinin) geçmişten bizlere bıraktığı eziyettir.  

Açıklama: Beytte mâh  ve  mâh-pâre  sözcükleriyle açık istiare yapılmıştır. Benzeyen 

sevgili söylenmemiş, sadece kendisine benzetilen ay ( mâh) kullanılmıştır.  

4. 2. 1. 3. Mecâz-ı  Mürsel: 

Bir sözü  gerçek anlamının dışında benzetme amacı gütmeden kullanmaktır. Bu sanatta 

bir söz mecaz anlamına, iki şey arasında genel-özel, parça-bütün, neden-sonuç, iç-dış  

gibi türlü ilgiler kurularak aktarılır.  

“ Tÿr-ı  sìnâda  dinilen ten gözi bu cân gözi           ( s. 29, 7. beyt) 

   èAvniyâ  èamâ  olubsañ  al  eline bir aàâc” 

Günümüz Türkçesi: Sina Dağı denilen yer ten gözüdür  bu can gözüdür, ey Avni sen 

amasın (görmediğin için) eline bir ağaç ( sope ya da değnek) al. 

Açıklama: Beytte ikinci dizede geçen ağaç sözcüğünde mecâz-ı mürsel vardır. Gerçek 

anlamda insanın eline ağaç alması mümkün değildir. Ağaç sözü ile kastedilen bir asa ya 

da değnektir.  

4. 2. 1. 4. Kinâye: 

Bir sözü gerçek anlamının dışında benzetme amacı gütmeden mecaz anlamda 

kullanmadır.  

“ Nefs-i  hevesin  terk idüb  Haúú rehine ùoàrı  gidüb     ( s. 2, 5. beyt) 

Câm-ı  muãaffâyı  ùadub  dil  nâre  yandı  ibtidâ” 

Günümüz Türkçesi: Nefs ve hevesi terk edip,  Hak  yoluna doğru  gidip; süzülmüş 

kadehi ( şarabı) tadıp, gönül başlangıçta ateşe yandı. 
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Açıklama: Bu beytte cam kelimesi kadeh anlamıyla  gerçek; tasavvufta ruhu coşkulara 

salan şarap anlamıyla da mecazi anlamda kullanılarak kinaye yapılmıştır.  

4. 2. 1. 5. Teşhis: 

Teşhis, insan dışındaki varlıkları, düşünen, duyan ve hareket eden bir insan gibi 

göstermek; kişileştirmektir.  

“Esen bâd-ı ãabâ  zülfi siyâhımdan  òaber virmez    ( s. 8, 6. beyt) 

  Anıñ  aóvâlini  benden ãoranlar  eyledi feryâd”  

Günümüz Türkçesi: Esen sabah rüzgarı saçı siyahımdan ( sevgiliden)  haber vermez, 

Benden onun halini soranlar feryat etti. 

Açıklama: Bu beytte bâd-ı ãabâ sözünde teşhis vardır. Rüzgarın sevgiliden haber 

getirmediği söylenerek, insana ait bir özellik rüzgara yansıtılmıştır.  

4. 2. 2. Anlam İle İlgili Sanatlar 

4. 2. 2. 1. Leff   ü  Neşr : 

Bir beyt içinde, ilk dizede  en az iki unsuru belirterek,  ikinci  dizede bunlarla  ilgili 

benzerlik  ve karşılıklarını  vermektir.  

“èÂşıú  disem  kem  adımı  èarşa  çıúarsam  zârımı                   ( s. 25, 8. beyt) 

  Göñlüm  göğünde  mâhımı  ùoàar  dimek  gerçegüm  ola”  

Günümüz  Türkçesi: Adımı âşık desem,  ağlayışımı, yakarışımı arşa  çıkarsam; 

gönlümün göğünde  ayımı (sevdiğimi)  doğar demek gerçeğim olsun.  

Açıklama: İlk dizede geçen âşık ve arş  sözcüklerine karşılık, ikinci  dizede onlarla ilgili 

olarak gönül ve mâh  sözcükleri kullanılarak leff  ü  neşr  sanatı yapılmıştır.  
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4. 2. 2. 2.  Tenâsüp: 

Tenasüp  sanatı bir konu ile ilgili aralarında değişik ilgiler bulunan  en az iki sözcük, 

terim ya da deyimi bir dize ya da beyt içinde kullanma sanatıdır.  

“İçüb  saúì  òÿmdan  úanub  pervâne tek  şemèe yanub                  ( s. 25, 9. beyt) 

  Bülbül gibi  dala  úonub  ãavt  eylesem  ãâà  u ãola” 

Günümüz Türkçesi: Sakinin şarap küpünden içip, pervane gibi muma (ışığa) yanıp, 

bülbül gibi dala konup, sağa sola haykırsam. 

Açıklama: İlk dizede içmek- kanmak- sâkì òÿm sözcükleri , ikinci  dizede bülbül ve dal 

sözcükleri peşpeşe kullanılarak  tenâsüp sanatı yapmıştır. 

4. 2. 2. 3. Tecâhül-i  Ârif :  

Bilinen  bir gerçeği  bir nükteye  dayanarak  bilmiyormuş  gibi  söylemektir. 

“Cennette  melek miki bu  fânìde  beşer mi                    ( s. 10, 5. beyt) 

  Eårârını  bilmekliğe  èirfâne  bulunmaz”  

Günümüz  Türkçesi: (Sevgili) Cennette  melek midir  yoksa  dünyada  insan mı, onun 

sırlarını çözmeye, anlamaya bilen anlayan kişi bulunmaz. 

Açıklama: İlk beytte sevgilinin cennette melek mi yoksa dünyada insan mı olduğu 

sorulmuş, fakat bu sorunun cevabı bellidir, şair bilmezmiş gibi söyleyerek tecâhül-i ârif 

sanatı yapmıştır.  

4. 2. 2. 4. Mübalağa : 

Bir sözün  etkisini güçlendirmek amacıyla bir şeyi ya  olamayacağı biçimde anlatmak 

ya da olduğundan daha çok  veya az göstermektir.  

“Ben  anıñ  vaãf-ı  cemâlin  demiş idim ezeli                ( s. 3, 2. beyt)           
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Yine medó  eylediler  gözleri elâyı baña” 

Günümüz Türkçesi: Ben onun yüz güzelliğinin vasfını öncesiz demiştim, yine bana 

gözleri elâyı methettiler. 

Açıklama: Bu beytte sevgilinin yüz güzelliğinin öncesiz olduğu söylenerek mübalağa 

yapılmıştır.  

4. 2. 2. 5. Tezad : 

İki düşünce, duygu ve hayal arasında birbirine karşıt olan nitelikleri ve benzerlikleri bir 

arada söyleme sanatıdır. 

“èÂşıú-ı  şeydâların  baàrı  yanıútır  cümleten    (s. 28, 7. beyt) 

  Âb-ı  hayvân  içirürsen  úalmaz aãlâ  iltihâå” 

Günümüz  Türkçesi : Delice  seven kimselerin hepsinin bağrı yanıktır, (onlara) 

ölümsüzlük suyu içirirsen hiç birinde hastalık kalmaz. 

Açıklama: Beytte ilk dizedeki bağrı yanık olmak ve ikinci dizedeki âb-ı hayvan  sözleri 

arasında tezad sanatı yapılmıştır.  

4. 2. 2. 6. Tekrir : 

Sözün  etkisini güçlendirmek amacıyla anlamın yoğunlaştığı söz ya da sözleri arka 

arkaya yinelemektir. 

“Muóammediñ  aşúıdır  bülbül iden  dilimi            ( s. 46 ) 

 Muóammediñ  şevúidir  àonca  iden gülümi”  

Açıklama: Beytte Hz. Muhammed’in adı, anlamı ve vurguyu pekiştirmek içim tekrar 

edilerek tekrir sanatı yapılmıştır.  
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4. 2. 2. 7. Nidâ : 

Şairin çok duygulanması ve heyecanlanması sonucu  “ey, hey” gibi ünlemleri 

kullanmasıdır. 

“Ey dilâ  èaşúıñ  şerâbın  nÿş iden olmaz  ferâó      ( s. 6, 8. beyt) 

  èÂşıúla  derya  miãâli  cÿş  iden olmaz ferâó”   

Açıklama:  İlk dizede şair gönlüne “ey” şeklinde hitap  ederek nidâ sanatına 

kullanmıştır.  

4. 2. 2. 8. Telmih : 

Söz arasında herkesçe bilinen geçmişteki bir olaya, ünlü bir kişiye, bir inanca işaret 

etmek, onu anımsatmaktır. Şairimizin eserinde en çok kullandığı sanatlardan biridir.  

“Gezdiren Mecnÿna  ãaórâ  ol güzel Leylâsıdır        ( s. 15, 8. beyt) 

  Bu serencâmı ùuyan  baàrın dolub eyler fezâè” 

Açıklama: Beytte şair herkesçe bilinen Leyla ve Mecnun aşkını anımsatmak için onların 

isimlerini kullanmıştır.  

4. 2. 2. 9. İktibas : 

Söze anlamı pekiştirmek amacıyla ayet ya da hadislerden parçalar almaktır.  

“áayrı  nesne istemek  aãlâ yaúışmaz èâşıúa             ( s. 26, 4. beyt) 

  “Küllü şeyèin  hâlikün”  hükmünde bürhân vardır” 

Açıklama : Şair ilk dizede söylediği aşık olana nesne ( dünya malı) istemenin 

yakışmayacağı sözünü ikinci dizede  verdiği ayetle ispatlamaya çalışmıştır.  

Bu örneklerde görüldüğü gibi şairimiz çok birikimi olan bir şair olmasa da eserinde pek 

çok sanatı kullanmıştır.  
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4. 3.  ŞİİRLERDE  KULLANILAN  MAZMUNLAR  

Mazmun edebiyatta bazı özel kavram  ve düşüncelerin  ifadesinde kullanılan klişeleşmiş 

söz ve anlatımlardır. Bizim edebiyatımızın temelinde yatan unsurlardan biri de 

mazmunlardır. Özellikle divan şiirinde çok kullanılmıştır. Bunun yanında Halk şiiri ve 

tekke şiirinde de mazmun dediğimiz unsurlara çok sık rastlanmaktadır.  

Trabzonlu Avni Bey’in eserinde de mazmunlar  oldukça  fazladır.  Tekke Edebiyatı 

tarzında olan bu eserde hem halk şiiri hem de divan şiiri özelliklerinin hakim olduğunu 

düşünürsek  mazmunların çokça yer almasının da anlamlı olduğunu görürüz. Özellikle 

tasavvufi  terimler ve mazmunlar şairin şiirlerinin esasını oluşturmuştur. Asıl 

amacımızın bu eseri tanıtmak olmasına binaen, şairirin şiirlerinde çok kullanılan 

mazmunlardan örnekler vererek bu özelliği göstermeye çalıştık. 

NÀr : 

İsm-i  Òüdâyı  õikriyle dil nâre yandı  ibtidâ 

äunè-ı Òüdâyı fikriyle dil nâre yandı  ibtidâ 

Nâr  sözcüğü  ateş  sözcüğünü karşılar. Divan edebiyatında ateş, aşığın içinde 

bulunduğu aşkın ıstırabıdır. Şairimizin tekke edebiyatı şairlerinden biri olduğunu 

dikkate alırsak burada bahsedilen Allah aşkıdır. Tasavvuf inancına göre de kullar bu 

dünyada sevdiklerinden yani Allah’tan ayrı kalmışlardır. Bu dünyada Allah’a 

duydukları özlem ve hasret de ateş şeklinde kendini gösterir ve daime ışığı yanar. Şairin 

Allah’ın adıyla ve Allah’ın kudretinin düşüncesiyle gönlünün yanması bu yüzdendir.  

èAşú : 

Taómìd ü tesbìó idüb deryâ-yı èaşúı boylayub 

Şâm u seóerde söyleyüb dil nâre yandı ibtidâ 
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Aşk, şiddetli sevgi gerek divan edebiyatının gerekse tasavvufi edebiyatımızın bel 

kemiğini oluşturur. Bu beytte aşk tasavvufi anlamda kullanılmıştır. Bir çok dinde ve 

efsanelerde yaradılış aşkla başlar. Tasavvufun özünü “Ben gizli bir hazine 

idim.Bilinmeyi istedim ve âlemi yarattım.” kutsi hadisi oluşturur. Bu hadisin içeriğinde 

aşk vardır. Vahdet-i vücut  felsefesi de Allah’ı bilmeyi ve tanımayı aşk yoluyla 

gerçekleştirmek ister. Allah’ın sırrı ve tecellinin remzi bu aşkta gizlidir.Şair Allah’ın 

adını anarak ona şükretmesi ve sabah akşam onu anmasıyla aşk denizine 

dalmaktadır.Aşkının büyüklüğünü de deniz yoluyla ifade etmektedir. 

èÂşıú : 

èAşúıñ  şarâbından içüb aà ile úarâdan keçüb 

èÂşıúlara  dürrler ãaçub dil nâre yandı ibtidâ 

Aşık, seven kişidir. Şiirlerimizde şair daima aşık olandır. Aşk samimidir ve maddiyatla 

bir ilgisi yoktur. Aşığın gıdası üzüntüdür. Sevdiğinden her zaman lütuf  bekler. 

Tasavvufi anlamda da aşık kişi daima kavuşmayı umut eder. Ancak ayrılık, ayrılığın 

verdiği ıstırap onun gıdası olduğu için bir yandan da kavuşmamak için, derdinin daha da 

artması için dua eder.  

Şarap : 

Aşık olan kişinin aşkını daha da coşturan şarap da en çok kullanılan mazmunlardan 

biridir. Şarap ruhu coşturur, aşkın ıstırabını daha da çok hissetmek için bir araç kabul 

edilir. Şarap içerek aşkla kendinden geçilir.  

Dürr : 

İnci demektir. Edebiyatta sevgilinin dişleri,teri, vuslatı; aşığın  gözyaşı; şairin şiiri 

yerine kullanılır. Avni Bey’in şiirinde ise aşkın haliyle kendinden geçen şairin 

gözyaşları anlamında kullanılmıştır.  
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“Bülbül kibi naàmelenüb  pervâne tek şemèi dönüb 

İçüb saúì òÿmdan úanub dil nâre yandı ibtidâ” 

Pervane : 

Pervane geceleri ışığın çevresinde görülen küçük kelebektir. Şiirlerimizde ise aşkı 

temsil eder. Pervane muma aşık olarak kabul edilir. Şairler de mumun altında şiir 

yazarken hemen yakınlarında bulunan bu kelebekleri şiirlerine konu etmişlerdir. 

Pervane, mum ışığının çevresinde uzun süre döndükten sonra kendinden geçer ve sonra 

da kendini mumun alevine bırakırmış. Şair de sevgilisini mum ışığına, kendisini de 

pervaneye benzeterek onun uğruna can vermeye , onun aşkında kaybolmaya hazırdır.  

Âb-ı hayvân : 

 “èÂşıú-ı  şeydâların  baàrı  yanıútır  cümleten    (s. 28, 7. beyt) 

  Âb-ı  hayvân  içirürsen  úalmaz aãlâ  iltihâå” 

Ölmezlik suyu, damlaları sonsuz hayat bağışlayan tatlı ve lezzetli su anlamında 

kullanılan bu mazmun, ilahi aşk anlamında tasavvufi bir sembol olarak da kullanılır. O, 

mürşid-i kâmilin, hayvani hayat yaşayan insan aklını dirilten sözleri ve nazarıdır.  

Birkaç beytte geçen mazmunları kısaca açıklayarak gösterdik. Bunların dışında Divan 

Edebiyatı’nda da kullanılan zülf,  çeşm,  ruh,  leb,  dendân,  ten,  kad,  kâmet,  yâr,  

hilâl, sâye,  kemân,  belâ,  tuğrâ,  afitâb,  mâh,  sultan,  han,  nÿr,  gül, gülzâr, saki, gibi 

pek çok mazmun Tasavvufi Edebiyat’ta ve şairimizin eserinde de kullanılmıştır. Halk 

Edebiyatı ve Divan Edebiyatı’nın tesirinde gelişen Tasavvufi Türk Edebiyatı eserlerinde 

de bu mazmunlar şiirlerin temelini  oluşturmuştur.  
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BÖLÜM  5.  DİL  VE  ANLATIM  ÖZELLİKLERİ  

Tekke Edebiyatı tarzında  yazılan  eserlerde dil,  divan şiirindeki kadar ağır, halk 

şiirindeki kadar da duru değildir. İkisinin ortasında  bir dille eserler verilmiştir. Daha 

önce de belirttiğimiz gibi amaç duygu ve düşünceleri, fikir ve inanışı halka yaymaktır. 

Şiirleriyle geniş bir halk kitlesine ulaşmayı hedefledikleri için  ona göre bir dil 

kullanmışlardır.  

Üzerinde çalışma yaptığımız Trabzonlu  Osman Avni Bey’in eserinde de dil ortalama 

bir dildir. Halk  ağzından alınmış pek çok kelimenin yanında,  yabancı sözcükler, 

tasavvuf  terim ve deyimleri de kullanılmıştır.  

5. 1.  ANLATIM  ŞEKİLLERİ   

5. 1. 1. Nasihat  Ve  Hitap Yoluyla  Anlatma : 

Şairin  anlatmak  istediği düşünce ve vermek  istediği mesajları, halkın rahatlıkla 

anlayabileceği bir dille  nasihat yoluyla ve direk halka hitap ederek verdiği bir yoldur. 

Şairimizin eserinde de en çok kullandığı ifade tarzlarından biri budur. 

Ey  şahâ  diñle  óaúìúat  sözlerini  ol  ferâó              ( s. 29 ) 

Mâverâyı  sil  derÿndan  yârın anda  bul  ferâó 

Bu  cihânıñ  vârına  aldanma  nâdanlar  kibi 

Mâl  u  manãıb  küllü  vârı  cümlesidir  bir  riyâó..... 

Bu beytlerde olduğu gibi şair direk halka sesleniyor ve  vereceği  mesajları da nasihat 

ederek, sebep ve sonuç ilişkilerini belirterek anlatıyor.  

5. 1. 2. Doğrudan Doğruya Anlatma : 

Tekke Edebiyatı ürünlerinin öğretici yanı ağır bastığı için verilmek istenen düşünce 

doğrudan doğruya anlatılarak da halka ulaştırılmaya çalışılmıştır.  

İçmişem ben ruó iken vecdet meyinden  ùâs  u ùâs               ( s. 34 ) 

Ol  şarâbı  kim içerse  úalmaz  anda kìr ü pâs 
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äulb u  âbdan  raóm-ı  ümme  düşmişem bir úatre  âb 

Raóm-ı mâderde  giyindim  çâr èânâãırdan  bibâs 

Óâãılı dünyâya geldim bir müsâfir óânedir 

Her gelen gitmek içündür ùutmadı kimse esâs  

5. 1. 3. Tahkiye : 

Anlatılacak olayı hikayeleştirme tekniği de hem divan hem de halk şairlerinin kullandığı 

yollardan biridir. Avni Bey’in eserinde de bu tarz anlatım şekline rastlanıyor. Bu şekilde 

anlatılacak olay da daha rahat ve anlaşılır bir şekilde halka ulaştırılmış oluyor.  

Cemè-i mübtelâlardan  Benì  Eyyÿb durur  ulÿ                   ( s. 44) 

Ki  anda iki úurd  düşdi bir  sülük  bir  arÿ 

Anâ  cennet  ùaèâmından  virildi çün iki rummân 

Yedi pes  anları dertden  òalâã oldı gözleri ahÿ.... 

5. 1. 4. Delil Ve İspat Yoluyla Anlatma : 

Tekke şiirinde en çok kullanılan anlatım şekillerinden biri de ayet ve hadislerle 

söylediklerini ispatlamaktır. Avni Bey’in eserinde de bu yolla söylediklerini 

delillendirme ve ispatlama bir çok şiirinde kullanılmıştır.  

“èAvniyâ  “ãaddu  èaleyhi”  emri  geldi nâmına     ( s. 27 ) 

  Úıl itâèat kevåerinden icmek isterseñ şarâb” 

“Vâr  iken  “lâ  taúnâtu min raómetillâh”  ayetiñ      ( s. 28 ) 

  èÂúil  olan àayrı şeyden  eylemez  aãlâ  bihâå” 

“Rızú içün çekme  taèab “naón u kesemnâ”  didi Òaú         ( 30 ) 

  Cümleniñ rezzâúı  oldur  gönderir  aòşâm  ãabâó” 
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5. 1. 5.  Tekrir :  

Anlamı güçlendirmek için kullanılan yollardan biridir. Mısra başında ya da sonunda 

yapılan tekrarlar anlamı daha coşkulu bir hale getirir. Şairimiz de eserinde bazı 

şiirlerinde tekrar unsurunu kullanmış ve söylediklerine heyecan ve  coşku unsurunu 

katmaya çalışmıştır.  

