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SİVASLI DİVAN ŞAİRLERİ

Alim Yıldız



1968 yılında Yıldızeli Çubuk Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, 
liseyi Sivas’ta bitirdi. Yükseköğrenimini MÜ İlahiyat Fakültesi’nde 
tamamladı (1992). Aynı fakültede Türk-İslam Edebiyatı alanında 
yüksek lisans yaptı (1996). İstanbul, Aydın ve İzmir’de bulunan çeşitli 
okullarda öğretmen olarak çalıştı. Eğitim-Bir Sendikası Ümraniye 
şubesinin kurucuları arasında yer aldı (1993) ve bir süre şube 
başkanlığı görevinde bulundu (1995-96). 

1998’de Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam 
Edebiyatı anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. “Fenâyî Divânı” 
isimli teziyle doktora çalışmasını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
(2002) tamamlayarak Sivas’a döndü. 2004’te Yardımcı Doçent, 
2006’da Doçent ve 2012’de Profesör  unvanını aldı. 

Şiir ve deneme kitaplarının yanı sıra yirminin üzerinde kitap ile 
edebiyat ve şehir kültürüyle ilgili dergiler çıkarmış, çok sayıda 
sempozyumun koordinatörlüğünü yürütmüştür. Şiirlerinden 
bir kısmı bestelenmiş, Urfa Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından düzenlenen “Şair ve yazar M. Akif İnan Şiir Yarışması”nda 
birincilik ödülü almıştır. CÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
(2012-2015), Sivas Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2012-
2014), Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şube Başkanlığı (2013-
2016) ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyeliği 
(2013-2016) görevlerinde bulunan