Muóammediñ  èaşúıdır  bülbül iden dilimi      ( s. 47 ) 

Muóammediñ  şevúidir  àonce iden gülümi 

Muóammediñ  firúati câna kâr itdi hemân 

Muóammediñ  óasretiúıldı kemân  belimi  

5. 2.  ATASÖZLERİ  VE  DEYİMLER :  

Eski Türk Edebiyatımızda  atasözleri ve deyimlere  de yer verilmiştir. Halka  sunulan ve 

halka bir şeyler kazandırmayı, mesajlar vermeyi amaçlayan tekke şiirinde de bu özlü 

sözler kullanılmıştır. Şair Osman Avni Bey’in şiirlerinde  özellikle deyimlerin çok yer 

tuttuğunu gördük. Atasözlerini şiirlerinde pek kullanmayan şairimizin deyim dediğimiz 

mecazlı sözlere ise oldukça fazla yer verdiğini tespit ettik.  

lebü dedânına ermek : 

Lebü dendânına erêü çeker iken men ânıñ          ( s. 3 ) 

Dili bülbül ãaçı sünbül dedi òâşâyı baña 

ciğeri yanmak : 

Ùâà  u  ùâş  ùâúât  getürmez  âteş-i  sÿzânıma    ( s. 4 ) 

Cigerim yanmaúlıàına úaşları  râdır  sebeb 
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dillere  destan olmak,  kurban olmak : 

Sevdâyı çeken dillere destân  olur  elbet            ( s. 4 )  

Pervâne kibi  dostuna  úurbân  olur  elbet 

gÿşine  mengÿş : 

Ol  güzeller  şâhınıñ  esrârına  vâúıf  olub                       (s. 6 )  

Hem  bu   sırrı  gÿşine  mengÿş iden  olmaz  ferâó 

ser  vermek : 

O  perì  èaşúına  virmek   serimi elzem idi                ( s. 6 )  

Açalım  kelâmdan  evvel  bu  seri virmesi  güc 

ağır  olmak,  ardına  düşmek ,  ayağını  çelmek : 

Canım  èAvnì  feleğin  ardına düşme  aàır  ol           ( s. 15 ) 

Çün  anıñ  pâyın  kimse  çelemez  itme  nigâz  

kulağın  tutmak : 

Bu  nasióatler  sañadır  ùut  úulaàın èAvniyâ              ( s. 31 ) 

Diñlemezseñ  berzâò  içinde  úalursuñ  bâmüdâõ 

gözünü  açmak : 

Cân  gözüñ  aç  nefs  ilinde  alınan  àavàâya  baú            ( s. 27 ) 

Kimiler  içdi  şahâdet  kimisi  oldı  àuzât 

insafa  gelmek : 

èAşúın  meyini  yârıma  virsün ki  erenler                ( s. 22 ) 

İnãâfa  gelüb  derdime  dermân  ola  ol mâh 
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5. 3. HALK  SÖYLEYİŞLERİ  

Tekke şairleri  eserlerinde çoğunlukla  halk gibi konuşmakta, onlar gibi hitap 

etmektedir. Seslenme edatları, ünlemler küçültmeler tekke şiirinde kullanılmaktadır. 

Avni Bey’in eserinde de bu tarz kullanımlar bulunmaktadır.  

“Daòì  ãabrıñda  müdâm  ol  yüzü  òâùır  cigerim”       ( s. 14 ) 

“Vâèiôâ  tanè  u  teşnìde  bulunma  bizleri”                  ( s. 18 ) 

“äufiyâ  cennet  yolun  ùut  baúma bizlerden yaña”      ( s. 18 ) 

5. 4. İMLA  ÖZELLİKLERİ  

Trabzonlu  Osman Avni Bey’in  eserinde kullanılan sözcüklere ve sözcüklerin  yazım  

özelliklerine baktığımızda  Türkçe, Arapça,  Farsça  sözcüklerin  kullanıldığını  

görüyoruz. Ağırlıklı  olarak Türkçe’nin  hakim  olduğu eserde kullanılan yabancı  

sözcüklerin de genellikle dilimize yerleşmiş,  hemen  herkesçe anlaşılabilen sözcükler 

olduğunu söyleyebiliriz. Zaten  eğitim almamış olan şairimizin  ağır olarak tabir 

edebileceğimiz bir dilde yazması pek mümkün değildir. Genelde hocalardan, alimlerden 

duyduklarıyla kendini yetiştirmiş olan şairimiz eserinde de halk dilinde kullanılan 

sözcükleri tercih etmiştir. Fakat  genel itibariyle  eserde çok göze batacak  bir imla 

hatası da yoktur. Çok iyi eğitim almış pek çok divan şairinin bile eserlerinde imla 

hatalarına rastlandığını düşünürsek,  bu eserdeki ufak hataları da mazur görmek  elzem  

olur.  

Eserde görülen bir kaç imla  hatasının örneğini  aşağıdaki  beytlerde  vermeye çalıştık. 

Bu kelâmıñ  menseéinden  nere  ãorarsan  ey  âòì         ( s. 30 ) 

áâéib  oldı  anlarıñ  bir dânesi  itdim  ãurâò  

Çığlık, feryat  anlamına gelen  “ Suraò”  sözcüğünün doru yazılışı sin harfi iledir. 

Eserde  sad harfiyle yazılmıştır.  
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Âteşim  yanmadan  evvel  tutunum  èarşa çıúar        ( s. 11 ) 

Şe  sebeb  zâr  ile  úaldım  ircek  otuza  yâş 

Beytin ikinci dizesinin  başında  “şu”  anlamında kullanılan  sözcük “şe” şeklinde 

kullanılmıştır.  

Nene  lâzım  durur  èAvnì  döñeli  kesret-i  úÿy        ( s. 18 ) 

Oùurub  gizlice  bayúÿ  kibi  virâneye   baú 

Bu beytte de  sin  ile  yazılan  kesret  sözcüğünün “å”  ile  yazılması gerekirdi. İkinci  

dizedeki baykuş  sözcüğünün de sondaki “ş” harfi yazılmamıştır. 

Bu  örneklere  benzer  imla hataları bulunan eserde, bunun dışında da büyük kusur 

kabul olunabilecek yazımla ilgili hata görülmemiştir. Sadece halk söyleyişlerinden 

kaynaklanan, kelimeyi söylendiği gibi yazma diyebileceğimiz kullanışlar vardır.  

Eseri genel anlamda dil ve anlatım özellikleri yönüyle değerlendirdiğimizde,  dilin 

anlaşılır bir şekilde kullanıldığını belirtebiliriz. Zaten tekke şiirlerinin halka ulaşmayı 

amaçladığını da göz önüne alırsak,  dilinin anlaşılır olması gayet doğaldır. Kullanılan 

ifadeler çok özgün, etkileyici ve  derin olmasa da şairimiz kendi çapında amacına 

ulaşmış ve şiirlerle halka mesajını ulaştırmıştır.  

Son dönem edebiyat  eserlerinin genelinde görülen farklı olamamak,  daha önce 

söylenenleri tekrar etmek  ve yeni buluşlar ortaya koyamamak şeklindeki olumsuz  

diyebileceğimiz özellikler, Avni Bey’in eserinde de mevcuttur. Ancak dönemin  ve 

şairimizin özelliklerini düşünerek değerlendirirsek,  çok da olumsuz  yargılarda 

bulunmak doğru olmaz kanısındayız. Kendi  şartları içersinde,  aruz  vezni ile ortaya 

konan bu eserler bir döneme tanıklık eden şairimizin duygu ve düşüncelerini,  hayal ve 

ruh  dünyasını oldukça  iyi yansıtmaktadır. Bu bağlamda kendi döneminde  her ne kadar 

adını çok fazla duyuramasa da günümüze kadar ulaşmayı başarmış  ve o dönemden 

bizlere sesini duyurabilmiştir.  
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O dönemin dil ve anlatım özelliğini, halk söyleyişlerini,  kullanılan deyimleri vb. halk 

sözlerini yansıtması  yönüyle günümüz  için kaynaklık  edebilecek eser,  aynı zamanda  

döneminin hayat  anlayışını, inanışını,  sosyal özelliklerini de yansıtması bakımından 

geçmişimizle ilgili  bize ayna tutabilmektedir.  
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BÖLÜM 6. ESERİN TRANSKRİPSİYONLU METNİ 

(s. 1 ) Ùrabzonlı  èOåman  èAvnì  Efendi’niñ  eåeri  olub  bir  èasÀkir-i  şÀhÀne  ser-

çavuşlarından  Rüşdì  Efendi’niñ  maèrifetiyle  ùabè  u  temtìl  úılınmışdır. 

14 haziran  sene  1303 

 

DìvÀn-ı  èAvnì      ( s. 2) 

Müstefèilün  Müstefèilün  Müstefèilün  Müstefèilün  

İsm-i    ÒüdÀ’yı  õikriyle  dil  nÀre  yandı  ibtidÀ 

äunè-ı  ÒüdÀ’yı  fikriyle  dil  nÀre  yandı  ibtidÀ 

 

Taómìd  ü  tesbìó  idüb  deryÀ-yı  èaşúı  boylayub 

ŞÀm  u  seóerde  söyleyüb  dil  nÀre  yandı  ibtidÀ 

 

“äallu  èaleyhe”  emrin  bilüb  Aómed  içün  zÀrı  úılub 

Nÿr-ı  øiyÀ  ile  ùolub  dil  nÀre  yandı ibtidÀ 

 

èAşúıñ  şarÀbından  içüb  aà  ile  úaradan  geçüb  

èÂşıúlara  dürrler  ãaçub  dil  nÀre  yandı  ibtidÀ 

 

Nefsi  hevÀsın  terk  idüb  Óaúú  rÀhına  ùoàrı  gidüb 

CÀm-ı  muãaffÀyı  ùadub  dil  nÀre  yandı  ibtidÀ 
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Bülbül  gibi  naàmelenüb  pervÀne  tek  şemèi  dönüb 

İçüb  saúÀhümden  úanub  dil  nÀre  yandı  ibtidÀ 

 

TÀriò-i  dìvÀnın  diliñ  mısrÀè-ı  åÀnìden  eliñ 

Úadd-ı  kemÀn  èAvnì  úulıñ  dil  nÀre  yandı  ibtidÀ 

 

áazel  min  óarfiél-elif   ( s. 3) 

FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

 

Ne  güzeldir  dediler  ol  adı  LeylÀ’yı  baña 

Görebilsek  dediler  úaşları  ùuàrÀyı  baña 

 

Ben  anıñ  vaãf-ı  cemÀlin  demiş  idim  ezelì 

Yine  medó  eylediler  gözleri  ÀlÀyı  baña 

 

äaçınıñ  telleri  vaãfın  ideyim  derken  anıñ 

áaøÀb  itmiş  dediler  yüzleri  bedrÀyı  baña 

 

KemÀn  ebrÿ  müjdesi  oú  beni  red itmek  içün 

NişÀn  aldı  sìnemi  eyledi  àavàÀyı  baña 
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Lebü  dendÀnına  arêÿ  çeker  iken  men  Ànıñ 

Dili  bülbül  ãaçı  sünbül  dedi  òÀşÀyı  baña 

 

Gözi  Àhÿ  ruòı  àonca  diheni  óoúúaya  ben 

Bu  ne  óaldir  der  iken  söyledi  lÀlÀyı  baña 

 

Dedi  èAvnì  gül  ruòsÀrıña  bülbül  olayım 

Dedi  yoú  yoú  óaram itdi  gül-ü  raènÀyı  baña 

 

DìvÀn  min  óarfiél - bÀé ı   

FaèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün 

 

Úaddimiñ  dÀl  olmasına  ol  dilÀrÀdır  sebeb 

BÀàrımıñ  òÿn  olmasına  rÿy-ı  óamrÀdır  sebeb 

 

Çeşmi  yÀşımdan  belürdi  vechim  üzze  iki  òaùù 

Gice  gündüz  nÀleme  bir  úÀşı  úÀradır  sebeb 

 

Rÿz u  şeb  derd-i  derÿnım  artdı  kim  ben  neyleyim ( s.  4)  

TÀ  ezelden  miónetime  yüzi  bedrÀdır  sebeb 
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ZÀr u  efàÀnım  ùutubdur  èÀlemi  başdan  başa 

Bu  cefÀyı  çektigime  úaşı  ùuàrÀdır  sebeb 

 

èAşú  odınıñ  cismü  cÀnım  yaúma sìnene  dem-be-dem 

Ten  göziyle  gördügüm  cism-i  nigârÀdır  sebeb 

 

ÙÀà  u  ùÀş  ùÀúÀt  getürmez  Àteş-i  sÿzÀnıma 

Cigerim  yanmaúlıàına  úaşları  rÀdır  sebeb 

 

èAvniyÀ  bÀyúÿş  miåÀli  öterem  vìrÀnede 

İótimÀl  mevtime  Àòır  dilde  yarÀdır  sebeb 

 

Úalenderì  min  óarfiét - tÀé ı 

Faèlün  FeèiÀtün  Feèiltün  FeèilÀtün 

 

SevdÀyı  çeken  dillere  destÀn  olur  elbet 

PervÀne  gibì  dostuna  úurbÀn  olur  elbet 

 

Bülbül  güle  úarşu  öter  iken  dil-i  mesrÿr 

Dÿr  olsa  gülünden  dili  vìrÀn  olur  elbet 
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DildÀrına  vuãlat  idemezse  ki  bir  èÀşıú 

Çeşminden  aúan  yaşları  èummÀn  olur  elbet 

 

Maèşÿúına  óasret  úalanıñ  óÀliñe  ey vÀh 

DünyÀ  çün  Ànıñ  bÀşına  zindÀn  olur  elbet 

 

èAşúıñ  eåeri  úalbinde  teéåìr  iden  Àdem 

ÒÀùırcıàı  maózÿn  işi  noúãÀn  olur  elbet 

 

Mecnÿn  gibi  ãaórÀlara  düşse  dil-i  şeydÀ  ( s. 5) 

äoñ  demde  bu  óÀl  ile  perìşÀn  olur  elbet 

 

CÀnÀnına  vÀãıl  olamazsa  eger  èAvnì 

Firúat  ateşinde  özü  külòÀn  olur  elbet 

 

SemÀèì  min  óarfiéå- åÀ’ı  

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün   

 

Felek  cevr  ü  cezÀsıdır  ezelden  bizlere  mìrÀå 

äafÀnıñ  mÀèadesidir  ezelden  bizlere  mìrÀå 
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İçüb  èaşúıñ  şarÀbını  perìşÀn  göñlümiz  aàlar 

Bu  èaşúıñ  mÀcerÀsıdır  ezelden  bizlere  mìrÀå 

 

Göñül  mÀh-pÀreye  mÀéil  olub  teşvìşimiz  artdı 

O  mÀhıñ  pür  cefÀsıdır  ezelden  bizlere  mìrÀå 

 

CemÀl-ì  mÀhımız  terk  eylemek  müşkül  durur  cÀna 

Âñın  derd-i  belÀsıdır  ezelden   bizlere  mìrÀå 

 

ÓayÀl-i  yÀrımız  gözden  nihÀn  olmaz  çü  bir  laóôÀ 

Şu  òulyÀnıñ  ezÀsıdır  ezelden  bizlere  mìrÀå 

 

FirÀú-ı  óasreti  yÀrıñ  úıyÀmet  óaşre  dek  bizde 

Bu  bize  baòtıñ  úarÀsıdır  ezelden  bizlere  mìrÀå 

 

Ümìdi  kesmemek  Óaú’dan  bize  vÀcibdir  ey  èAvnì 

Ümìd  èabdiñ  recÀsıdır  ezelden  bizlere  mìrÀå 

áazel min  óarfiél - cim 

FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün   

Diler  şÀhımı  görmek  çün  Ànı  görmesi  güc ( s. 6) 

Umaram  vaãlına  irmek  pes  aña  irmesi  güc 
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O  şÿòuñ  baàına  girmekliği  ister  bu  dilim 

Kime  ãordum  ise  ãaúın  dediler  girmesi  güc 

 

Gül-ü  gülzÀrıma  varmak  diledi  cÀn u  tenim 

Dönerem  çÀr  kûşesin  semtine  kim  varması  güc 

 

Diledim  pÀyına  yÀrıñ  yüzümi  sürmeyi  ben 

FenÀ  aàyÀrıñ  elinden  baña  yüz  sürmesi  güc 

 

Gül ü  óamrÀları  dersem  yanÀàından  civanın 

Baña  devlet  dürür  ammÀ  gülüni  dermesi  güc 

 

O  perì  èaşúına  virmek  serimi  elzem  idi 

Ecelim  gelmeden  evvel  bu  seri  virmesi  güc 

 

Eger  èAvnì  iremezsem  gül ü  óandÀnıma  ben 

Dil-i  divÀnemi  ben  bir  vechile  úandırması  güc 

DìvÀn  min  óarfiél - óÀ’ı 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün 

Ey  dilÀ  èaşúıñ  şarÀbın  nÿş  iden  olmaz  ferÀó 

èAşú ile  deryÀ  miåÀli  cÿş  iden  olmaz  ferÀó 
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Ol  güzeller  şÀhınıñ  esrÀrına  vÀúıf  olub 

Hem  bu  sırrı  gûşına  mengûş  iden  olmaz  ferÀó 

 

Çün  bu  esrÀrı  bilenler  èÀşıúı  ùaèn  eylemez 

èIşú  meyiyle  özini  seròoş  iden  olmaz  ferÀó 

 

Derd-i  mendi  dil-fikârıñ  óÀlini  bilmez  èadÿ  ( s. 7) 

Dost  bilür  kim  kendini  òÀmuş  iden  olmaz  ferÀó 

 

EvvelÀ  Mecnÿn  ile  LeylÀya  baúda  èibret  al 

Bunlarıñ  gâhìce  óÀlin  gûş  iden  olmaz  ferÀó 

 

BaèdezÀ  Şìrìn  ile  FerhÀd  gör  kim   noldılar 

Anlarıñda  cevrini  ãÀàuş  iden  olmaz  ferÀó 

 

YÀs  u  mÀtem  günleridir  úaralar  gey  èAvniyÀ 

Ayrılıú  derdine  kendin  dÿş  iden  olmaz  ferÀó 

Úalenderì  min  óarfiél - òÀ’ı  

Faèlün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

SulùÀnın  ezÀsı  yüregim  eyledi  biñ  şaò 

Ol  òÀnıñ  edÀsı  yüregim  eyledi  biñ  şÀò 
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ŞÀhin  baúışı  èaúlıma  òıffet  getürübdür 

Çeşminiñ  elâsı  yüregim  eyledi  biñ  şÀò 

 

Güldükce  bedenden  çıúarub  cÀnı  èÀzìzim 

Vechinde  øiyÀsı  yüregim  eyledi  biñ  şÀò 

 

Gül  cehresi  rengi  sìneme  yÀreler  açdı 

Her  òÀli  úarÀsı  yüregim  eyledi  biñ  şÀò 

 

NÀzikce  kelâmı  benì  mest  eyledi  dÀéim 

DÀvÿdì  ãadÀsı  yüregim  eyledi  biñ  şÀò 

 

Yaúdı  beni  alçaúlara  nisbet  lemeèÀnì 

GerdÀnı  cilÀsı  yüregim  eyledi  biñ  şÀò 

 

Sevdigime  óasret  úalalıdan  berì  èAvnì  ( s. 8) 

Cevriyle  cefÀsı  yüregim  eyledi  biñ  şÀò 

SemÀèì  min  óarfiéd - dÀl 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

Benim  óÀl-i  perìşÀnım  görenler  eyledi  feryÀd 

Vücÿdım  zaómına  merhem  sürenler  eyledi  feryÀd 
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Zelìòa  miåli  bir  dilber  bugün  úaddım  kemÀn  itdi 

Şu  cevrimde  zemÀnıma  irenler  eyledi  feryÀd 

 

CemÀl-i  şemèine  yÀrıñ  yanub  göñlüm  òarÀb  oldı 

Velì  beyti  óazÀnıma  girenler  eyledi  feryÀd 

 

Efendim  gel  teraóóüm  úıl  benì  àamdan  ÀzÀd  eyle 

Bu  derd  icre  baña  úarşu  ùuranlar  eyledi  feryÀd 

 

Gülüñ  işkencesindendir  úamu  nÀlÀn  u  efàÀnım 

Ânıñçün  semt-i  bÀàıma  varanlar  eyledi  feryÀd 

 

Esen  bÀd-ı  ãabÀ  zülfi  siyÀhımdan  òaber  virmez 

Anıñ  aóvÀlini  benden  soranlar  eyledi  feryÀd 

 

Gözüm  èAvnì  firÀú  ile  bu  eşèÀrım  dırÀz  oldı 

CihÀn  icre  baña  óÀãıl  erenler  eyledi  feryÀd 

 

áazel  min  óarféõ- õÀl   

FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 
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Dil-i  dÀnÀ  güle  bülbül  olalı  olmadı  şÀõ 

Ânıñ  èaşúı  ile  zÀrı  úılalı  olmadı  şÀõ 

 

äaçı  LeylÀ’sını  elden  uçurub  eyledi  Àh  ( s. 9) 

Ezelì  böylece  òasret  úalalı  olmadı  şÀõ 

 

Ne  úadar  óÀùır-ı  efsÀneye  nuãó  eylediler 

Yine  günden  güne  derdi  bulalı  olmadı  şÀõ 

 

Nice  mesrÿr  ola  aàyÀr  ile  yÀrı  biledir 

O  sebebden  daòì  sevdÀ  geleli  olmadı  şÀõ 

 

Ne  cezÀdır  dil-i  bìmÀrına  hengâm-ı  firÀú 

Bu  temÀşÀ´ ile  beñzi  ãolalı  olmadı  şÀõ 

 

Nice  raóat  ide  òÀr  icre  ùurur  àoncası  var 

Ânıñ  eùvÀr-ı  ezÀsın  bileli  olmadı  şÀõ 

 

Dedi  èAvnì  ne  gelürse  Ànı  Óaú’dan  bile  dil 

Nice  diller  àam-ı  hicrÀn  ùolalı  olmadı  şÀõ 
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DivÀn  mi n  óarfiér- rÀ’ı   

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün 

 

Ol  güzeller  serveri  dÀéim  bizi  berbÀd  ider 

Bizden  özge  yÀrı  vardır  ismini  hem  yÀd  ider 

 

Bizleri  terk  eyleyüb  aàyÀrı  úıldı  ÀşinÀ 

Añmayub  bizden  nişÀnı  derdimiz  müzdÀd  ider 

 

Sìne-i  mecrÿóımız  aàyÀr  elinden  yÀralı 

Ol  sebebden  her  seóerde  göñlümiz  feryÀd  ider 

 

YÀrı  daèvet  eylediñ  bizden  yaña  gelsün deyü 

Óüsnüne  maàrÿr  oluben  tÀ  bizi  nÀ-şÀd  ider 

 

Çille-i  èaşúı  anıñ  kâtibleri  yazmış  bize  ( s. 10) 

Bundan  artıú  çoú  belâyı  bizlere  ìrÀd  ider 

 

èÂşıú-ı  ãÀdıúlara  èibret  yeter  bu  zÀrımız 

Biz  BilÀl’den  óÀl-i  èaşúı  görenler  ìcÀd  ider 
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èAvniyÀ  bizler  bu  èaşúı  dilde  mürşìd  bilmişiz 

Çoú  óaúÀret  eyler  ammÀ  bizleri  irşÀd  ider 

 

Úalenderì  min  óarfiéz - zeéi  

Faèlün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

 

CÀnÀneye  beñzer  özü  merdÀne  bulunmaz 

DünyÀda  daòì  böylece  şÀhÀne  bulunmaz 

 

ÇÀr  kûşeéi  geşt  ile  güzÀr  eyleseler  kim 

Ol  mÀh  gibi  èanber dişi  dürdÀne  bulunmaz 

 

Servilere  nisbet  bûy-ı  bÀlÀda  güzeldir 

Şol  resmile  uyàun  gülü  reyhÀne  bulunmaz 

 

Engüştleri  òÀme  daòì  nÀòÿnı  ãadefdir 

Óÿbluúda  mümÀsil  añâ  bir  dÀne  bulunmaz 

 

Cennetde  melek mi ki  bu  fÀnìde  beşer mi 

EsrÀrını  bilmekliğe  èirfÀne  bulunmaz 
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Söyleñ  gele  terk  eylemesün  bülbülüni  kim 

EncÀmı  yanan  şemèine  pervÀne  bulunmaz 

 

èAvnì  ne  dediñse  añı  beyhÿde  değildir 

ZÀhid  úo  desiñ  sen  gibi  dìvÀne  bulunmaz 

 

SemÀèì  min  óarfés - sìn  ( s. 11) 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

Úamu  müémin  şehìd-i  kerbelÀsıyçün  ùutarlar  yÀs 

Daòì  èuşşÀú  ezelden  ÀşinÀsıyçün  ùutarlar  yÀs 

 

Úamu  aóbÀb u  yÀrenler  derilmişler  bu  mÀtemde 

CihÀn  icre  şu  derdiñ  mübtelÀsıyçün  ùutarlar  yÀs 

 

ŞarÀbı  lÀ yezÀliden  içen  mest-i  müdÀm  oldı 

ÒarÀbìler  bu  sekriñ  mÀcerÀsıyçün  ùutarlar  yÀs 

 

Gelüb  üftÀdeler  seyr  eylesün  gözden  aúan  yaşa 

Beni  Àdem  àÀrìb  bÀşıñ  belÀsıyçün  ùutarlar  yÀs 
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Ezel yÀr-ı  cefÀkâra  meyl  virdiñ  sen  ey  ednÀ 

Bütün  èÀlem  saña  yÀrıñ  cefÀsıyçün  ùutarlar  yÀs 

 

Ne  deñlü  èarø-ı  óÀl  itseñ  sözüñ  gecmez  o  sulùÀna 

Göñül  èaskerleri  derdiñ  beúÀsıyçün  ùutarlar  yÀs 

 

áarìb  èAvnì  saña  Loúman  u  EflÀùÿn  devÀ  bulmaz 

HemÀn  diller  seniñ  baòtıñ  úarasıçün  ùutarlar  yÀs 

 

áazelimin  óarfiéş - şìn’ı 

FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

 

Seri  sevdÀlara  ãaldım  iricek  otuza  yaş 

Ben  añı  ùaşlara  çaldım  iricek  otuza  yaş 

 

Alub  eùrÀfımı  àam  leşkeri  virmezler  amÀn 

Dili  àam  meskeni  úıldım  iricek  otuza  yaş 

 

Feleğin  êarbesi  ilen  berelidir  bedenim  ( s. 12) 

Gözümüñ  Àbını  sildim  iricek  otuza  yaş 
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Bu  fenÀ  mióneti  kâr  eyledi  cÀn  u  tenime 

Yine  buñ  günlere  geldim  iricek  otuza  yaş 

 

Âteşim  yanmadan  evvel  tütünüm  èarşa  çıúar 

Şu  sebeb  zÀr  ile  úaldım  iricek  otuza  yaş 

 

Güzeliñ  vaãf-ı  kitÀbın  oúuyub  hem  yazarım 

Çün  anıñ  úadrin  bildim  iricek  otuza  yaş 

 

Saña  maòlas  ola  èAvnì  dedi  bir  pìr  baña  kim 

Men  anıñ  himmetin  aldım  ircek  otuza  yaş 

 

DivÀn  min  óarféã - ãÀd 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün 

 

YÀ  İlÀhì  baór-ı  àamdan  cümleyi  eyle  òalÀã 

Dildeki  dürlü  elemden  cümleyi  eyle  òalÀã 

 

EnbiyÀnıñ  serveri  Aómed  øiyÀnıñ  óaúúıçün 

Rÿz-ı  maóşerde  seúamdan  cümleyi  eyle  òalÀã 
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Ol  èaliyyül- murtaøÀ  şÀh-ı  velÀyet  óaúúıçün 

Úabir  icindeki  ôulümden  cümleyi  eyle  òalÀã 

 

On  iki  on  dört  daòì  varanların da  óaúúıçün 

Şu  cihÀnda  baòt-ı  kemden  cümleyi  eyle  òalÀã 

 

Seyyid-i  Aómed  RufÀèì  hem  maèÀrif  óaúúıçün 

DÀr-ı  dünyÀda  tühemden  cümleyi  eyle  òalÀã 

 

ÇÀr  yÀrın  on  iki  pìriñ  úamusı  óaúúıçün  ( s. 13) 

Bu  fenÀ  icre  óarÀmdan  cümleyi  eyle  òalÀã 

 

Ey  muèìnÀ  èAvnì  úıl  óÀãıl  erenler  óaúúıçün 

ÇÀr-ı  èanÀãırdaki  hemden  cümleyi  eyle  òalÀã 

 

Úalenderì min  óarfiéê - êÀê 

Faèlün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

 

èÂşıú  seni  vuãlat  ile  mesrÿr  ide  feyyÀø 

Her  vechle  èiãyÀnıñı  maàfÿr  ide  feyyÀø 

 



 58

äÀdıúlara  ùapşur  özüñi  àayrìlere  baúma 

Viren  diliñi  luùf  ile  maèmÿr  ide  feyyÀø 

 

èÂlimlere  ülfette  bulun  àaflete  ùalma 

Kem  òaùır ki  õevú ile  mebrÿr  ide  feyyÀø 

 

äÀliólere  yÀr   olması  yekdir  òaberi  al 

Gel  anlara  uy kim  seni  meşhÿr  ide  feyyÀø 

 

äÿfìlere  aldanma  eger  kâmil isen  kim 

Hem  itme  riyÀ  èaybıñı  mestÿr  ide  feyyÀø 

 

ÜftÀde-i  şeyyÀd  saña  dir  bunca  naãióÀt 

Ùut  sözleri  noúãÀnıñı  mecbÿr  ide  feyyÀø 

 

èİrfÀn  ile  ünsiyyeti-i èAvnì  idesin  kim 

Dilden  dile  eşèÀrıñı  menşÿr  ide  feyyÀø 

 

SemÀèì  min  óarfiéù - ùÀ’ı 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 
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Baña  ôulm  itdiler  söyleñ  o  sulùan  eylesün  iúsÀù  ( s. 14) 

èAdÀlet  şÀhıma  lâyıúdır  elÀn  eylesün  iúsÀù 

 

Vücÿdum  lerzesinden  kim  zemìn  ü  asumÀn  ditrer 

Deyiñ  bu  cezbemi  dilden  çü  cÀnÀn  eylesün  iúsÀù 

 

ZebÀnım  nalesin   ùuysa  úamu  cinn  ü  beşer  aàlar 

Şu  feryÀdım  òaber  eyleñ  kim  ol  òÀn  eylesün  iúsÀù 

 

LisÀn-ı  úÀãırım  medóinde  èÀcizdir  o  dildÀrıñ 

Temennì  eylerem  andan  ki  her  Àn  eylesün  iúsÀù 

 

èAcÀyib  derde  uàratdım  àarìb  bÀşı  cihÀn  icre 

Bilüb  göñlüm  melâlini  şu  òaúÀn  eylesün  iúsÀù 

 

Gelüb  úalbim  sarÀyını  yıúubdur  dilber-i  raènÀ 

Yine  taèmirime  lÀyıú  bu  öz  cÀn  eylesün  iúsÀù 

 

FenÀnıñ  èizz  ü  cÀhından   özüm  èAvnì  mücerreddir 

BeúÀy-ı  iòtiyÀrımla ki  yezdÀn  eylesün  iúsÀù 
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áazel  min  óarfiéô - ôÀ’ı  

FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

 

Deli  göñlüm  úula  iymek  olamaz  itme  nikâô 

èAceleyle  kişi  dostun  bulamaz  itme  nikâô 

 

Yeter  ey  göñlü  óazìnim  saña  Àheste  gidiş 

Tiz-i  reftÀreye  lìnet  gelemez  itme  nikâô 

 

Saña  èÀdet  idesin  úalb-i  melìlimi  óilmì 

Saòaù-i  sürèati  kâmil  dilemez  itme  nikâô 

 

Daòì  ãabrıñda  müdÀm  ol  yürü  òÀùır  ciàerim  ( s. 15) 

Kişi  tizlik  ile  menzil  alamaz  itme  nikâô 

 

Yola  gel  nefs-i  leéimim  ki  úanÀèatda  bulun 

Özü  èÀcil  yine  raóat  úalamaz  itme  nikâô 

 

Sañadır  cümlesi  pendiñ  yavaş  ol  óasta  dilim 

Kişi  tebcìl  ile  kendin  bilemez  itme  nikâô 
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Canım  èAvnì  feleğin  ardına  düşme  aàır  ol 

Çün  anıñ  pÀyını  kimse  çelemez  itme  nikâô 

 

DivÀn min  óarfiél - èayn 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün 

 

CÀm-ı  èaşúı  nÿş iden  bülbül  olub  eyler  fezÀè 

áonce-i  raènÀ  içün  zÀrı  úılub  eyler  fezÀè 

 

Ehl-i  èaşúıñ  çilesin  bilmez  gürÿh-ı  zÀhidÀn 

Anlarıñ  aóvÀlini  èirfÀn  bilüb  eyler  fezÀè 

 

èÂşıú-ı  ãÀdıú  olan  şeydÀ  gibi  sersem  gezer 

Şol  óaúÀrÀtı  gören  òayrÀn  úalÿb  eyler  fezÀè 

 

Gezdiren  Mecnÿn’a  ãaórÀ  ol  güzel  LeylÀ’sıdır 

Bu  serencÀmı  ùuyan  baàrın  dolub  eyler  fezÀè 

 

Deldiren  Ferhad’a  ùÀàı  Şirin-i  óasnÀsıdır 

Şu  óikâyÀta  iren  çeşmin  silüb  eyler  fezÀè 
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èAşú  odına  kim  yanarsa  sinesin  çâk  idiser 

Sevdigi  görse  Ànı  her  Àn  gelüb  eyler  fezÀè 

 

èAvnì  gel  èÀúil  iseñ  olma  maàrÿr  kemâl  ( s. 16) 

Kibr  idenler  berzaò-ı  nirÀn  ùolub  eyler  fezÀè 

 

Úalenderì  min  óarfél - àayn 

Faèlün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

 

Ey  nazlı  civanım  ide  BÀrì  yüzüñi  Àà 

Hem  óuúúa  dihÀnım  ide  BÀrì  yüzüñi  Àà 

 

Şol  èÀşıú-ı  kemter  úul  u  divÀneyi  her  dem 

Terk  eyleme  cÀnım  ide  BÀrì  yüzüñi  Àà 

 

ÜftÀde-i  bìçÀreye  destiñle  şarÀbı 

äun  tÀze  fidÀnım  ide  BÀrì  yüzüñi  Àà 

 

Şol  àonce-i  óamrÀ  gibi  gül  bülbüle  úarşu 

Ùur  úÀşı  kemÀnım  ide  BÀrì  yüzüñi  Àà 
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Dertlice  gezen  yÀrıñ  içün  mÀtem  ü   yesler 

Ùut  ruó-ı  revÀnım  ide  BÀrì  yüzüñi  Àà 

 

Teftìş  eyle  gel  dostuña  aóvÀli  òavÀùır 

äor  nÿr-ı  cenÀnım  ide  BÀrì  yüzüñi  Àà 

 

èAvnì  dedi  efgende  kesen  Àb  u  zülÀli 

Vir  dilde  nihÀnım  ide  BÀrì  yüzüñi  Àà 

 

SemÀèì  min  óarfél-fÀ’i 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

Semen  yüzli  dilÀrÀyı  ezelden  olmışam  vaããÀf 

Melek  nigarÀyı  ezelden  olmuşam  vaããÀf 

 

CemÀli  dilbere  aúdemce  meftÿn  oldıàım  içün  ( s. 17) 

Perìveş  vechi  bedrÀyı  ezelden  olmışam  vaããÀf 

 

Gülüñ  èaşúı  ile  cismim  yanub  kül oldıàından  kim 

Yanaàı  verd-i  óamrÀyı  ezelden  olmışam  vaããÀf 
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Úamu  endìşe-i  fikrim  kemÀn  ebrÿdan  ötrìdir 

Ânıñçün  úÀşı  ùuàrÀyı  ezelden  olmışam  vaããÀf 

 

Benì  hindÿsına  mÀéil durur  dedim  o  şehlÀnıñ 

KemÀgÀn  óÀli  úarÀyı  ezelden  olmışam  vaããÀf 

 

HilÀl  úaşlıca  yÀrimle  hezÀrÀn-ı  ÀşinÀlıúdañ 

SiyÀh  ebrÿleri  rÀyì  ezelden  olmışam  vaããÀf  

 

Derÿnım  zaómına  merhem-i  cemÀl  olsun  deyü  èAvnì 

CemÀl-i  göñlüm-ÀrÀyı  ezelden  olmışam  vaããÀf 

 

áazel  min  óarfél- úaf 

FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

 

Gül  ü  raènÀ  saórÀy-ı  bülbül  ü  dìvÀneye  baú 

Saña  úarşu  nice  zÀrı  úılan  efsÀneye  baú 

 

Ne  çeker  èÀşıú-ı ÀvÀre  seniñ  èaşúıñ  ile 

Bileyim  sırrın  derseñ  gice  pervÀneye  baú 
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Oúuyub  men  èaraf-ı  nefsiñi  hem  Rabbiñi  bil 

Bilemezseñ  yürü var mürşid-i  pirÀneye  baú 

 

èAcaba  fikrini  terk  eylesen  ey  vech-i  münìr 

Ne  gidiş  var  hele  gel  kâmil-i  èirfÀneye  baú 

 

Daòì  kibr  ile  óasedden  óaôeri  úıl  ebedì  ( s. 18) 

MütevÀøıè  nicedir  derviş-i  yeksÀneye  baú 

 

Ki  óaúìúat  güher-i  zühd  ile  taúvÀda  değil 

Bıraúub  èucb  u  riyÀyı  heme  èuryÀneye  baú 

 

Neñe  lÀzım  durur  èAvnì  dökeli  keåret-i  úÿy 

Oùurub  gizlice  bÀyúÿ  gibi  virÀneye  baú 

 

DìvÀn  min  óarfiél - kâf 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün 

 

Biz  òarÀbÀt  ehliyiz  kim  cümlemiz  èuryÀn  gerek 

ZÀrımız  keşf  itmek  içün  ãÀóib-i  iõèÀn  gerek 
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ZÀhide  èaúlıñ  yetişmez  bizleriñ  ısrÀrına 

Sırrımız  bilmekliğe  úuùbı  èaãr-ı  èirfÀn  gerek 

 

èÂbidÀ  ôÀhir  sözine  úanmazız  terk  it  bizi 

Biz  gürÿh-ı  sÀlikânız  ãoóbet-i  pìrÀn  gerek 

 

VÀèiôÀ  sen  ùaèn  u  teşnìède  bulunma  bizleri 

Úìl  ü  úÀli  almazız  biz  maènì-i  ÚurèÀn  gerek  

 

äÿfìyÀ  cennet  yolun  ùut  baúma  bizlerden  yaña 

Biz  o  evden  geçmişizdir  vuãlat-ı  cÀnÀn  gerek 

 

MuãùafÀy-ı  MurtaøÀ’yı  nÿr-ı  vÀóid  bilmişiz 

Ehl-i  beytiñ  èÀşıúıyız  sìnemiz  büryÀn  gerek 

 

èAvniyÀ  dünyÀ  vemÀfìhÀ  bize  lÀzım  değil 

Biz  muóibbì  ãÀdıúÀnız  ehl-i  óÀl  yÀrÀn  gerek 

 

Úalenderì  min  óarfiél- lÀm                       ( s. 19 ) 

Faèlün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 
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Cevriyle  cefÀdan  ezelì  gülmedi  göñül   

Derdiyle  belÀdan  ezelì  gülmedi  göñül 

 

Şol  çarò-ı  felekden  ebedì  geldi  ezÀlar 

Ol  dürlü  ezÀdan  ezelì  gülmedi  göñül 

 

FÀnìde  ne  mümkin  úula  raóatda  bulunmaú 

Çün  úahr-ı  fenÀdan  ezelì  gülmedi  göñül 

 

DünyÀda  ãafÀ  sürmedi  gitdi  dili  şeydÀ 

Her  dürlü  cezÀdan  ezelì  gülmedi  göñül 

 

İúbÀli  kevÀkib  daòi  èaúrebde  göründi 

Kem  baòt-ı  úarÀdan  ezelì  gülmedi  göñül 

 

İnkâr-ı  münÀfıú  dili  hicrÀna  düşürdi 

Pes  andaki  lÀdan  ezelì  gülmedi  göñül 

 

Òüznile  kederden  yaralıdır  göñl-ü  èAvnì 

Oñmazca  yaradan  ezelì  gülmedi  göñül 
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SemÀèì  min  óarfiél- mim 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

Gözi  yaşlı  gedÀ  biñ  iki  yüz  ùoúsanda  men  çıúdım 

Dil-i  mecrÿó-ı  faúìri  bì  nevÀ  èirfÀnda  men  çıúdım 

 

äoyundum  vÀrlıàım  åevbin  ü  mürÀéi  olmamaú  içün 

HezÀrÀn  u  zÀr  ile  abdal-ı  tek  èuryÀnda  men  çıúdım 

 

Girüb  dergÀh-ı  èaşú  icre  derÿnum  úaynayub  coşdı        ( s. 20) 

Dili  aàlar  ezelden  tekyeé-i  devrÀnda  men  çıúdım 

 

Bu  meydanda  Velì  Manãÿr  gibi  berdÀrıyam  yÀrıñ 

Seri  virmiş  daòì  pervÀne-veş  úurbÀnda  men  çıúdım 

 

Güle  èÀşıú  olub  göñül  gözüm  yaşın  revÀn  itdi 

Özi  bülbül  sözi  naàme  olub  gülşende  men  çıúdım 

 

Derÿnum  derdine  dermÀn  bulunmaz  hic  bu  èÀlemde 

İçi  hicrÀn  ile  memlÿ  daòì  nisÀnda  men  çıúdım 

 



 69

Baña  Soúraù  ile  Buúraù  devÀ  bulamaz  dedi  èAvnì 

HemÀndem  çÀresiz  úul  devlet-i  èOåmÀnda  men  çıúdım 

 

áazel  min  óarfién - nÿn 

FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

 

Küsÿlidir  bilemem  neyledim  ol  òÀnıma  ben 

Ebedì  böyle  giderse  úıyaram  cÀnıma  ben   

 

Güzeliñ  èÀdeti  cÀnım  diledi  óüsnine  pÀc 

Vireyim  vaãla  bedel  cÀnımı  cÀnÀnıma  ben 

 

Çıúarım  ùaàlara  Mecnÿna  bedel  zÀr  ideyim 

İreyim  baèøıca  LeylÀ  gibi  sulùÀnıma  ben 

 

Deleyim  ùaàları  FerhÀda  bedel  Àh  ile  kim 

Varayım  gâhice  Şirin  gibi  óaúÀnıma  ben 

 

Döneyim  şemè-i  cemÀlin  delì  pervÀne  gibi 

Yanayım  èaşúile  ol  server-i  òÿbÀnıma  ben 
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Delì  bülbül  gibi  göz  yÀşını  döksem  seóerì  ( s. 21) 

èAcabÀ  vuãlat  idem  mi  gül  ü  gülşÀnıma  ben 

 

Dedi  èAvnì  baña  dermÀn  idemez  àayrı  ùabìb 

Varayım  yalvarayım  ol  ulÿ  sübóÀnıma  ben 

 

DìvÀn  min  óarfiél - vÀv 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün 

 

DilrübÀ  aósen  sìmÀdır  úaşlarıdır  mÀh-ı  nev 

Hem  cemÀli  pür  øiyÀdır  úaşlarıdır  mÀh-ı  nev 

 

Yüzleri  şems  ü  úamerdir  beñleri  ãÀfì  siyÀh 

Sözleri  derde  devÀdır  úaşlarıdır  mÀh-ı  nev 

 

Ruòleriniñ  rengi  aldır  lebleri  mercÀn  gibi 

ÒÀk-i  pÀyı  tûtìyÀdır  úaşlarıdır  mÀh-ı  nev 

 

Gerdanı  billÿra  beñzer  dişleri  dürr  dÀnesi 

BÀúışı  cÀna  àıdÀdır  úaşlarıdır  mÀh-ı  nev 
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Ol  siyÀh  geysüleri  vaãfında  èÀcizdir  lisÀn 

Rìşesi  medóe  sezÀdır  úaşlarıdır  mÀh-ı  nev 

 

Esme  ey  bÀd-ı  ãabÀ  zülf-i  dilÀrÀdan  yaña 

İncinir  nÀzıñ  binÀdır  úaşlarıdır  mÀh-ı  nev 

 

ÂşikÀr  bir  dilberi  medó  eylemişdir  èAvnìyÀ 

Gözleri  reng-i  elÀdır  úaşlarıdır  mÀh-ı  nev 

 

Úalenderì  min  óarfiél- hÀ’i 

Faèlün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

 

Óaúdan  dilerem   cÀnıma   cÀnÀn  ola  ol  mÀh  ( s. 22) 

Her  şÀm  u  seóer  yÀnıma  yÀrÀn  ola  ol  mÀh 

 

èAşúıñ  meyini  yÀrıma  virsün  ki  erenler 

İnãÀfa  gelüb  derdime  dermÀn  ola  ol  mÀh 

 

Ol  èaşú ìle  esrÀrıma  vÀúıf  olub  evvel 

äoñucı  gelüb  òÀneme  mihmÀh  ola  ol  mÀh 
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AóvÀl-i  perìşÀnım  gördükde  o  òÿb-rÿ 

Biñ  nÀz  ile  dil  şehrime  iskân  ola  ol  mÀh 

 

Çoúdan  beri  yalvardıàımıñ  vechi  şudur  kim 

BÀàımda  Àçılmış  gül   ü  òandÀn  ola  ol  mÀh 

 

Sevdiğime  himmet  ide  pìrÀn  u  varanlar 

Ùabièmce  gidüb  server-i  óubÀn  ola  ol  mÀh 

 

èAvnì  dedi  eléÀn  dilerem  BÀr-ı  ÒudÀdan 

Ùarzımca  gidüb  raómete  şÀyÀn  ola  ol  mÀh   

 

SemÀèì  min  óarfiél - lÀm elif 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

Ezelden    cÀnımıñ  cÀnÀnıdır  ol  úÀmet-i  bÀlÀ 

Vücÿdım  şehriniñ  sulùÀnıdır  ol  úÀmet-i  bÀlÀ 

 

èAdÀlet  eyleyüb  bir  gün  benì  mesrÿr  ider  elbet 

SarÀyı  göñlümüñ  òaúÀnıdır  ol  úÀmet-i  bÀlÀ 
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Ne  deñlü  úìl  ü  úÀl  olsa  ferÀàat  eylemez  benden 

Velì  gülzÀrımıñ  bir  òÀnıdır  ol  úÀmet-i  bÀlÀ 

 

HezÀrÀn  nÀz  ile  dilber  gelür  çeşmim  òıdÀsına  ( s. 23) 

CefÀlı  cismimiñ  öz  cÀnıdır  ol  úÀmet-i  bÀlÀ 

 

CezÀ-yı nÀrı  óasretde  beni  maózÿn  úoyub  gitmen 

MüdÀmı  yÀnımıñ  yÀrÀnıdır  ol  úÀmet-i  bÀlÀ 

 

Gelüb  nÀz  u  edÀlarla  perìşÀn  göñlümi  añlar 

Derÿnım  derdiniñ  dermÀnıdır  ol  úÀmet-i  bÀlÀ 

 

Ümìdi  kesmezem  èAvnì  men  ol  BÀrì  TeèÀlÀdan 

Baña  belki  Óaúú’ıñ iósÀnıdır  ol  úÀmet-i  bÀlÀ 

 

SemÀèì  min óarfiél - yÀ’i 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

Úamu  müémin  senì  ister  cÀn  Aómed  yüzleri  bedr Ày 

CemÀliñ  anlara göster  cÀn  Aómed  yüzleri  bedr Ày 
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Çün  olduñ  Raómet-i  RaómÀn  sañÀ  maòãÿãdur  iósÀn 

Olursuñ derdlere  dermÀn  cÀn  Aómed  yüzleri  bedr Ày 

 

Vücÿduñ  enver-i  berraú  óadìåiñ  cÀnlara  elyÀú 

Øaèìf  ümmet  saña  müştÀú  cÀn  Aómed  yüzleri  bedr Ày 

 

Seniñ  õÀtıñ  durur  miréÀt  çü  sensiñ  èÀleme  raómet 

Saña  arøÿ  çeker  cennet  cÀn  Aómed  yüzleri  bedr Ày 

 

ViãÀliñ  õevúine  irmek  gül-i  ruòsÀrıñı  dermek 

Ne  devletdir  seni  görmek  cÀn  Aómed  yüzleri  bedr Ày 

 

Seniñdir  cennet-i  èÀlÀ  seniñdir  kevåer-i  ùÿbÀ 

Seniñdir  cümle-i  eşyÀ  cÀn  Aómed  yüzleri  bedr Ày 

 

Ki  èaşúıñla  ùolar  èAvnì  firÀúıñla  ãolar  èAvnì  ( s. 24) 

ŞefÀèÀtler  diler  èAvnì  cÀn  Aómed  yüzleri  bedr Ày 

Vezìn-i  DìbÀce 

Müstefèilün  Müstefèilün  Müstefèilün  Müstefèilün 

Müstefèilün  Müstefèilün  Müstefèilün  Müstefèilün 
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Vezìn-i  áazel 

FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

Vezìn-i  DìvÀn 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün 

Vezìn-i  Úalenderì 

Faèlün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

Faèlün  FeèilÀtün  FeèilÀtün  FeèilÀtün 

Vezìn-i  SemÀèì 

MefÀèìlün    MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

MefÀèìlün    MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

Temmet  kitÀbu  ed-divÀnu  bi èavnillÀhiél-Melikiél-MennÀn  úad  vaúèaél-ferÀàmin  

taórìri  haõeén-naømi  fì  senete tisèıyne ve  miéteyni  ve elfi  fì  şehr-i  àafariél- óayrì 

(1290) 

DibÀce 

Müstefilün  Müstefèilün  Müstefèilün  Müstefèilün  

 

Ders  vekìli  Aómedì  èÂãım  dedim  üstÀdımı  ( s. 25) 

Óasretinden  èarş-ı  èÀlÀya  çıúardım  dÀdımı 
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Andan  Àòø  itdim  şerièat  èilmini  cehd  eyleyüb 

Himmet-i  èÀlim  dedirdi  nÀs  içinde  Àdımı 

 

Men  àulÀm-ı  kemterìyim  ol  ulu  sulùÀnımın 

Gice  gündüz  yalvarıram  virmesün  ÀzÀdımı 

 

Yanıca  úul  olmayım  Óaúú  bir  ãıfat  virdi  Àña 

Ol  ãıfat  yÀrın  èaõÀbdan  úurùarır  ecdÀdımı 

 

Ey  gözüm  nÿrı  efendim  çaàırıram  dün-i  gün 

èAvnì  úıl  iki  cihanda  kes  benim  feryÀdımı 

 

DìvÀn-ı  èAvnì 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

  

İsm-i  ÒudÀyı  õikr ile  üç  óarfi  úıldım  rehnümÀ 

Óamd  ü  åenÀyı  fikr ile  beş  noútasın  buldum  dilÀ 

 

Bu  didigim  èaşúdır  velì  cümleden  aúdemdir  olı 

Andan  gider  dostuñ  yolı  Óaú  rÀhına  cÀnım  fedÀ 
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èÂşıú  disem  kem  adımı  èarşa  çıúarsam  zÀrımı 

Göñlüm  gögünde  mÀhımı  ùoàar  dimek  gerçegüm  ola 

 

İçüb  saúìhumdan  úanub  pervÀne  tek  şemèe  yanub 

Bülbül  gibi  dala  úonub  ãavt  eylesem  ãÀà  u  ãolÀ 

 

Mecnÿn-veş  feryÀd  iden  mansÿr  gibi  dÀra  giden 

Olsam  ne  var  men  ol beden isteñ  budur  ãubó  u  mesÀ 

 

ŞÀm  u  seóer  úan  aàlayam  derd-i  derÿnım  söyleyem  ( s. 26) 

ZÀrım  kime  fÀş  eyleyem  yoúdur  bu  sırra  ÀşinÀ 

 

DeryÀ-yı  èaşúı  boylarım  tariò-i  dìvÀn  eylerim 

áÀş  óarflerini  söylerim  şÀèir  dilinden  èAvnìyÀ 

1300 

 

DìvÀn  min  óarfiél -elif 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

 

YÀ  İlÀhì  èaşúıñı  vir  cümleden  aúdem  baña 

èAşú  odına  yÀú  bu  cismi  tÀrumÀr  it  evvelÀ 
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áayrı  nesne  istemek  aãlÀ  yaraşmaz  èÀşıúa 

“Küll  ü  şeyéin  hÀlikün”  óükminde  bürhÀn var  buña 

 

Heb  bu  maènÀya  delildir  evliyÀnın  sözleri 

Kim  ki  ìmÀn  eylediyse  oldı  küfründen  cüdÀ 

 

Yevme  tüblÀdÀn  ãorarsañ  zÀhide  sen  èÀrife 

El  òaber  bunda  cevÀbın  olmadan  rÿz-ı  cezÀ 

 

Çün  gürÿh-ı  èÀşıúÀnıñ  óaşr  u  neşri  bundadır 

Bu  ayÀndır  Nefòaéi  äÿrı  görürler  dÀéimÀ 

 

Zümre-i  èuşşÀú  içinde  úıl  temÀşÀ  ey  göñül 

áayre  baúma  diler ise de  ezelden  úuùb  aña 

 

CÀm-ı  èaşúıñ  cürèasından  nÿş  iderseñ  sen  eger 

Varlıàıñ  maóv  eyleyüb  yeksÀn  olursuñ  èAvniyÀ 

 

DìvÀn min  óarfiél- bÀ’i  

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 
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YÀ  Muóammed  úıl  şefÀèat  cürmüm  oldı  bì óisÀb 

Senden  olmazsa  èinÀyet  kime  idem  ben  òıùÀb  ( s. 27) 

 

“Raómeten  lil  èÀlemìn”  naômı  gelübdür  şÀnıña 

Anı  iúrÀr  eyleyenler  oldılar  èÀl-i  cenÀb 

 

Serviler  bÀş  indirir  serv-i  òırÀmÀnıñ  görüb  

Ùÿtìler  devrÀn  ider  çevreñde  miål-i  ÀsiyÀb 

 

EnbiyÀnıñ  rehberisiñ  kâéinÀtıñ  serveri 

Nÿr-ı  vechiñden  alındı  mÀh-ı  aòter  ü  ÀfitÀb 

 

İns ü  cinn  sulùÀnı  sensiñ  cümlesi  úuldur  saña 

Nÿr-ı  cismiñ  şuèlesidir  gicelerde  mÀh-i tÀb 

 

Ey  dilÀ  yanmaz mısıñ  ol  MuãùafÀ’nıñ  èaşúına 

Cümle  yandı  sende  yaú  bu  cism  ü  cÀnı  úıl  kebÀb 

 

èAvniyÀ  “ãallu  èaleyhi”  emri  geldi  nÀmına 

Úıl  iùÀèat  kevåerinden  icmek  isterseñ  şarÀb 
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DìvÀn  min  óarfiét -tÀ’i 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

 

MuútedÀmız  èaşú  olubdur  olmuşuz  èÀl-i  õevÀt 

Biz  ki  yandıú  nÀr-ı  èaşúa  oldı  ùÀmudan  necÀt 

 

Kimde  kim  èaşúın  nişÀnı  olmadise  ey  òoca 

äÿreti  insÀndır  ammÀ  sìreti  óayvÀn  ãıfÀt 

 

äÿfiyÀ  insan  olam  dirseñ  egerce  ölmeden 

èÂşıú-ı veş  çıú  èanÀãır  kisvesinden  ol  èurÀt 

 

CÀn  gözüñ  aç  nefs  ilinde  olınÀn  àavàÀya  bÀú 

Kimiler  içdi  şahÀdet  kimisi  oldı  àuzÀt     ( s. 28) 

 

èÂúilÀ  ger  ister  iseñ  kâf-inÿndan  bir  sebÀú 

Künfekân  sırrında  vardır  òaylice  bir  mübhemÀt 

 

Emr-i  kün  esrÀrını  bilmekliğe  èirfÀn  gerek 

Cümle  eşyÀ  andan  oldı  didi  faór-ı  kâéinÀt 
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Sen  gedÀéi  kemteri  neyler  óaúìúat  èAvniyÀ 

Yoú  eliñde  dosta  uyàun  armaàÀn  u  óÀãılÀt 

 

DìvÀn  min  óarfiéå - åÀ’i 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

 

Mücrimim  úapuña  geldim  èafvı  úıl  yÀ  müsteàÀå 

Dimişem  úÀl  u  belÀda  el-amÀn  ve  el-àıyÀå 

 

VÀr  iken  lÀ  “taúnaùu  min raómetillÀh”  Àyetiñ 

èÂúil  olan  àayri  şeyden  eylemez  aãlÀ  bihÀå 

 

Ol  şefÀèat  maèdeni  Aómed’den  itme  kìl  cüdÀ 

Andan  özge  var mıdır  hiç  ins  ü  cinne  inbièÀå 

 

èÂşıú-ı  şeydÀlarıñ  baàrı  yanıúdır  cümleten 

Âb-ı  óayvan  içürürseñ  úalmaz  aãlÀ  iltihÀå 

 

èAşúile  abdÀl  olanlar  kâr  u  kisbi  neylesün 

MÀl-ı  dünyÀyı  ezelden  anlar  itmez  iótirÀå 
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èÂşıú-ı  ãÀdıúlara  vuãlat  yeter  ey  èÀbidÀ 

Terk-i  dünyÀ  olmuş  anlar  istemez  mülk  ü  eåÀå 

 

èAvniyÀ  úırúlar  elinden  nÿş  iderseñ  bÀdeyi 

Her  kelâmıñ  gerçek  olur  úalmaz  anda  iltiyÀå  ( s. 29) 

 

DìvÀn  min  óarfiél - cim 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

 

Ey  göñül  cÀnÀn  ilinde  cÀn  alurlar  óüsne  pÀc 

Kim  bu  maènÀyı  begenmezse  yanında  ùurma  úÀc 

 

Çün  cemÀli  istediñde  Óaøret-i  MÿsÀéı  merd 

Lenteranidir  cevÀbı  iş  bu  derde  úıl  ilÀc 

 

SÀúiyÀ  ãuñ  cÀmı  ùoldur  èìş  ü  èişret  vaútidir 

Úalmasun  aãlen  ve  úaùèÀ  dìgere  hìç  iótiyÀc 

 

Ol  “sekayhüm  rabbühüm”  òamrì  durur  bundan  murÀd 

Bu  şarÀbıñ  úaùresinden  içen  olur  başa  tÀc 
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Vaódetiñ  sırrı  durur  bunca  kelâmı  söyleden 

SÀlikâ  bu  remzi  añla  mÀsivÀyı  cümle  ãÀc 

 

Dilber-i  üftÀdeler  geldi  cemÀliñ  görmeğe 

Gözliye  gizli  şey  olmaz  buldı  óüsnüñ  çün  revÀc 

 

Ùÿr  u  SìnÀ’da  dinilen  ten  gözi  bu  cÀn  gözi 

èAvniyÀ  èamÀ  olubsañ  al  eline  bir  aàÀc 

 

DìvÀn   min  óarfiél - óÀ’ı 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

 

Ey  şehÀ  diñle  óaúìúat  sözlerini  ol  ferÀó 

MÀverÀyı  sìl  derÿndan  yÀrın  anda  bul  felÀó 

 

Bu  cihÀnıñ  vÀrına  aldanma  nÀdenler  gibi  

MÀl  ü  manãıb  küllü  vÀrı  cümlesidir  bir  riyÀó 

 

Rızú  içün  çekme  teèab  “naón  u  kesemnÀ”  didi  ÓÀú  ( s. 30) 

Cümleniñ  rezzÀúı  oldur  gönderir  aòşÀm  ãabÀó 
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Ol  èadÿyı  bed  likÀ  nefsiñ  seni  ezdirmesün 

İstegini  virme  anıñ  hem  hücÿm  it çek  silÀó 

 

EnbiyÀ  u  evliyÀnıñ  rahına  git  sen  hemÀn 

Çünki  ÚurèÀn’ında    Óaúú  anları  itdi  imtidÀó 

 

Mürşid-i  kâmil  olubdur  ol  ùarìúiñ  rehberi   

Òiõmet  it  himmet  olunsuñ  olasın  ehl-i  ãalÀó 

 

èAvniyÀ  èaúlıñ  irerken  gir  erenler  bezmine 

Furãat  elden  gitdiginde  fÀéide  virmez  ãıyÀó 

 

DivÀn  min  óarfiél - òÀ’i 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

 

Ümmìyem  eşèÀrımı  Türkce  itdim  intisÀò 

Yalvarıram  kemdime  sun  oúuyub  ùuyÀn  ãımÀò 

 

Bir  mecÀzì  bir  óaúìúì  iki  dìvan  yazmışam 

Biri  ùoúsan  biri  üç yüzde  arası  pek  ırÀò 
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Bu  kelÀmıñ  menşeéinden  ger  ãorarsan  ey  aòì 

áÀéib  oldı  anlarıñ  bir  dÀnesi  itdim  ãurÀò 

 

Ger  bulursam  ikisin  bir  cilde  úoymaúdır  emel 

Hem  ikisi  bir  úab  icre  ùabè  olunsun  iki  şÀò 

 

Bendeniñ  ne  óaddi  var  bunca  kelÀmı  söyleyem 

BÀd-ı  èaşúdır  söyleyen  oldı  baña  çün  intifÀò 

 

Firúat  odı  yaúdıàınca  yÀ  ileyyel  èÀlemìn  ( s. 31) 

Dürlü  elvÀna boyandım  birisi de rengin nÀò 

 

èAvniyÀdır  maòlasım  baòş  itdi  Naúşìden  biri 

Avnì  Óaú  olmazsa ger  úılam  vücÿdı  infisÀò 

 

DìvÀn  min   óarfiél - dal 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

 

Çün  “enéel  óaú”  naèresi  ùutdı  cihÀnı  ey  èibÀd 

Ol  ãadÀyı  cümle  ùuydı  ehl-i  karye  hem  bilÀd 
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Ol  ãadÀdır  çekdiren  Manãÿr’ı  dÀra  bir de  kim 

Şems-i  Tebrìz’iñ  úanıñ  aúıtdı  tenden  bì  èidÀd 

 

Ol  ãadÀdır  yüzdiren  cild-i  Nesìm’i  münkire 

Hem  Kerem  òÀnı  yaúub  èÀøÀsıñı  úıldı  remÀd 

 

Ol  ãadÀdır  gezdiren  Mecnÿn’ı  ùaàda  der-be-der 

Deldirüb  Ferhad’a  ùaàı  eyledi  hem  bì  murÀd 

 

Ol  ãadÀdır  şemèe  yaúan  dem-be-dem  pervÀneyi 

Bülbülüñ  úadrin  giderüb  itdi  çün  zÀàı  sevÀd 

 

Ol  ãadÀdır  èÀşıúı  maèşuúa  irgüren  ebed 

èÂşıú  iseñ  bu  kelÀmı  ùoàrı  bil  itme  èinÀd 

 

Ol  ãadÀyı  ten  úulaàı  ùuymaz  imiş  èAvniyÀ 

Çün  Àãamsın  mióneti  úÿ  itme  bÀrı  ictihÀd 

 

DìvÀn  min  óarfiéõ - õÀl’i 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 
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Gör  mÀèÀõallah  buyurdı  Àyetinde  ol  MuèÀz 

Şol  èadÀbıñ  şiddetinden  eyle  dÀéim  el  èıyÀõ  ( s. 32) 

 

áurbet  il  zindÀn  olubdur  ehl-i  èışúa  el  òaber 

Naúş  u  elvÀnına  aldanma  Ànıñçün  olma   şÀõ 

 

İmtióÀn  içün  getürdi  bu  diyÀra  Óaú  seni 

ÒÀnedÀn  ol  èulvì  suflì  kim  gelürse  ol  mülÀõ 

 

Kendi  èaybıñ  vÀr  iken  õikretme  èayb-ı  digeri 

Kimde  görseñ  ism-i  SettÀr’a  baúub  eyle  liyÀõ 

 

Gözleriñden  úanlı  yaşlar  dök  ÒudÀ’nıñ  èaşúına 

Bin  bir  ismiñ  ãaóibidir  eyle  dilde  müsteèÀõ 

 

Úande  vÀrsan  Aómed-i  muótara  baàla  bÀşıñı 

ÇÀr-ı  yÀrın  ùut  müsÀvì  andan  iste  iltidÀõ 

 

Bu  naãióatler  sañÀdır  ùut  úulaàıñ  èAvniyÀ 

Diñlemezseñ  berzÀò  içinde  úalursuñ  bÀmüdÀõ 
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DivÀn  min  óarfiél - rÀ’i 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

 

ZÀhide  erkÀn-ı  èaşú  èaşúıñ  kitÀbından  çıkar   

Ehl-i  dil  bil  cümlesi  esrÀrını  andan  arar 

 

èÂlemi  eşyÀ  kim  var  ol  kitÀbıñ  şeróidir 

Metnin  isterseñ  eger  isnÀna  baú  ey  nÀmidÀr 

 

Sÿre-i  sebèal  meåÀnì  Àdemiñ  vechindedir 

Şol  sebebden  gel  berü  ol  cÀna  eyle  èitibÀr 

 

ÕÀtına  miréat  idindi  õÀtını  Óaúú  Àdemin 

Úıl  naôar  miréatı  Óaúú’a  gör  Ànı  leyl  ü  nehÀr  ( s. 33) 

 

CÀn  úulaàıñ  ùut  berü  bu  remzi  diñle  ey  faúìr 

èİlmiñe  maàrurlanub  kibrile  itme  iftióÀr 

 

Baòr-ı  èaşúıñ  mevcidir  arø  u   semÀyı  ditreden 

DÀl  o  baòre  gevher  bul  itme  aãlÀ  başúa  kÀr 
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èAvniyÀ  gel  úıl  temÀşÀ  sen  viãÀl-i  yÀr  içün 

Ehl-i  èirfÀn  işkiñde  eyle  òıõmet  itme  èÀr 

 

DìvÀn  min  óarfiéz - zÀ’i 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

 

Şerbeti  vaslın  yetişdir  èÀşıúa  ey  bì niyÀz 

Hasretiñ  nÀrın  suyundur  yaúma  Ànı  úış  u  yÀz 

 

Mücrimiñ  cürmünden  artıúdır  bióÀr-ı  raómetiñ 

LÀkin  anı  bulamazlar  bì  niyÀz  u  bì  namÀz 

 

Raómetiñ  deryÀsına  àarú  olmaú  ister  úulların 

BÀb-ı  luùfuñda   ùururlar  raómetiñden  virib  rÀz 

 

Ol  Muóammed  MuãùafÀ’nıñ  hürmetine  yÀ  İlÀh 

Furúaéi  NÀciden  eyle  ümmetin  úıl  serfirÀz 

 

Nefsì  nefsìdir  cevÀbı  enbiyÀnıñ  kÀffeten 

Ümmeti  ve  ümmeti  sublar  olubdur  şÀh-ı  bÀz 
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Aómedi  èaşúı  yaúubdur  èÀlemi  başdan  başa 

Heb  añçündür  ezelden  úulda  bunca  söz  ü  sÀz 

 

èAvniyÀ  bir  úıldan  almışdır  alanlar  pendini 

ÚÀbiliyyetsiz  olunca  neylesün  nuãóì  dirÀz  ( s. 34) 

 

DìvÀn  min  óarfiés - sìn 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

 

İçmişem  ben  ruó  iken  vaódet  meyinden  ùÀs  u  ùÀs 

Ol  şarabı  kim  içerse   úalmaz  anda  kir  ü  pÀs 

 

äulb-u  abdan  raóm-ı  ümme  düşmüşem  bir  úatre  Àb 

Raóm-ı   mÀderde  giyindim  çÀr  èanÀãırdan  libÀs 

 

ÓÀãılı  dünyÀya  geldim  bir  müsÀfür  óÀnedir 

Her  gelen  gitmek  içüñdür  ùutmadı  kimse  esÀs 

 

Ol  zamÀndan  bilmezem  dünyÀ  ve  mÀfìhÀ  nedir 

Hem  daòì  èuúba  vemÀfihÀ’yı  eyleñ  siz  úıyÀs 
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Ehl-i  beytiñ  maóremiyem  münkirÀne  tìà  çeküb 

ŞÀh  Óüseyn’iñ  úatline  oldı  bu  göñlüm  ehl-i yÀs 

 

Sad  hezÀr  laènet  yezìde  raómet  olsun  müémine 

MÀcerÀnıñ  vÀèiôiyem  òoşca  diñleñ  ey  unÀs 

 

Laènete  lÀyıú  olubdur  şol  yezìdi  bed  aãıl 

èAvniyÀ  èilÀnı  úıl  kim  laènet  itsün  cümle  nÀs 

 

DìvÀn  min  óarfiéş - şìn 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

 

Bir  gice  maènÀda  gördüm  irmiş  idi  úırúa  yÀş 

Aómedimdir  bedri  yüz  şehlÀyı  göz  hilÀli  úaş 

 

Yanmışam  bÀşdan  ayaàa  úalmayub  benden  eåer 

Ol  seóerde  èÀrifÀna  eyledim  esrÀrı  fÀş 

 

Çün  anÀdan  doàdıàında   ol  ùıfıl nevres  fidan   ( s. 35) 

Küllü  õì  ruósÀrı  oldı  secde  úıldı  ùÀà  u  ùÀş 

 



 92

äaçınıñ  her  bir  telinde  baàlu  biñ  Mecnÿnı  vÀr 

èÂrif  iseñ  úıl  tefekkür  bunlarıñ  hebsi  arÀş 

 

Lebleri  Àb-ı  zülÀldir  òÀk-i  pÀyı  tÿtiyÀ 

Kendisi  èaynı  şifÀdır  bulmaú  isterseñ  ãavÀş 

 

İnci  dişler  pÀrladıúca  èÀşıú-ı bì-çÀreler   

Yanmaú  içün  heb  olurlar  birbirine  arúadÀş 

 

Vaút-i  nezèinde  beşÀretlerseñ  èAvniyÀ 

Git  ziyÀret  itmek  içün  ravøaéı  pÀke  ulÀş 

 

DìvÀn  min  óarfiéã - ãÀd 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilÀtün 

 

ÇÀr  èÀnÀãır  perdesinden  olmaú  isterseñ  òalÀã 

Yaúarıb  cism  ü  cÀnı  miål-i  üsrÿb  yÀ  raãÀã 

 

Ger   maúÀmı  úırúları  bulmaú  dilerseñ  ùÀlibÀ 

ŞÀmda  úırú  miórÀbı  vardır  var  ayaàıñ  anda  baã 

 



 93

Hem  şarÀb-ı  aràuvÀnı  alır  neden  içe  gör 

äÀf  úıl  úalbiñ  evini  àılle  vü  àışşdan  eyle  òalÀã 

 

Rÿz  u  şeb  èısyÀnıñ  içün  aàla  aúıt  yÀşıñı 

Tevbe  úıl  andan  rücÿè  it  àayrı  olma  Óaúú’a  èÀã 

 

Nefsini  hem  rabbiñi  bil  men  èarafdan  dersiñ  Àl 

áÀfil  olma  óamd  u  şükri  úıl  ÒudÀya  iòtiãÀã 

 

áÀlib  olsa  nefs-i  emmÀreñ  saña  şÀhım  eger  ( s. 36) 

Gice  gündüz  cünnei  õikri  señÀ  eyle  menÀã 

 

èAvniyÀ  terk  it  èavÀmı  gir  erenler  göñlüne 

Kim  göñüllerde  bulundı  ÀnÀ  yÀr  oldı  òavÀã 

 

Semèì  min   óarfiéê - êÀê 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

Dilim  lÀ  taúnÀtu  söyler  özüm  feyôiñ  umar  FeyyÀø 

Kime  dönse  gerek  yüzin  özün  senden  iden  èırÀø 
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Ümìdim  kesmezem  senden  ne  deñlü  cÀhil  olsamda 

Kimi  ãayru  kimi  sÀncı  derilse  pes  úamu  emrÀô 

 

Seniñ  óüsniñ  kitÀbından  oúudum  bir  varaú  gördüm 

Ânı  àÀéib  iden  kimse  yerine  bulamaz  èÀvÀø   

 

O  bir  ulÿ  kitÀbdır  ki  êalÀlet  ehli  görmezler 

Óaúìúat  ehliyiz  andan  gözimiz  itmeziz  iàmÀø 

 

DiriàÀ  biz  cüdÀ  düşdük  bu  àurbetden  azÀd  eyle 

CemÀliñe  ki  meftÿnuz  anıñçün  olmuşuz  murtÀø 

 

Bizi  bend  eylemiş  ol  nefs-i  emmÀre  amÀn  yÀ  RÀb 

ViãÀliñ  zencìrin  kesmek  içün  elde  ùutar  miúrÀô 

 

Gel  ey  èAvnì  òaberdÀr  ol  ecel  ãayyÀdı  èAzrÀéil 

Gelür  bir  gün  yaúamızdan  ùutub  bir  bir  ider  iúbÀø 

 

SemÀèì  min  óarfiét - ùÀ 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 
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Diliñ  derd-i  derÿnından  òaberdÀr  olmadı  soúraù 

Meóabbet  bir  belÀdır  ki  giriftÀr  olmadı  buúraù  ( s. 37) 

 

Bu  èaşúıñ  mÀcerÀsın  bilmedi  loúmÀn  u   eflÀùun 

Bunuñ  zaòmı  içün  merhem  devÀsın  yazmadı  òaùùÀù 

 

MelÀmet  òırúasın  geymiş  òarÀbÀt  ehli  ey  zÀhid 

Digen  üstÀd-ı  úudretdir  bir  igne  ãoúmadı  òayyÀù 

 

Anıñ  sözi  şerìèatdır  óaúìúat  óÀli  olmuşdur 

Ki  óÀlinde  riyÀ  yoúdur  kelÀmında  dimez  àallÀù 

 

MürÀéiden  òader  itmek  óaúìúat  ehline  elzem 

RiyÀ  sümèa  ãalÀletdir  bi  külli  eylesün  isúÀù 

 

Ledünnì  èilmin  ilhÀm  it  beni  cÀhil  úoma  YÀ RÀb 

Ne  èÀlÀ  úıl  ne  ednÀ  úıl  ömrüñ  òayrıdır  evsÀù 

 

ÒarÀbÀt  ehline  òor  baúmamaú  ùabèimdir  ey  èAvnì 

Anı  òor  görse  bir  kimse  zebÀnìler  urur  esvÀù   
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SemÀèì  min  óarfiéô - ôÀ 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

Perì  peyker  melek  sìmÀ  durur  Aómed  didi  leóóÀô 

Ânıñ  óüsn-i  cemÀlinden  olubdur  Àyet-i  òuffÀô 

 

ÓÀlìm  ü  hem  selìm  oldur  Ànıñ  meddÀóıdır  diller 

Gerek  FÀris  gerek  Türkì  añÀ  medóiyyedir  elfÀô 

 

Şefìèül  müõnibìni  oldur  úamu  èÀãìye  ey  mehrÿ 

èAmel  mìzÀn  olunduúda  kimi    yeyni  kimiñ  aàlÀô 

 

èAdÀlet  ãÀóibi  “sulùÀn-ı  kevneyn  ol  Resÿl  Allah” 

Cehennem  icre  èÀãìyi  unutmaz  pes  olur  lemmÀô   (  s. 38) 

 

Çü  geldi  şÀnına  levlÀk  yaradıldı  bütün  eflÀk 

Bu  maènÀdan  òaberdÀr  ol  senì  Óaúú  eylesün  ìúÀô 

 

Muóannet  nesnedir  ãabrıñ  belÀ  görse  firÀr  eyler 

Ne  deñlü  cevr  olundise  Muóammed  olmadı  àayyÀô 
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Gel  ey  èAvnì  ãalÀtile  selÀm   it  rÿòına  dÀéim 

Ânıñ  ismi  añıldıúca  ãalÀt  idiñ  didi  vuèÀô 

 

SemÀèì  min  óarfiél  -èayn 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

MelÀmet  ehline  yÀr  ol  idüb  aúvÀlini  ismÀè 

Ânıñ  sen  òÀùırın  òoş  úıl  idüb  pes  göñlüni  øiyÀè 

 

Bu  dünyÀdan  geñiş  oldı  velìniñ  sÀyesi  bil  kim 

Ana  kim  ki  yaúìn  olsa  olur  bendesine  şefÀè 

 

FenÀ  aòlÀúı  terk  eyle  erenler  òulúını  ùÀúın 

Göñül  yıúma  yapamazsıñ  değildir  ãÀnìè  ãunnÀè  

 

TevÀøÿè  bir   ãıfaùdır  kim  seni  bunda  ider  èÀlì 

Tekebbürden  ôuhÿr  ider  yerin  anda  úamu  evcÀè 

 

Seni  sen  mürşìde  vir  gel  seni  alsun  saña  virsün 

Úaranlıúdan  òalÀã  olmaú  içün  lÀzım  durur  şemmÀè 
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KelÀm-ı  gevheri  ãanma  ãaúın  ey  nÀôımÀ  senden 

“BìnÀéı  lem  yezel”  beyti  ÒudÀdan  eyledi  ùulÀè 

 

GücÀyı  dilese  ey  èAvnì  cevÀbın  vir  Trabzonì 

Ve  ùanıúdır  seniñ  çünki  göñülden  eylegil  veddÀè      ( s. 39) 

 

SemÀèì  min  óarfiél - àayn 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

Göñül  LeylÀsıñ  bulmaú  içün  bunda  gezer  ùÀà  ùÀà 

Ol  LeylÀnıñ  sümeyyesi  içün  ãular  aúar  cÀà  cÀà 

 

Güle  èÀşıú  olan  bülbül  arar  bulur  gülüstÀnì 

Açıldıàınu  gören  dirde  ötüb  uçub  gider  bÀà  bÀà 

 

İçüb  èaşúıñ  ùolusunı  ezelden  mest  olan  èÀşıú 

Derÿnı  èaşúile  ùolub  kelÀmın  söyledi  ãÀà  ãÀà 

 

Yaratdı  Âdem’i  Óaúú  aóõen-i  taúvimde  şöyle  kim 

äaçıyla  kirpiğin  úÀşın  yüz  ile  gözlerin  mÀzÀà 
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MelÀéik  secde  úıldılar  tekebbür  eyledi  iblìs 

Cehennemde  müéebbeddir  óarÀm  oldı  aña  ucmÀà 

 

Bu  maènÀyı  òaber  virdi  saña  ÀyÀt-ı  KurèÀnì 

ÒaberdÀr  olmayan  úoma  Ànı  sen  eylegil  iblÀà 

 

UyÀn  àafletden  ey  èAvnì  ãaúın  aldanma  dünyÀya 

MüsÀfir  miåli  ùut  kendiñ  binÀ  yapma  yete  otÀà 

 

SemÀèì  min  óarfiél - fÀéı 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

DilÀ  maóşer  günin  diñle  òalÀéiú  olıcaú  ãÀf  ãÀf 

Ceméi  ins  ü  cinnìden  üçe  taúsìm  olur  ÀãÀf 

 

Birinci  ehl-i  cennetdir  ikinci  ehl-i  nÀr  oldı 

Üçünciden  òaber  al kim  anıñ  meévÀsıdır  èarÀf 

 

Birinci  fırúadan  eyle  úamu  iòvÀnı  yÀ  RÀb 

Kerem-kÀn-ı  cihÀnsıñ  sen  senindir meróamet  inãÀf 
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Duòulden  maúãadı  aúãÀ  cemÀl-i  pÀkiñ  olmuşdur 

ÓicÀbın  úaldırub  cÀnÀ  ôiyÀsın  eylegil  şeffÀf 

 

CemÀlsin  cenneti  zÀhidlere  vir  ey  ÒudÀ-vendÀ 

Añı  èuşşÀú  u  èÀrifler  ùaleb  úılmaz  didi  eşrÀf 

 

Yedi  ùÀmu  àadÀbından  beterdir  óasret-i  BÀrì 

Sekiz  cennet  ãafÀsından  güzeldir  vuãlat-ı  ÓÀúÀf 

 

Gel  ey  èAvnì  fenÀdan  gec  beúÀ  mülke  sefer  eyle 

Úurıca  hÀy-ı  hÿlarla  gel  itme  èömriñi  isrÀf 

 

SemÀèì  min  óarfiél - úÀf 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

KelÀm-ı  gevheri  zÀhid  diyemez  sendeki  ùudÀú 

Ne  deñlü  saèy  iderseñ de  işitmez  tendeki  úulÀú 

 

Gezersiñ  ùÀà  u  ãaórÀyı  merÀmıñ  Óaúú’ı  bulmaúdır 

KelÀmında  didi  èÀrif  göñül  mülkü  aña  ùurÀú 
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Göñül  şehrin  güzÀr  idüb  nice  óikmet  gören  kimse 

KerÀmet  keşfikÀn  oldı  añÀ  birdir  yaúın  uzÀú 

 

Nidersiñ  bÀà-ı  gülzÀrı  güli  yoúsa  içinde  pes 

VirÀn  olub  gider  elbet  aña  bülbül  baãÀrmı  sÀú 

 

Muóabbet  nÀrı  evvelce  düşer  maóbÿba  ey  dÀnÀ 

Görürsüñ  şemèi  yanmazsa yanan pervÀne  vÀr mı  bÀú 

 

ÒilÀfın  söyleyüb  vÀèiô  êalÀletde  úoma  òalúı  ( s. 41) 

Bunuñ  óaúúında  Àyet  vÀr  olursuñ  soñra  Óaúú’a  èÀú 

 

“Eneél-óaú”  söyleyüb  Manãÿr  çekildi  dÀra  ey  èAvnì 

Dilerseñ  boynuña  sen de  o  manãÿrlıú  kemendin  ùÀú 

 

SemÀèì  min  óarfiél - kâf 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

Meóabbetden  Muóammed  oldı  óÀãıl  eylegil  idrÀk 

Muóammedsiz  muóabbetden  ne  óÀãıl   diler  derrÀk 
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Ezel  úandili  èarş  icre  úonuldı  MuãùafÀ  nÿrı 

Gören  mesrÿrìdir  dirse görmeyenler  oldılar  àamnÀk 

 

BÀàından  güllerin  dermek  vücÿd  derdine  dermÀndır 

CemÀl-i  pÀkini  görmek  göñüller  zaómına  tiryÀk 

 

Didi  “levlÀke  levlÀke”  resÿlün  óaúúına  sübóÀn 

Dimekdir  olmayaydı  çün  yaradılmaz  idi  eflÀk 

 

Didiler  óaørete  ebter  ki  maózÿn  oldı  ol  sözden 

Tesellì  hem  cevÀb  olmaú  içün  Óaú  didi  “èaùaynak” 

 

Muóammed  şehr-i  èilm  oldı  èÂlì’dir  úapusı  Ànıñ 

Ki  kendi  maòø-ı  raómetdir  gelür  ÚurèÀn’da  “erselnÀk” 

 

CihÀnı  ùutdı  ey  èAvnì  óabìbi  kibriyÀ  nÀmı 

Ânıñ  içün  dinür  dillerde  “ÀmennÀ  ve  ãaddaúnÀk” 

 

SemÀèì  min  óarfiél - lÀm 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 
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DiyÀr-ı  àurbetiñ  úahrı  bugün  itdi  belimi  dÀl 

äılanın  óasret-i  óüzni  gelüb itdi  dilimi  lÀl                   ( s. 42) 

 

İkisiniñ  arasında  mekÀnım  vÀr  adı  berzÀó 

İki  sÀéil  gelürlerse  bilinmez  kim  ne  olur  óÀl 

 

CevÀb  virmek  ne  müşkildir  fenÀ  olursa  èÀmÀlim  

Úabÿl  itmezler  aãlÀ  kim  ne  denlü  olsa úìl  ü  úÀl 

 

Úurı  sevdÀyı  úÿ  uòrÀ  içün  çalış  deli  göñlüm 

Yerin  anda  vefÀ  virmez  bu  dünyÀnıñ  ùolusı  mÀl 

 

ÚanÀèat  ehli  ol  dÀéim  ki  aãlÀ  baúma  èalÀya 

Elin  aùlas  úabasından  yegdir  bu  köhne  şÀl 

 

Çü  nefsiñ  saña  düşmandır  saúın  sen  dost  olur  ãanma 

Ne  vaútin kim  hücÿm  itse  õikr-i  seyfin  serine  çÀl 

 

Bu  dünyÀ  bir  úovandır  ki  içinde  zenbÿrı  kitmiş 

Ne  àÀfilsin ki  ey  èAvnì  tehi  úabdan  dilersiñ  bÀl 
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SemÀèì  min  óarfiél- mìm 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

Düşümde  bir  yere  vardım  diler  bu  diyÀr-ı  ŞÀm 

MaúÀmı  úırúları  gördüm  virildi  hem  ùolu  bir  cÀm 

 

İçüb  mest-i  müdÀm  oldum  derÿnım  úaynayub  coşdı 

UyÀnuben  ùÿrÿ   geldim  gice  olmuşdı  vaút-i  bÀm 

 

Eger ki  ben  disem  òalúa  bu  rüéyÀnıñ  óikÀyÀtın 

MaèÀbbirler  inÀnmaz  baña  úorlar  cünÿbi  nÀm 

 

Ki  ÚurèÀn  icre  “kerremnÀ  benì  Àdem”  dimişken  ÓÀú 

Baña  şeydÀlıàı  ùaúan  çü  kendisi  olubdur  òÀm                 ( s. 43) 

 

KerÀmÀtıñ  kimi  vehbì  kimi  kesbì  olur  úulda 

Bu  maènÀyı  òaber  virdim  alan  alsun  şu  òÀã u èÀm 

 

èAùÀyÀ-i  ÒudÀ’dır  bu  èaúıl  irmez  fikir  yetmez 

HemÀn  borcuñ  edÀ  eyle ki  úıldı  Óaú  fürÿz-ı  vÀm 
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Nidersiñ  óurÿvì  àılmanı  cemÀli  iste  ey  èAvnì 

Tehì  úoymaz  seni  elbette  emrine  idersen  rÀm 

 

SemÀèì min  óarfién- nÿn 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

Mülaúúin  úabrim  üstünde  çaàırsun  bÀmımı  èOåmÀn 

Bu  dìvÀnım  oúuyan  eylesün  bir  FÀtióÀ  iósÀn 

 

Úamu  aóbÀb  u  yÀrÀna  bu  naômım  yÀdigÀr  itdim 

Oúuyub  diñleyüb  yÀzanı  èafv  it  áanì  YezdÀn 

 

Kimi  FÀris  kimisi de  èArabca  söyledi  eşèÀr 

LisÀn-ı  aòri  bilmem  dilimce  söyledim  destÀn 

 

DuèÀya  bir  vesìle  olmadır  maúãad  bu  zaómetden 

CefÀyı  çekmesem  gahì  ùolar mı  göñlüme  èirfÀn 

 

Bugün  bunda  ãafÀ  sürsem  yarın  anda  cefÀ  vardır 

Ki  bunda  virmeden  cÀnı  bulunmaz  anda  pes  cÀnÀn 
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Bu  èÀşıúlıú  pek  incedir  aña  lÀf-ı  güzÀf  olmaz 

Yalancılıú  ile  cÀnım  olur mı  ãohbet-i  sulùÀn 

 

Gel  ey  èAvnì  yeter  àayrı  dirÀõ  itdiñ  bu  eşèÀrı 

Ki  sensiñ  èÀşıú-ı  ãÀdıú  iderseñ  cÀnıñı  úurbÀn          ( s. 44) 

 

SemÀèì  min  óarfiél - vav  

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

     

Cemè-i  mübtelÀlardan  Benì  Eyyÿb  durur  ulÿ 

Ki  anda  iki  úurd  düşdi  bir  sülük  bir  arÿ 

 

Aña  cennet  ùaèÀmından  virirldi  çün  iki  rummÀn 

Yedi  pes  anları  dertden  òalÀã  oldı  gözi  Àhÿ 

 

Çün  urnuø  emri  geldikde  ayÀúların  yere  urdı 

Biri  ıssı  bir  ãoàuú  çıúubdur  anda  iki  ãÿ 

 

Birinden  àusl  idüb  Ànıñ  birinden  içdi  ol  ãÀbir 

İçi  ùÀşı  arındı  ãaàlanub  pes  úalmadı  úayàÿ 
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äabrile  ùut  verÀàı  aùlÀã  olur  hem  úoruú  óelvÀ 

Muóannetdir  úaçırmazsañ  olursuñ  cümleden  nigÿ 

 

Derÿnıñ  ãÀfì  úıl  azàÀå  u  aólÀmından  ùaúın  ãabrı 

Gice  gündüz  ãabur  ismin  oúu  úoma  göze  uyúÿ 

 

äabır  óaúúında  Eyüb  ol  dilerseñ  derde  dermÀn 

Bulur  elbette  ey  èAvnì  devÀyı  eyleyen  arzÿ 

 

SemÀèì  min  óarfiél - hÀ’i 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

İlÀhì  nÿr-ı  ÚurèÀn’ı  úabir  ehline  úıl  hem  rÀh 

Ki  ruòsat  vir  şefìè  olsun  óaşır  ehline  “enzelnÀ” 

 

Dilerseñ  luùfu  YezdÀn’ı  gice  gündüz  oúu  ÚurèÀn 

DevÀm  üzre  giden  cÀnıñ  murÀdın  Óaú  virir  nÀgÀh 

 

Yüzi  úara  günahkÀr  olsa  bir  kimse  bu èÀlemde   ( s. 45) 

Oúuduúca  øiyÀ  virüb  görinür  Àña  ùoàrı  rÀh 
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FÀøìlet  isteyen  Àdem  kelÀm-ı  Óaúú’ı  óıfô  itsün 

Bu  dünyÀda  değilse de  bulur  uòrÀda  èÀl-i  cÀh 

 

Eger  èÀşıú  iseñ  Óaúú’a  oúu  diñle  ÚurèÀnı 

Cü  baèøısı  meåÀéildir  ki  baèøısı  durur  kûtÀh 

 

Ânı  inkÀr  iden  münkir  úalur  nÀr-ı  ceóìm  icre 

Ânı  avrad  iden  kes  bil  úamu  sırra  olur  ÀgÀh 

 

Tefekkür  eyle  ey èAvnì  óabìb-i  kibriyÀ  şÀnın 

Taøarrÿè  hem  niyÀz  eyle  şefÀèat  eylesün  ol  şÀh 

 

SemÀèì min  óarfiél - lam elif 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

Felek  bir  pehlevÀndır  ki  ayaàı  úaymayor  aãlÀ 

Gelüb  meydÀnda  çırpınsa  kimesne  çıúmayor  óÀlÀ 

 

Ânıñ  cevr  ü  cefÀsından  melÀéik  ins  ü  cinn  èÀciz 

ÂmÀn  AllÀh  bizi  andan  óalÀã  it  didiler  küllÀ 
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Ezel  bezminde  ervÀóıñ  belÀ  vü  nikbeti  oldur 

İki  fırúa  idüb  òalúı  biri  lÀ  der  biri  illÀ 

 

DilÀrÀnıñ  cemÀline  çeküb  bir  perde  şol  fitne 

DuòÀnı  Àteşi  èaşúı  idübdür  èarşa  dek  bÀlÀ 

 

Pes  andan  itdi  daèvÀyı  işÀretle  nice  ãÀmit 

Dilini  lÀl  idüb  menè  itdikçün  ãohbet-i  úulÀ 

 

Devirden  eyledi  şekvÀ  nice  èuşşÀú  u  èÀrifler  ( s. 46) 

Çün  anlara  ezelden  itdigçün  mióneti  fièlÀ 

 

Adÿdan  intiúÀm  almaú  seniñ  óaddiñ  değil  èAvnì 

èAzìzün  õÿ intiúÀm  Allah  durur  itgil  añÀ  meylÀ 

 

SemÀèì min  óarfiél - yÀ’i 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün  MefÀèìlün 

 

èUrÿc  itdi  semÀvÀta  Muóammed  yüzleri  bedr Ày 

Düşüb  èaşú-ı  óarÀrete  yanub  gitdi  o  èÀl-i  rÀy 
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Ki  “sübóÀn   ellezì  esrÀy”  buyurdı  çün  güzel  MevlÀ 

İdüb  mièrÀc  ol  bedrÀ  göründi  gözine  her  cÀy 

 

Çü  sulùan  oldı  kevneyne  ulu  ced  oldı  bedrine 

İrişdi  ÚÀbe  úavseyne  ulaşub  Óaúú’a  oldı  bÀy 

 

İdüb  èarş  üzre  seyrÀnı  görüb  şol  nÿr-ı  RaómÀn’ı 

Kör  itdi  anda  şeyùanı  sevindi  úaşları  ùuàrÀy 

 

SemÀdan  geldi  ol  enver  didi  mièrÀcını  server 

Kimi  oldı  èÀdÿ  ekber  yalanladı  Ànı  ÓÀşÀy 

 

ZamÀn  içre  zamÀn  vardır  mekÀn  içre  mekÀn  vardır 

Didi  cÀn  içre  cÀn  vardır  dihÀnı  oldı  şükker  hÀy 

 

BañÀ  èaşúım  imÀm  oldı  ki  zencìri  zimÀm  oldı 

Dü  dìvÀnım  temÀm  oldı  èayn  vav  nun  daàıldı  vÀy 

 

Úaãìde-i  Muóammediyye 

Müstefèilün  FÀèilün  Müstefèilün  FÀèilün 
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Muóammed’iñ  èaşúıdır  bülbül  iden  dilimi 

Muóammed’iñ  şevúidir  àonca  iden  gülümi 

 

Muóammed’iñ  firúati  cÀna  kÀr  itdi  hemÀn   ( s. 47) 

Muóammed’iñ  óasreti  úıldı  kemÀn  belimi 

 

Muóammed’iñ  şemèine  yanub  kül  oldı  vücÿd 

Muóammed’iñ  úulları  koñ  ravøaya   gülümi 

 

Muóammed’iñ  õÀtını  mirèat  idindi  çeleb 

Muóammed’iñ  óaúúıçün  yaúma  Àteş  úılımı 

 

Muóammed’iñ  yÀriniñ  dördi  bile  sevilir 

Muóammed’iñ  èaşúına  ùutsuñ  biri  elimi 

 

Muóammed’iñ  şöhreti  ùÀtlu  ider  Àcıyı 

Muóammed’iñ  sevgüsi  bÀl  eyledi  òÀlimi 

 

Muóammed’iñ  vaãfıdır  dillerde  söylenilen 

Muóammed’iñ  èAvnidir  incitmeyen  telimi 
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èUnvÀn-ı  NÀôım 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  Feèÿlün 

 

Vaùanım  semtini  ãordı  ÀòibbÀ 

CevÀbın  virmeğe  oldım  müheyyÀ 

 

Dedim  sancÀàımı  dilden  Tırabzon 

ÚaøÀmı  Görele  yÀzdım  Ànıñçün 

 

Köyüm  Óaydarì  nÀmında  olubdur 

ÚarÀ  èOåman  bañÀ  anda  laúÀbdır 

 

Anam  Òayrüén-nisÀ  ZehrÀ  adaşı 

Babam  bÀmda  o  şübber  arúadaşı 

 

Benim  adım  ki  õì’n-nÿrene  uyàun 

Özüm  uymadıàıçün  dìde  pür  òÿn 

 

VaùÀn-ı  aãlìden  hicret  buyurdum 

DiyÀr-ı  àurbete  yönüm  çevirdim 
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Naãìbim  Aydın  icinde  virildi 

äıàacıú  Úalèası  meéivÀ  görüldi 

 

Anı  mesken  idindim  ben  øarÿrì 

Kime  küsem  baña  buldum  úuãÿrı 

 

Vaùan  óubbın  çün  imandan  bilürem 

Ânıñ  içün  vaùan  arøÿ  úıluram 

 

İçürdiler  baña  baóreyni  düşde 

Ki  virdiler  ulÿ  èaşúıñ  beşde 

 

MecÀzì  èaşú  ôuhÿr  itdi  çün  evvel 

äoñı  oldı  óaúìúìye  mübeddel 

 

Ki  maólaã  isme  uymaú  ise  eşher 

èAyn  vÀv  nÿn  ile  imlÀya  maôhar 

 

Bu  naômım  oúuyub  diñlerse  bir  kes 

Şu  yazdıàım  duèÀyı  eyleye  bes 
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“áÀfere  AllÀhü  lehü  veli  vÀlideyhi 

Ve  aósene  ileyhimÀ  ve  ileyyehi” 

 

Zübdeéi  Vereåeh 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün 

 

MÀl-i  mevrÿåım  kimiñdir  der  iseñ 

VÀriåiden  ger  suèÀl  ider  iseñ 

 

Dü sehimden  el  budur  taóúìú cevÀb  ( s. 48) 

On  iki  vallÀhü  èÀlem  bÀliéã-ãevÀb 

 

Dördi  erkek  ùÀèifeden  bilmiş  ol 

Âb  u  ceddì  Àòiél- ümmì  zevci  bul 

 

Sekizi  òÀtun  úişilerdir  gözet 

Zevce  bintéül-ibni  uòt  üç  ceht 

 

Hem  yedinci  üm  olubdur  şöyle  bil 

Sekizinci  ceddeyi  Àòirde  úıl 
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Õü  nesebden  el  budur  ùaóúìú  cevÀb 

Üç  bölük  vallÀhü  èÀlem  bÀliéã-ãevÀb 

 

Meyyitiñ  cüzéi  ve  aãlı  hem  daòì 

Eb  ile  ced  cüzleridir  bil  aòì 

 

Dÿt  nisÀ  oàlan  úarındÀş  iledir 

Meyyitiñ  uòtile  binti  biledir 

 

Õü  raóimden  el  budur  taóúìú  cevÀb 

Dut  ãınıf  vallÀhül  èÀlem  bÀliéã-ãevÀb 

 

äınıf-ı  evvel úız  veledleri müdÀm 

Daòì  oàlı  úızınıñ  evlÀdı  hem 

 

äınıf-ı  åÀnì  dedelerdir  fÀsidüne 

FÀsidÀtı  ebelerdir  lÀ bidÿn 

 

äınıf-ı  åÀliå  aòavÀt  evlÀdıdır 

Daòì  er úardaş  úızınıñ  õÀtıdır 
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Daòì  oàlı  ana  bir  arúadaşnıñ 

áamküsÀrıñ  dertdeşiñ  hem  yoldaşıñ 

 

äınf-ı  rÀbiè  babanıñ  úız  úardeşi  ( s. 48) 

Daòì  èamÀméil-ümdür  sırdaşı 

 

ÙÀyì  tìze  daòì  bil  bundan  durur 

İşbu  ãınıfıñ  nesli  rÀbièden  durur 

 

Bu  kelÀmı  naôm  iden  mücrim  úuluñ 

NÀmı  èOãman  maòlaãın  èAvnì  biliñ. 

 

Vezìn-i  Úaãìde 

 

Müstefèilün  FÀèilün  Müstefèilün  FÀèilün 

Müstefèilün  FÀèilün  Müstefèilün  FÀèilün 

 

Vezìn-i  èUnvÀn 

 

MefÀèìlün  MefÀèìlün  Feèÿlün  

MefÀèìlün  MefÀèìlün  Feèÿlün   
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Vezìn-i  Zübde 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün 

FÀèilÀtün  FÀèilÀtün  FÀèilün 

 

Temmeét-kitÀbit divÀn  bi èavnillÀhiél-Melikiél-MennÀn  úad  vaúaèÀ  bi  ferÀà  min  

taórìri  hazzaén-naômi  fì  seneti  åülüå  ve  miénete  ve  elf  fì  şehr-i  ãafariél- óarÀm. 
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BÖLÜM 7. SÖZLÜK 

SÖZLÜK 

 

èabd: (A.i) köle, kul 

Àb-ı zülÀl : (A. t.) 1)berrak su  2) billÿr  3) cam 

èÀbid : (A.s.) ibadet eden, kulluk eden  

Àbide : (A.i.) köleler  

èacel: (A.s) çabuk, çabukluk 

èÀdet: (A.i) görenek, usul, tabiat, alışkanlık 

èadÿ : (A.i.) düşman 

aàlaô : (A.s.) kaba ve galiz 

aàyÀr: (A.i) gayrılar, başkalar, yabancılar 

ahÀvÀt : (A.i.) kız kardeşler, kadın arkadaşlar 

aóbÀb: (A.i) dost, bildik, tanıdık 

aòibbÀ : (A.s.) dostlar, sevgililer, tanıdıklar 

Àòir : (A.i) son, sonraki, en sonra, nihayet, son olarak 

aólâm : (A.i.) 1) rüyalar, hulyalar, uykuda görülen şeyler  2) açık saçık rüyalar 

aósen : (A.s.) (daha, en) pek güzel  

aòter: (F.i.) yıldız 

Àhÿ : (F.i.) ceylan, karaca 2) mec. güzellerin gözü 

aóvÀl : (A.i.) oluşlar, buluşlar, durumlar 
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aúdem : (A.s.) ilk, önce, önceki, daha önceki  

èaúreb : (A.i.) 1) zehirli hayvan  2) saatin kısa ibresi  3) astr. büyük bir burç 4) mec. 

insanı akrep gibi sokan kimse  

aúãÀ : (A.s.) son, en son, uzak 

èÀl : (A.s.) yüce, yüksek  

èÀl-i cÀh : (A.i.) yüksek makam, yüce yer 

Àlì cenÀb : (A.F.b.s.) 1) cömert 2) şerefli, haysiyetli kimse  

èaliyy: (A.s) yüksek, büyük, necip, meşhur, ünlü 

èÀnÀãır: (A.i) 1) elemanlar, ögeler 2) dört unsur; toprak, su, hava, ateş 

èanber: (A.s) 1) ada balığının bağısaklarından toplanan yumuşak, yapışkan ve misk gibi 

kokan, kül renginde bir madde 2) güzel koku 3) mec.  güzellerin saçı  

èaraf : (A.i.) 1) cennet ile cehennem arasında bir yer  2) Àdetler, usuller 3) sırt, tepe  

èarÀş : (A.i.) 1) tahtlar  2) çatılar, damlar, direkler 

èarø-ı óÀl:  (A.t.) halin bildirilmesi, ne halde olduğunu bildirme 

ÀãÀf : (A.i.) 1) vezir  2) Süleyman Peygamber’in veziri 

asiyÀb : (F.b.i.)  su değirmeni  

ÀsmÀn: (F.i) gök, sema 

èÀşıú: (A.s.)  birine, bie şeye tutkun 

ÀşinÀ: (F.s) bildik, tanıdık;  bilen, tanıyan 

èaşú odu : (A.T. t.) aşk ateşi 

Àteş-i sÿzÀn : (F. t.) yakıcı ateş 
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aùlÀs : (A.i.) 1) üstü ipek, altı pamuk kumaş  2) düz, tüysüz 

ÀvÀre : (F.s.) 1) serseri, boşta gezen, işsiz, güçsüz, aylak  2) dağınık, perişan  

èavnì : (A.i.) yardımla ilgili  

èayÀn : (A.s.) belli, açık, meydanda 

aøàÀå : (A.i.) 1) demetler, desteler 2) karmakarışık rüyalar ve söylentiler 

èazìz: (F.s) muhterem, sayın, sevgili 

baède-õÀ: (A.e) ondan sonra 

baóreyn : (A.s.) 1) iki deniz  2) iki büyük esas, temel şey 

bÀlÀ: (F.s) 1) yüksek, yukarı, üst, yüce 2) boy 3) azad 4) yedek atı 

BÀrì: (A.i) Allah 

baèø : (A.i.) 1) bir şeyin küçük bir kısmı, parçası 2) (s.) bir miktar, bir kısım, birkaç 

bed-liúÀ : (A.F.b.s.) kötü yüzlü, çirkin suratlı  

bedr : (A.i.) ayın on dördüncü gecesi 2) dolunay 

beúÀ: (A.i) devam, sebat, evvelki hal üzre kalmak, bakilik 

ber-bÀd: (F.b.s) 1) perişan, harap, viran 2) pis, fena, kirli 

ber-dÀr : (F.s.) 1) salbedilmiş, asılmış (insan)  2) yemişli 

ber-zÀò: (A.i) 1) ince, uzun kara parçası 2) can sıkıcı yer, şey 3) zor, güç 4) ölülerin 

ruhlarının kıyamete kadar bulunacakları yer 

beşer: (A.i) insan 

beyt: (A.i) mesken, hane, ev, oda, oba;  dünya 

bì èidÀd : (A.s.) sayısız, pek çok  
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bilÀd : (A.i.) memleketler, şehirler, kasabalar 

bilÀl: (A.i.) su gibi ıslatan, ıslatış, ıslaklık 

bì-nevÀ : (F.i.) nasipsiz, mahrum 

bint : (A.i.) kız 

bürhÀn : (A.i.) delil, ispat, tanık 

bÿn: (F.s) 1) kolay 2) dip, nihayet 

bÿy : (F.i.) 1) koku 2) ümit, umma 3) sevgi 4) tamah 5) huy, tabiat 6) pay, nasip, kısmet 

cÀh: (A.i) itibar, makam, orun, mevki 

cÀm : (F.i.) 1) sırça, cam; bardak, kadeh 2) Horasan’da bir kasaba 3) kendilerini Cemşìt      

sülalesinde  sayan Sent ve Kişmir hakimlerinden bir kısmının lakabı 4)tas. Tanrı 

aşığının yüreği 

cÀm-ı èaşú:  (F.A.t.) tas. Tanrı aşığının yüreği 

CÀmì : (A.i.) İran’ın 15. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir, Àlim şairidir. 

cÀnÀn: (F.s.) sevgili, gönül verilmiş; tas. Allah 

cÀy : (F.i.) yer  

cefÀ : (A.i) 1)eziyet, incitme 2) tas. tarikat adamının öğrendiklerinden perişan olması 

cefÀ-kâr: (A.F.b.s) cefa eden, eziyet eden 

cehd : (A.i.) 1) çalışma, çabalama 2) edebi bir dergi adı 

cemÀl : (A:i.) yüz güzelliği 

cemre : (A.i.) 1) ateş halinde  kömür  2) şubat ayında azar azar artan sıcaklık 
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cevr: (A.i) haksızlık, eza, cefa, eziyet, gadir, zulüm, sitem 2)tas. tarikat adamının 

manevi olarak ilerlemesine mani olan şey 

cezbe: (A.i) 1) ruhun hayret ve sevince kapılarak sanki cesetten hariç bulunuyormuş 

gibi olması, heyecana gelmesi 2) tarikat ehlinin kendinden geçme hali 

civan: (F.i) genç 

cümle: (A.i) 1) bütün, hep 2) dilb. cümle 3) sitem 

cürèa : (A.i) yudum, içim  

cürm : (A.i.) suç  

cÿş:(F.i) coşma, taşma, kaynama 

çÀk:  (F.i) 1) yarık, yırtık 2) seherin aydınlığı  

çÀr: (F.s) 1) dört 2) çare  3) tuğla ve çanak çömlek fırını  

çeşm: (F.i.) göz 

çü: (F.e.) gibi;  çünkü 

dÀd : (F.i.) 1) adalet, doğruluk 2) ihsan, vergi 

dÀh : (F.i.) 1) hizmetçi, cariye 2) on (sayı)  3) korkak, alçak, aşağılık (kimse) 

êarbe: (A.i) 1) vuruş, vurma, çarpma 2) musibet, bela 

dÀr-ı dünya: (A.F.t.)dünya  

Davudì: (A.s) Davud peygamberin sesini andıran kalın ses 

dem: (A.i) kan (F.i) 1) soluk, nefes 2) içki 3) an, vakit, saat, zaman 

dendÀn : (F.i.) diş 2) tamah ve ümit 3) halka gibi çevreleyen ve tepelikleri boydan boya 

ve en dıştan saran ve içeriye dönük olan kavisciklerin beheri 
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derd-i derÿn : (F.t.)  gönül kaygısı 

derd-mend: (F.e) dertli, hasta 

derrâk : (A.s.) çabuk anlayan, anlayışlı 

devlet: (A.i) 1) hükümet idaresinde teşkilatlandırılmış siyasi topluluk 2) büyük saadet,        

zenginlik 3) baht, talih, kut 4) büyük mevki, rütbe 

dırÀz : (F.s.) uzun 

dìdÀr: (F.i) 1)yüz, çehre 2) görme, görüşme; görüş kuvveti, göz 3) açık, meydanda 

dihÀn : (A.i.) 1) kırmızı, sahtiyan  2) sürünülecek yağlar 

dil-ÀrÀ : (F.b.s.) 1) gönül alan, gönül kapan, gönül okşayan, dinlendiren 2) kadın adı 

dil-dÀr: (F.i.) birinin gönlünü almış sevgili 

dil-figâr: (F.b.s) gönlü yaralı olan aşık 

dil-i dÀnÀ: (F.b.s.) bilir gönül 

dil-i şeydÀ: (F. t.)deli gönül 

dilrübÀ : (F.b.s.) gönül kapan, gönül alan  

diriàÀ : (F.zf.) yazık, eyvahlar olsun 

duòÿl : (A.i.) içeri girme, içine girme 

dÿr: (F.s.) uzak 

dÿş: (F.i) 1) omuz 2) dün gece; rüya 

dürr : (A.i.) inci 

eblÀà : (A.s.) daha (en, pek) beliğ, en fasih ve olgunluk derecesine yakın olan 

ebrÿ : (F.i.)  1) kaş  2) kağıt üzerine yapılan hafif hare  3) boyama usulü  
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ebter : (A.s.) 1) kuyruğu kesik (hayvan)  2) zürriyetsiz, hayırsız (adam)  3)faydasız şey 

ednÀ: (A.s)aşağı, pek aşağı, bayağı, alçak; az, pek az 

efàÀn : (F.i) ıztırap ile haykırma, bağırıp çağırma, inleme, bağrışma 

Eflatun: (A.i.) Aristo’nun hocası Sokrat’ın talebesi olan meşhur Yunan filozofu 

ehl-i úarye : (A.i.) köylü 

ekâbir: (A.s) rütbece, görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet ricali 

elèÀn : (A.zf.) şimdi, şimdiki halde, henüz, daha, bu ana kadar, şu anda 

elvÀn : (A.i.) 1) renkler, çeşitler   2) rengarenk, alacalı  

elyaú : (A.s.) daha (en, pek) layık, liyakatli, çok yakışır 

emÀre : (A.i.) alamet, nişan, eser,  ipucu,  belirti 

emrÀø : (A.i.) illetler, hastalıklar 

encÀm: nihayet, son 

eneél-Óaúú : (A.c.) Hallac-ı Mansur’un söylediği -Ben Hakkım.- anlamında meşhur söz 

engüşt: (F.i) parmak 

enver : (A.s.)  (daha, en, pek) nurlu, çok parlak, çok güzel  

erkân : (A.i.) 1) esaslar, destekler, direkler, sütunlar  2) reisler 

eåÀå : (A.i.) döşeme, minder gibi ev eşyası  

eşèÀr: (A.i) vezinli ve kafiyeli sözler, şiirler 

eşher : (A.zf.) en şöhretli, pek meşhur, çok iyi tanınmış 

etvÀr: (A.i) hal ve hareketler, tarzlar, işler 

evcÀè : ağrılar, sızılar, sancılar, acılar 
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evãÀù : (A.i.) orta, orta halli, ortadaki, bir şeyin ortası, yüksekle alçak arası 

ezel: (A.i) başlangıcı olmayan geçmiş zaman, öncesizlik 

ezelì : (A:i.) ezele mensup, ezelle ilgili, öncesiz, başlangıçsız. 

fÀnì: (A.s) ölümlü; muvakkat, geçici; ihtiyar, yaşlı 

fÀş : (F.i.) meydana çıkma, açığa çıkma, duyulma, dile verme 

felÀó : (A.i.) 1) kurtuluş, selamet 2) mutluluk, kutluluk 

felek: (A.i) 1)gökyüzü, sema 2)Àlem, dünya 3)talih, baht, kader 4)askeri müzikte telli bir  

alet 5) eski inanışa göre her yıldıza, gezegene mahsus gök tabakası 6) yuvarlak, kızak 

ferÀàat : (O.i.) vazgeçme, el çekme 2) istırahat, dinlenme  3) vazgeçecek kadar zengin 

olma 

ferÀó: gönül açıklığı, sevinç, sevinme 

feyyÀø : (A.s) 1) feyiz, bereket ve bolluk veren; Allah 2) içi çok temiz, çok cömert 

kimse  3) taşan (sel) 

fezÀè: (A.i) 1) korkma, bağırıp, çağırma 2) dayanamama 3) ümitsizlik 4) inleyip, 

sızlama 

fièlÀ : (A.zf.) hakikatte, gerçekten, isteyerek 

firúat: (F.i.)  dost vs.den ayrılış, ayrılık 

gÀhì (gehì): (F.zf) bazen, ara sıra 

àaflet: (A.i) gafillik, boş bulunma, cahillik, dikkatsizlik, ihtiyatsızlık, ihmal 

àallÀt : (A.i.) 1) zahireler, mahsuller  2) ev kirası geliri  3) el emekleri 

àam-nâk : (A.F.b.s.) gamlı, kaygılı, tasalı 
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àarìb: (A.s) kimsesiz, zavallı 2) gurbette, memleketten uzakta bulunan, yabancı 3) tuhaf, 

şaşılacak, bambaşka 4) dokunaklı 

àayô : (A.i.) hiddet, öfke, kızgınlık, kızma, hınç 

àaøÀb : (A.i.) dargınlık, kızgınlık, kızma, hiddet, öfke 

geşt: (F.i) gezme, seyretme, dolaşma, geçme 

àıll ü  àışş : (A.b.i.) kin ve hile 

àıyÀå : (A.i.) yardım 

àonce : (F.i.) konca, tomurcuk, açılmamış çiçek (özellikle gül) 

gürÿh : (F.i.) cemaat, bölük, takım 

àulâm : (A.s.) 1) tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlı, genç  2) esir, köle, kölemen 

gÿş: (F.i) 1)kulak 2) işitme, dinleme 

güzÀr: (F.i) 1) geçme, geçiş 2) geçirici, geçiren 3) beceren, ödeyen, yapan 

àuzÀt : (A.s.) gaziler 

güzr : (F.i.) 1) geçme, geçiş  2) geçirici, geçiren  

òader : (A.i.) uyuşma 

hâk-i pÀy : (F.i.) ayak toprağı, tozu 

òÀl: vücutta oluşan ben, nokta 

òalÀã:(A.i) kurtulma, kurtuluş 

òalÀiú : (A.i.) 1) mahluklar, yaratıklar, insanlar  2) halayık, satın alınan kadın 

óalvetì : (A.i.) 1) halvetle ilgili 2) ibadet ve törenlerini tenhada yapan bir tarikat  

òÀme: (F.i) kalem 



 127

óamrÀ : (A.s.) (daha, en, çok, pek) kırmızı, kızıl 

òÀmuş: (F.s) susmuş, sessiz 

òandÀn: (F.s) gülen, gülücü, güler yüzlü, sevinçli 

òÀr: (F.i) diken 

òarÀbat : (A.i.) 1) harabeler, viraneler  2) meyhaneler  3) Ziya Paşa’nın üç ciltlik eseri 

òarÀbì: (A.i) 1) haraplık, viranlık 

óarem : (A.i.) 1) herkesin girmesine müsade edilmeyen, saygıdeğer, kutsal yer 2) hac 

zamanında ihrÀma girilen yerden itibaren KÀbe’ye doğru olan kısım  3) (evvelce)büyük 

İslam konaklarında bulunan kadınlar dairesi 4) nikahlı kadın, zevce 

óÀãıl: (A.i) husule gelen, husul bulan, peyda olan, çıkan, üreyen, türeyen, biten 

óasnÀ: (A.s) güzel 

óasret: (A.i.) ele geçirilemeyen, elden kaçırılan bir nimete üzülüp yanma, iç çekme,  

inleme, üzüntü, iç sıkıntısı, keder, zahmet, eseflenme, göreceği gelme, özleyiş 

òÀşÀ : (A.e.) asla, katiyyen, hiçbir zaman;  Allah göstermesin, uzak olsun 

óaşr: (A.i) 1) toplanma, cem etme 2)ölüleri diriltip, mahşere çıkarma 

òÀtır: (A.i) 1)zihin, fikir 2) keyif, hal 3) gönül 4)tas. kalbe gelen manevi hitap 

òavÀã : (A.i.) 1) hassalar, keyfiyetler  2) muhterem, saygın olanlar  

òayyÀt : (A.i.) 1) yılanlar 2) mec. geçimsiz, huysuz, muzur kimse 

óazer : (A.i.) sakınma, kaçınma, korunma, çekinme 

óazin: (A.s) hüzünlü, mahzun olarak, kederli, gamlı;  hüzün verici 

haşr u neşr : (A.i.)  1) toplanıp, dağılma, 2) uğraşıp durmak 
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hazÀn: (F.i.) sonbahar 

hem: (F.e.) -biri  

hemÀn: (F.zf) 1) hemen, derhal, o anda, çarçabuk 2) öylece, böylece 

hengâm: (F.i) zaman, çağ, vakit, sıra, mevsim 

hezÀr : (F.i.) 1) bin (sayı)  2) bülbül  3) pek çok 

hicrÀn: (A.i) 1) ayrılık 2) unutulmaz acı, keder, iç acısı 

himmet: (A.i) 1) gayret etmek, çalışma, çabalama 2) yüksek irade 3) ermiş kimsenin 

tesiri 

hindÿ : (F.i.)  1) Hintli  2) Satürn  3) ben, benek 

òıdÀ : (A.i.) hile, düzen, oyun  

óicÀb : (A.i.) 1) utanma, sıkılma  2) perde 

òiffet: (A.i) hafiflik, hoppalık 

òilÀf : (A.i.) 1) karşı, zıt  2) yalan  

óilmi: (A.s) yumuşak huylu, nazik,  kibar 

óisÀb : (A.i.) hesap, sayma, aritmetik 

òiùÀb : (A.i.) 1) bir veya birçok kimselere ağızdan veya yazı ile söyleme  2) KurèÀn  

óoúúa : (A.i.) içine mürekkep konan kap 

óoúúa dihan: (A.s) hokkayı andıran küçük ağız 

òubluú: (A.s.) güzellik 

òÿb-rÿ : (F.b.s.) güzel yüzlü  

òuffÀô : (A.i.) ezberleyiciler, KurèÀn ezberleyenler, ezber bilenler 
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òulú : (A.i.) huy, tabiat 

òulyÀ: (Y.i.)  kuruntu 

òÿn : (F.i.)  1) kan 2) öldürme, öc 

èırÀø : (A.i.) 1) yüz çevirme, başka tarafa dönme  2) çekinme, sakınma 

èıyÀõ : (A.i.) sığınma 

èibÀd : (A.i.) 1) abidler, kullar  2) ibadet edenler  3) çok bol, bereketli  

ibtidÀ: ( A.i.) 1) başlama 2) başlangıç 3) zf. ilkin, önce, başta 

ìcÀd: (A.i) vücuda getirme, getirilme;  yeniden bir şey çıkarma 

ictihad : (A.i.) 1) gücü kuvveti yettiği kadar çalışma  2) fıkıhta yedi tulÀ sahibi büyük 

din alimlerinin vazettikleri şerèì  düstur  3) bir kimsenin, bir şeydenmana ve hüküm 

çıkararak, o iş hakkında fikri, görüşü 

iàmÀø : (A.i.) göz yumma, görmezlikten gelme 

iótimÀl : (A.i.) mümkün olma, olabilirlik, belki 

iótisÀs : (O.i.) 1) hissetme, duyma  2) duygulanma 

iòvÀn : (A.i.) 1) sadık, samimi, candan dostlar  2) tarikat arkadaşları 

iúbÀø : (A.i.) elde tutturma, satın alarak elde tutturma 

iúrÀr : (A.i.) 1) saklamayıp söyleme  2) dil ile söyleme, bildirme 3) tasdik, kabul 

iúsÀù:  (A.i) hakkaniyet, doğruluk  gösterme 

ilÀb : (A.i.) oynatma, oynatılma 

iltibÀå : (A.i.) iki veya daha çok şeyin - biri öteki sanılacak surette - birbirine benzemesi  

iltihÀå : (A.i.) açlık veya susuzluktan dolayı soluma 
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imtidÀó : (A.i.) medhetme, övme  

èinÀyet : (A.i.) 1) dikkat, gayret, özenme 2) lütuf, ihsan, iyilik 

inbièÀå : (A.i.) 1) gönderilme 2) meydana çıkma, ileri gelme 3) dirilme, canlanma 

infisÀò : (A.i.) bozulma, hükümsüz kalma 

intifÀò : (A.i.) 1) kabarma, şişme  2) vücut azasının birinin büyümesi  

intisÀò : (A.i.) nüshasını çıkarma, bir suretini çıkarma, kopya etme  

ìrÀd: (A.i) 1) getirme 2) söyleme 3) bir malın getirdiği kazanç 

èirfÀn: (A.s) 1) bilen, anlayan 2) tas. İlahi bir feyz alarak kainatın sırlarını anlayan 

3)kültür 

irşÀd: (A.i) 1) doğru yolu gösterme 2) tas. irfan sahibi birinin bir kimseye tarikatı ve 

Allah yolunu göstermesi  

iskân : (A.i.) 1) sakin kılma, oturtma, ev sahibi etme, yerleşme 

isúÀù : (A.i.) 1) düşürme, düşürülme 2) yok etme 3) hükümsüz bırakma 

ismÀè : (A.i.) işittirme, dinletme 

isnÀn : (A.i.)1) iki  2) pazartesi 

èisyÀn: (A.i) itaatsizlik, emre boyun eğmeme;  ayaklanma 

èìş : (A.i.) 1) yaşayış, yaşama  2) ekmek, gıda 3) yaşama tarzı zevk, gıda 

èìş ü işret : (A.b.i.) yiyip, içme, eğlenme, safahat  

izèÀn : (A.i.) 1) anlayış, kavrayış, akıl 2) itaat, boyun eğme, söz dinleme 3) terbiye, edep  

èizz: (A.i) 1) değer, kıymet  2) yücelik, ululuk, güçlülük 

úabr: (A.i) mezar 
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úadd : (A.i.) boy 

úadr: (A.i) 1) değer, itibar 2) onur, şeref, haysiyet, meziyet 3) rütbe, derece 

úÀmet-i bÀlÀ : (A.i.) uzun boy 

kâmil: (A.s) 1) bütün, tam, eksiksiz, noksansız 2) kemale ermiş, olgun 3) yaşını almış, 

terbiyeli, görgülü 4) alim, bilgin, geniş bilgili kimse 

úanÀèat: (A.i) 1) kısmete razı olma, bir şeyi yeter görüp fazlasını istememe 2) kanma, 

kanış 3) görüş, tahmin  

úÀãır: (A.s) kısa;  kusurlu  

kelam: (A.i) 1) söz, lakırdı 2) söz, ibare, fıkra, cümleler 3) sözyleyiş, nutuk 4) dil, lehçe 

5) Allah’tan ve Allah’ın birliğinden söz eden ilim 6) KurèÀn 

kemÀ-kân : (A.zf.)  eskisi gibi, evvelden olduğu gibi 

kemÀn : (F.i.) 1) yay  2) kavis 3) keman 

kem-ter: (F.b.s) daha aşağı, aşağıda bulunan, hakir, itibarsız 2) eksik, noksan  

keåret : (A.i.) 1) çokluk, bolluk, ziyadelik  2) tas. kalabalık  

kevÀkib : (A.i.) yıldızlar 

kevn : (A.i.) olma, var olma, varlık, vücut  

úìl ü úÀl : (A. b.i.) dedikodu, çok konuşma 

kisbì : (A.s.) kazanılmış, sonradan edinilmiş  

kisve : (A.i.) 1) kisvet  2) bir kimsenin veya şeyin dış görünüşü 

külhÀn: (F.i.) ateş yakılan yer 
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kün : (A.fi.) “ol, olsun” emri ( Allah “kün” emriyle tüm varlığı yarattığından tas. 

edebiyatında bu söz çok kullanılır ) 

kütÀh : (F.s.) kısa, boysuz 

lÀ : (A.e.) menfi (olumsuzluk ) edatı 

leb: (F.i.) 1) dudak 2) uç, kenar 

ledünnì : (A.s.) Allah’ın bilgisi ve sırlarına ait, onunla ilgili 

leóÀô : (A.i.) göz ucu, göz kuyruğu 

leéim: (A.s) alçak, aşağılık, cimri (kimse) 

lemeèÀn: (A.i) parlama, parıldama; gaz ışı  

len-terÀnì : (A.c.) (sen) beni göremeyeceksin 

 lerze: (F.i) titreme, titreyiş 

leşker: (F.i) asker;  mec. kahraman, yiğit, cesur 

levlâke :  (A.i.) Bir kutsi hadisten alınmış olup, Hz. Muhammed’e hitaptır. “Levlâke 

levlâke lemÀ óalaktéül-eflâke”( Sen olmasaydın, sen olmasaydın, yeri göğü 

yaratmazdım.) 

lìnet: (A.i) yumuşaklık,  mülayimlik 

LoúmÀn: (A.i) İslamlıktan önceki  Araplarda  efsanevi bir şahsiyet olup, Kuran’da da 

zikredildiği gibi, sonraki devirlerin efsane ve şiirlerinde öğüt veren sözleriyle meşhur 

olan eski bir hekim veya bilgenin adı 

maèad: (A.i)1) dönülen, dönülüp gidilecek yer 2)ahiret 3) dönüş, geri gidiş 4) tas. gaye, 

amaç, ulaşılacak yer 5) dünyadan sonraki hayat 

maèÀrif: (A.i) 1) marifetler, bilimler 2) bilgi, kültür 3) Milli Eğitim Bakanlığı  
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mÀfihÀ : (A.i.) öteki dünya, ahret  

maàfÿr: (A.s) Allah tarafından günahlarının affolunması için dua edilen kimse 

maóbÿb : (A.s.)  muhabbet olunmuş, sevinmiş, sevilen, sevgili  

mÀh-ı nev : (F.i.) 1) yeni ay 2) tas. seyr ü sülûk yoluna giren müptedi, çile doldurmaya 

yeni başlamış derviş 

mÀh-pÀre: (F.b.s) 1)ay parçası 2) çok güzel kimse 

mahø : (A.i.) 1) su katılmamış, halis süt  2) halis, katıksız, sade 

maózÿn: (A.s.) hüzünlü, kaygılı 

mÀéil: (A.s) Bir yana eğilmiş, eğik, eğri 2) hevesli, istekli, düşkün 3) andırır, benzer 

maèmÿr: (A.s) bayındır,  şenlikli 

maèşÿú: (A.s.) sevilen, sevilmiş 

manãıb : (A.i.) 1) devlet hizmeti, memuriyet 2) makam, derece, rütbe, orun 

manãur : (A.s.) Allah’ın yardımını almış  

Manãÿr : (A.i.)  İdam edilerek öldürülen ünlü bir sufi  (Hallac-ı Mansur) 

mÀ-sivÀ : (A.i.) 1) bir şeyden başka olan şeylerin hepsi, Allah’tan başka bütün 

varlıkların hepsi  2) dünya ile ilgili olan şeyler  

mÀverÀ : (A.i.) ard, geri, bir şeyin ötesinde arkasında bulunan 

maôhar : (A.i.) 1) bir şeyin göründüğü, çıktığı yer  2) nail olma, şereflenme 

mebrÿr: (A.s) hayırlı, makbul, beğenilmiş iş 

mecrÿó: (A.s) 1) cerh olunmuş, yaralanmış 2) inandırıcı sözlerle çürütülmüş  

medó : övme, birinin iyi şeylerini övme 
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meftÿn : (A.s.)  1) fitneye düşmüş, sihirlenmiş  2) gönül vermiş, tutkun, vurgun  3) 

hayran olmuş, şaşmış  

meh-rÿ : (F:s.) ay yüzlü güzel 

melÀl: (A.i) usanç, usanma, bıkma, sıkılma, sıkıntı 

melâmet : (A.i.) ayıplama, kınama, azarlama, çıkışma 

melìl: (A.s) kederli 

menÀã : (A.i.) kaçıp sığınılacak yer 

mengÿş: (F.i) küpe 

menşÿr: (A.s)  neşrolunmuş, yayılmış, dağıtılmış 

menzil: (A.i) 1) yollardaki konak yeri 2) ev 3) mesafe 

merÀm: (A.i) arzu, istek, maksat, niyet 

merd-Àne: (F. zf) ere, erkeğe yakışacak şekilde, mertçe, erkekçe 

mesrÿr : (A.s.) sürurlu, memnun, sevinmiş, meramına ermiş 

mest: (F.s) serhoş 

mest-i müdÀm: (F.s) her zaman, devamlı serhoş 

mestÿr: (As) örtülü, kapalı, gizli 2) açık saçık gezmeyen 

meévÀ : (A.i.) yurt, mesken, yer, sığınacak yer 

mevc : (A.i.) dalga  

mevrÿå : (A.s.) miras kalmış, ana babadan geçmiş 

mevt : (A.i.) ölüm; tas. benliğini öldürme 

mihnet : (A.i.) zahmet, eziyet  2) gam, keder, sıkıntı, dert  3) bela, musibet 



 135

miónet : (A.i.)1) zahmet, eziyet 2) gam, keder, sıkıntı, dert 3) bela, musibet 

miónet: (A.i) 1) zahmet, eziyet 2) gam, keder, sıkıntı, dert 3) bela, musibet 

miúrÀø : (A.i.) kesecek alet, makas  

miréat : (A.i.) 1) ayna  2) meşhur bir çeşit lale 

miréat : (A.i.) 1) ayna 2) meşhur bir çeşit lale 

miål : (F.s.) benzer, kat  

muóannet : (A.s.) tahnit olunmuş, mumyalanmış 

muóibb : (A.s.)  seven, sevgi besleyen, dost 

muèìn: (A.s) iane eden, yardımcı 

muútedÀ : (A.s.) 1) iktida edilen, uyulan, örnek tutulan 2) önde bulunan, kendisine 

uyulan 

murtÀø : (A.s.) alıştırılmış, talimli 

murtaøÀ: (A.s) 1) irtiza edilmiş, beğenilmiş, seçilmiş 2) Hz. Ali’nin lakabı 

mübhem : (A.i.) müphem, belirsiz olan şeyler 

mübtelÀ: (A.s) düşkün, tutkun, tutulmuş 

mücerred: (A.s) 1) tecrid edilmiş, soyulmuş 2) tek, yalnız 3) karışık ve katışık olamyan, 

yalın ,  soyut 

mücrim : (A.s.) cürüm, suç işlemiş olanlar, suçlular 

müdÀm: (A.s) 1) devam eden, süren, sürekli 2) şarap 

müheyyÀ : (A.s.) hazır, hazır olmuş 

mümÀsil: (A.s) benzeyen, andıran 
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münìr : (A.s.) nurlandıran, ışık  veren, parlak  

münkir : (A.s.) 1) inkar eden, kabul etmeyen  2) imansız, inanmayan, dinsiz  3) mezarda 

sual soracak iki melekten biri 

mürÀéì : (A.s.) ikiyüzlü kimseler 

mürşìd: (A.s) 1) irşad eden, doğru yolu gösteren, kılavuz  2) tarikat piri, şeyhi 3) 

gafletten uyandıran  

muãaffÀ: (A.s.) tasfiye  edilmiş, süzülmüş, yabancı maddelerden ayrılmış 

müsteàÀå : (A.s.) kendisinden yardım istenmiş, yardım istenen; Allah  

müşkil: (A.s) 1)güç, zor, çetin 2) engel, güçlük, zorluk, çetinlik 

müştaú : (A.s.) iştiyaklı, özleyen, göreceği gelen, can atan 

müzdÀd: (A.s) ziyadelenmiş, artmış, çoğalmış 

müõnibìn : (A.s.) günah işleyenler, suç işleyenler 

nÀ-dÀn : (F.b.s.) 1) bilmez, cahil 2) kaba, terbiyesi kıt 

nÀ-gâh : (F.b.s.) vakitsiz, ansızın, birdenbire 

nÀò : (F.i.) göbek 

nÀòÿn: (F.i) tırnak 

nalÀn: (F.s) inleyici, inleyen 

nÀle : (F.i.) inleme, inilti 

nÀr:  ( A.i.)  1) od, ateş 2) cehennem 

naãó: (A.s) 1) nasihatçı, öğütçü 2) halis, temiz 

nÀ-şÀd: (F.b.s) hüzünlü, gamlı, kederli, tasalı 
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necÀt : (F.i.) kurtulma, kurtuluş  

nefòa: (A.i.) üfürme, nefes üfleme 

nehÀr : (A.i.)  gündüz 

Nesìmì : (A.i.) 14. asır büyük Türk şairlerinden biridir. 

nigÀr : (F.i.) resim, (resim gibi güzel) sevgili; resmedilmiş, resmi yapılmış ; put 

nigerÀn : (F:s.) bakan, baka kalan, bakıveren, bakıcı  

nigû : (F.s.) güzel, iyi  

nihÀn : (F.s.) 1) gizli, saklı  2) bulunmayan, görünmeyen  3) sır  

nirÀn: (A.i) 1) aydınlıklar, parıltılar, ışıklar 2) cehennem, tamu 3) ateş 

nuãó : (A.i.) nasihat verme, öğüt verme 

nÿr-ı cenÀn : ( A.t.) meşhur bir çeşit lale 

nuãó : (A.i.) nasihat verme, öğüt verme 

nÿş: (F.i) 1)tatlı, bal 2) içki, işret 

pÀr: (F.i) geçen yıl, bıldır 2) para 3) sepilenmiş deri 

pÀy: (F.i) ayak; kök, dip; esas, kaide 

pend : (F.i.) nasihat, öğüt  

perì: (F:i) mec. çekici güzelliği olan alımlı kadın, kız 

perì-veş : (F.b.s.) peri gibi, çok güzel  

pervÀne : (F.i.) 1) geceleri ışığın etrafında  dönen küçük kelebek 2) fırıldak 3) haberci 

pes: (F.i) 1)ard, arka, geri 2)zf. öyle ise, şimdi 3)zf. sonuç olarak 

pir-Àne : (F.zf.) yaşlılara yakışır surette 
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rÀ : (A. ha.) Rebiülevvel ayına işarettir, “r” sesini verir 

rÀbiè : (A.s.) dördüncü 

raòşÀn : (F.s.) parlak  

raènÀ : (A.s.) 1)güzel, latif, hoş görünen 2) kadın adı 

raãÀã : (A.i.) 1) kurşun  2) kalay  

rÀy : (A.i.) 1) rey, oy, fikir  2) sancak, bayrak 

rÀz : (F.i.)  sır, gizlenen şey  

reftÀr: (F.i) gidiş, yürüyüş, hareket;  salınarak edalı yürüyüş 

reh :  (A.i.)  yol 

rehnümÀ : (F.b.i.) yol gösteren, kılavuz  

remÀd : (A.i.) kül  

remz : (A.i.) 1) işaret, işaretle anlatma  2) gizli ve kapalı bir surette söyleme  

reyhÀne: (A.i) 1) bir demet fesleğen 2) rızık, geçinecek şey 

RezzÀú : (A.i.) bütün mahlukların rızkını veren Allah  

rìşe : (F.s.) 1) saçak, püskül 2) ince saçaklı kök 

riyÀ:(A.s) özü sözü bir olmama, ikiyüzlülük 

riyÀó : (A.i.) 1) rüzgarlar  2) yeller, ağrılar, romatizmalar  

rÿh-i revÀn : (A.bi.s.) canlı ruh 

ruòsÀr : 1) yanak 2) yüz, çehre 

rÿ(y) : (F.i.) yüz, çehre 

rÿz : (F.i.) gün, gündüz  
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rümmÀn : (A.i.) nar 

ãÀbir : (A.s.) sabreden, dayanan, acelesiz bekleyen, dişini sıkan 

ãad : (F.s.) yüz (sayı) 

ãadef: (A.i) sedef, inci kabuğu  

ãafÀ: (A.i) 1) saflık, berraklık 2) gönül şenliği, kadersizlik, neşe, eğlence 

ãÀfì: (A.s) 1) duru, temiz, katıksız 2) samimi, saf 3)zf. sadece, yalnız 

saú : (A.i.) 1) baldır, incik  2) şap 

ãalÀó : (A.i.) 1) düzelme, iyileşme, iyilik  2) rahatlık, barış 3) dine olan bağlılık 

ãÀlió: (A.s) 1) yarar, elverişli, iyi, uygun, yakışır 2) yetkisi ve hakkı olan 3) dinin 

emrettiği şeylere uygun hareket eden, 

sÀlikân : (A.F.s) salikler, bir tarikata  bağlanmış, bir şeyhe uymuş olanlar 

ãÀmit : (A.s.) sesi çıkmayan, susan, sessiz, ses çıkarmaz, sağır, cansız 

åÀnì : (A.s.) ikinci 

ãavt : (A.i.)  1)  ses, seda  2) bağırma, haykırma, çığlık 

saèy : (A.i.) 1) çalışma, çabalama, gayret etme 2) geçinmek için iş işletme 

ãayyÀd : (A.i.) avcı 

åeniyy : (As.) yüksek, yüce 

åevb : (A.i.) 1) bez  2) elbise  

sebaú : (A.i.) 1) ders  2) öndül 

seóer : (F.i.)  tan yeri ağarmadan  biraz önceki vakit  

sehim : (A.s.) hisse sahibi 
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sekr: (A.i) serhoşluk 

semÀvü: (A.s) 1) semaya mensup, sema ile ilgili 2) Allah’tan olan Allah’ın işi 

semen : (F.i.)  yasemin 

semt: (A.i) 1)taraf, cihet, yön 2) açıklık 

ser: (F.i) 1) baş, kafa, kelle 2) baş, başkan 3) tepe, doruk 4) uç, kenar 5) nihayet, son 

ser-encÀm: (F.b.s) 1)bir işin sonu 2) başına gelen 3) vaka 

ser-firÀz : (F.b.s.) başını yukarı kaldıran, yükselten, benzerlerinden üstün olan 

server: (F.i) baş, başkan, reis, ulu 

serv-i òıramÀn : (A.F.b.i.) 1) nazlı sallanan servi 2) mec. naz ve eda ile salına salına 

yürüyen sevgili 

SettÀr : (A.i.) örten, Allah 

seúÀm: (A.i) hastalık, illet 

sevÀd : (A.i.) 1) karanlık, siyahlık, karartı  2) yazı karalama 

seyyid:(A.i) 1) efendi, bey, ağa, ileri gelen, baş, başkan 2) Hz. Muhammed’in torunu 

Hz. Hasan’ın soyundan olan 

sezÀ : (F.s.) münasip, uygun, yaraşır 

ãımÀò : (A.i.) 1) kulak  2) kulak deliği  

ãıyÀó : (A.i.) bağırmalar, haykırışlar  

sìne : (F.i.) göğüs, yürek, kalp 

sìret : (A.i.) 1) bir kimsenin içi, hali, tavrı, gidişi, ahlakı  2) hal tercümesi  

ãulb : (A.i.) 1) omurga kemiği  2) döl  3) sert, katı, taş gibi 
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ãunè : (A.i.) 1) yapma, yapış (eser) 2) tesir, kudret 

ãunèì : (A.s.) yapma,                                                                                                                               

ãurÀò : (A.i.) çığlık, feryat  

ãÿret : (A.i.) 1) biçim, görünüş, kılık  2) tarz, yol, gidiş  3) çare  

ãubh u mesÀ : (A.i.) sabah ve akşam  

sübhÀn : (A.i.) Allah  

sümèa : (A.i.) görsünler, işitsinler diye yapılan göstermecilik 

şÀh: (F.i) padişah; İran veya Afgan hükümdarı 

şÀò: (F.i) 1)dal, budak 2) geyik vb. boynuzu 3)parça 4) kadeh 5) koltuğa kadar insan eli 

6) su arkı 7) eğe kemiği 8) alın 9) elbise tirizi 10) büyük boy ney 

şÀhÀne: (F zf) 1) hükümdara ait, hükümdarla ilgili 2) hükümdara yakışacak şekilde olan, 

çok mükemmel 

şÀm : (F.i.) akşam 

şÀõõ: (A.s) kaide, kural dışı, kurala uymayan 

şefè : (A.s.) çift (tekin zıddı -KurèÀn tabirlerindendir)  2) ince 

şefìè : (A.i.) şefaat eden, bir suçun bağışlanması için aracılık eden  

şehÀ : (F.n.) Ey şÀh! Ey padişÀh! anlamında sesleniş 

şehlÀ : (A.i.)  1) ela  göz, koyu mavi göz  2) ela  gözlü kadın  3) tatlı şaşı  

şekvÀ : (A.b.i.) şikayet, sızıltı, hoşnutsuzluk  

şemè : (A.i.) 1) balmumu 2) mum  

şemèa : (A.i.) mumlu fitil, muma batırılmış fitil 
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şemèì : (A.s.) 1) şemèe, ışığa mensup, ışıkla, mumla ilgili. 2) mum yapan ve satan 3) i. 

şair Hafız Divanı’nın şarihi  

şìd : (F.i.) güneş, nur, aydınlık  

şurÀ : (A.i.) 1) konuşmak için toplanma  2) toplanma, konuşma yeri 

şÿèle : (A.i.) alev, ateş alevi 

şÿò: (F.s) 1)hareketlerinde serbest 2) neşeli şen vb. kadın 

ùaèÀm : (A.i.) yemek, aş 

tÀb : (F.i.) 1) güç, kuvvet, takat 2) ışık, parlaklık 3) hararet 4) tazelik  

taèab : (A.i.) 1) yorgunluk  2) sıkıntı, zahmet, meşakkat, eziyet  3) sancı  

taóúìú : (A.i.) doğruluğunu araştırma, ortaya çıkarma 

taómìd: ( A.i.) hamdetme, şükretme, elhamdülillah  deme 

taúvÀ : (A.i.) Allah’tan korkma, Allah korkusuyla dinin yasakladığı şeyleri yapmama 

ùÀúÀt : (A.i) güç, kuvvet 

taèn : (A.i.) sövme, yerme, ayıplama  

tÀr u mÀr : (F.b.s.) karmakarışık, dağınık, perişan  

taøarruè : (A.i.) kendini alçaltarak yalvarma 

teécìl: (A.i) sonraya bırakma, geciktirme 

teftìş : (A.i.) 1) gereği gibi sorup, araştırma; sorulup, araştırılma; bir şeyin doğrusunu 

bulmak için her tarafı arayıp tarama 2) muayene, kontrol 

tek : 1) koşma , seğirtme  2) gibi  

tekebbür : (A.i.) kibir gösterme, büyüklük satma 
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tekye : (A.i.) 1) dayanma  2) güvenme  3) tekke  

temÀşÀ: (F.i) bakıp, seyretme; gezme 

temennì: (A.i) dileme, dilek, istek 

ten : (F.i.) insan vücudunun dış yüzü, gövde, vücut, beden 

teraóóum: (A.i) acıma, merhamet etme 

tesbìó :( A.i.) 1) “sübhÀnallah”  diyerek Allah’ı  tazim  etme 2) tesbih 

teşniè : (A.i.) çok çirkin ve ayıp bulma, ayıplama 

teşvìş: (A.i) karıştırma, karmakarışık etme 

tiryâk : (A.i.) 1) zehirlenmeye ve bazı hastalıklara karşı kullanılan macun, panzehir, 

afyon  

ùuàrÀ: tura  

ùullÀè : (A.i.) doğma, doğuş 

Ùÿr-ı SìnÀ : (A.i.) Sina Dağı ( Sina Yarımadası’na Allah’ın tecelli ve Hz. Musa ile 

tekellüm ettiği dağ) 

tÿtìyÀ : (A.i.) 1) çinko  2) kadınların gözlerine çektiği sürme  

tühem:(A.i) töhmetler, suçlar, kabahatler 

èucb : (A.i.) kendini beğenmişlik  

 uòrÀ : (A.s.) ahret  

uòt : (A.i.) kız kardeş 

èuúbÀ : (A.i.) 1) ceza  2) ahret, öbür dünya  

èummÀn: (A.i) ulu, büyük, engin deniz 
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èurÀt : (A.s.) çıplaklar, soyunmuşlar 

èurÿc : (A.i.) yukarı çıkma, yükselme 

èuryÀn : (A.i.) çıplaklık  

èuşşÀú: (A.i) aşıklar 

üftÀde : ( F.s.) 1) düşmüş, düşkün, biçare 2) âşık 3) kadın adı 

ülfet:   (A.i) 1) alışma, kaynaşma 2) görüşme, konuşma 3) ahbaplık, dostluk 4) huy etme 

ümm : (A.i.) 1) ana 2) yol 3) kaynak, çıkış noktası 

ünsiyyet: (O.i) alışkanlık, ahbaplık, arkadaşlık 

üsrub : (F.i.) kurşun  

vÀcib: (A.s) 1)terki caiz olmayan, yapılması gerekli 2) zorunlu 

vÀhid : (A.s.)  tek, bir 

vÀúıf: (A.s) 1) duran, ayakta duran 2) Arafat’ta vakfeye duran 3)bir şeyi elde eden, bir 

işten haberli olan 4) bir şeyi vakfeden 

varÀà : (A.i.) 1) yaprak  2) kağıt veya kitap yaprağı 3) yazılmış kağıt 4) altın, gümüş 

vb.den dökülerek yapılan ince yaprak  

vaãf : (A.i) 1) nitelik, bir kimsenin veya bir şeyin taşıdığı hal, sıfat 2) bir kimsenin veya 

bir şeyin durumunu anlatarak tarif etme 3) övme 4) sıfat 

vÀãıl: (A.s.) erişen, ulaşan, kavuşan; tas. Hakk’a eren 

vaããÀf : (A.s.) vasıflarını bilerek anlatan ve  öven  

vecdet : (A.i.) vecitli oluş, zenginlik 

vech : (A.i.) 1)yüz, surat, çehre 2)üst, satıh, düz, yüz 3) ön, alın 4) üslup, tarz 5) sebep, 

vesile, vasıta 



 145

veddÀè : (A.i.) ayrılma, ayrılış 

velÀyet: (A.i) 1) velilik, ermişlik 2) veli, ermiş olankimsenin hali, sıfatı 3) başkasına 

sözünü geçirme 4) sadakat, dostluk 5)tas. Allah dostluğu 

velì: (F.e.) velakin, amma, fakat 

verd : (A.i.)  1) gül   2) doru at  3) Hz. Muhammed’in yedi atından birinin adı  4) aslan  

-veş : (F.e.) gibi manası veren bir benzetme edatı 

virÀne : (F.i.) yıkılmış veya çok harab olmuş yer, yapı 

vuãlat: (A.i.) 1) bir şeye ulaşma, yetişme 2) (sevgiliye) kavuşma 

vuèÀô : (A.i.) vaizler 

yÀd: (F.i) hatırlama, anma;  hatır, gönül 

yÀrÀn: (F.i) dostlar 

yÀre : (F.i.) yara 

yek: (F.s) 1) bir,  tek 2) birlik oluş 

yeksÀn : (F.b.s.) 1) düz  2) bir, beraber  3) her zaman, bir düziye 

YezdÀn: (F.i) 1) hayır; İlahì , 2) Allah 

zÀà : (F.i.) karga 

zÀhid : (A.s.)  çok aşırı sofu, kaba sofu   

ôÀhir : (A.s.) arka çıkan, yardımcı 

zaòm : (F.i.) yara  

zÀr : (F.s.) 1) sesle  ağlayan, inleyen 2) zayıf, dermansız 3) ağlayış, inleme 

zÀrì : (F.i.) ağlayıp sızlama  
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zebÀn: (F.i) dil, lisan;  lugat, lehçe  

õevÀt : (A.i.) kişiler, şahıslar, kimseler 

zer : (F.i.) 1)altın  2)akçe, para 3) tas. nevbet, oruç, çile 

zimÀm : (A.i.) kendi tarafını gözetme, koruma 

zindÀn: (F.i) yeraltı hapishanesi, karanlık, çok karanlık, sıkıntılı yer 

zìén-nÿr : (A.s.) nurlu 

øiyÀ: (A.i) ışık, aydınlık 

øiyÀè : (A.i.) kayıp, yitim, kaybolma  2) tarlalar, küçük çiftlikler 

-õü : (A.s.) sahip manasına gelerek kelimelerin başına getirilen ek 

zühd : (A.i.) her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete verme 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmamızın nihayetinde Trabzonlu Osman Avni Bey’in Divanı’nın transkripsiyonlu 

metnini ve eserle ilgili  genel  özellikleri sunduk. Alfabetik sıraya göre tertiplenen 

şiirleriyle Avni Divanı  Tekke Edebiyatı’nın farklı ürünlerinden biridir. Şair  ilahi duygu 

ve coşkusunu  şiirlerinde sade, anlaşılır bir dille ifade etmiş, bunun yanında  halka 

verdiği bilgi ve öğütlerle  okuyanların da bu coşku ve heyecana ulaşmasını arzu 

etmiştir.  

Genel özellikleri bakımından mürettep bir divan özelliğinde görünen  eserde,  tam bir 

divanda bulunması lazım gelen bölümlerin bir çoğu bulunmamaktadır. Tevhid, 

münacaèat,  naèt, kasaid  gibi bölümler yoktur. Eser kısa bir dibace ve harf sırasına göre 

farklı türlerde yazılmış şiirlerle  oluşturulmuştur. Şairimizin bir halk şairi olduğunu 

dikkate alırsak, tam ve mürettep  bir divan yazmamış  olmasını anlayabiliriz. Ancak 

şiirlerin belli bir sıraya göre dizilmesi de  eserin düzenli  bir yapısı olduğunu gösterir. 

Eserde  sırasıyla tüm harflerle uyaklanmış şiir  vardır  ve harf sırasında her hangi bir 

hata yoktur.  

Şekil  ve içerik özellikleri bakımından ilgili bölümlerde daha kapsamlı bir şekilde 

belirttiğimiz gibi  Halk Edebiyatı  ve Divan Edebiyatı’nın ortak etkileşimiyle  oluşmuş 

bir yapısı vardır. Tekke  Edebiyatı tarzındaki eserlerin büyük bölümünde de görülen bu 

özellik, şairimize de belki de ders aldığı hoca ve alimler  yoluyla geçmiş olabilir. Şekil, 

içerik ve yapı bakımından sınırlarını çizerek ayırmanın pek kolay olmadığı Halk, Divan 

ve Tekke şiirinin,  temelde insana ait duygu ve düşüncelerle,  hissiyat ve temaşa ile 

oluştuğunu unutmamak gerekir. Aşk,  sevgi, doğa,  din, tasavvuf,  savaş, barış, bayram, 

düğün  vb. konular  Halk, Divan ve Tekke Edebiyatı’nın hepsinde anlatılmış, bazen 

gazelle bazen semaiyle  bazen koşmayla  dile gelmiştir. Tüm  bu temalar 12. yy.da da  

19. yy.da da anlatılmıştır. Ancak aralarındaki en belirgin fark, şairlerin estetik açıdan 

temaları anlatım tarzlarıdır. Aynı mevzuyu Fuzuli başka, Yunus Emre başka,  Nedim 

başka anlatmıştır. Bu farklılıklarda şairlerin hayata  bakışı,  yaşayışı,  aldıkları eğitimler, 

bulundukları çevreler vb. dış etkenlerin  farklılığı da  etkilidir. Hepsi edindikleri 

birikimlerle kendi zevk ve duyuşlarını kendi oluşturdukları bakışla ifade etmişlerdir.   
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Biz edebiyata,  şiire  estetik unsurların yanında  dil, anlatım, şekil ve içerik yönünden de 

bakmak durumunda olduğumuz için belli kalıplara ve özelliklere göre şiiri ve şairleri 

sınıflandırmamız gerekiyor. Yoksa edebiyatın tarihi seyrini, gelişimini,  değişimini  

takip  etmemiz güçleşirdi. Bu sebeple de edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı,  Eski Türk 

Edebiyatı,  Halk  Edebiyatı, Tasavvufi Türk Edebiyatı gibi gruplandırmalar yaparak  

tanımlamamız  ve belirtmemiz gerekiyor. Böylelikle geçmişin ve tarihten gelen 

eserlerin ışığında kendimizi, dünümüzü, bugünümüzü  tanıyıp  anlayarak;  yarınlarımıza 

da ışık tutmuş oluyoruz.  

Üzerinde çalışma  yaptığımız Trabzonlu Avni Bey’in eseri de gün ışığına çıkarılmakla 

edebiyatımız  için geçmişi  tanımaya  ve  anlamaya yönelik bir kaynak daha olacaktır. 

Edebiyat alanında çalışma yapan araştırmacılar için,  edebiyata ilgi duyan ve zevkle 

ilgilenenler için  19. yy. Tekke şiiri ile ilgili az  çok fikir verecek ve Avni Bey’in 

gözüyle dünyaya farklı bir bakış açısı gösterecektir.  

Avni Bey’in eseri hacim bakımından çok geniş olmasa da bu alanda çalışma yapanlar 

için  farklı bir  çalışma konusu oluşturabilecek niteliktedir. Tasavvufi içerikli  eserdeki 

şiirler  tahlil  yapılarak,  Tekke şiiri tarzında yapılan araştırmalarda farklı bir şairin eseri 

dönemindeki ya da farklı dönemlerdeki şiirlerle karşılaştırılarak,  dil özellikleri 

incelenerek bu  alanda çalışanlara  kaynak  olabilir  nitelikledir. Edebiyat sahasının 

gelişmesi, özellikle de Eski Türk Edebiyatı alanının  gelişmesi o dönem eserlerinin 

incelenmesi ve aydınlatılmasına bağlıdır. Bu da ancak eski dönem eserlerinin çevirisi,  

incelenip değerlendirilerek tahlil ve tasnifinin yapılamasıyla mümkün olabilir. Bu 

açıdan eski dönem edebi eserlerimizin bir çoğu hala çevrilmeyi ve incelenmeyi 

beklemektedir. Çalışmamızın da bu yüzden faydalı bir katkı sağlayacağı kanısındayız.  
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EKLER 

Yüksek Lisans tez konusu olarak seçtiğimiz Trabzonlu Osman Avni adlı eserin orijinal 

metninin fotokopi nüshası aşağıda sunulmuştur. 
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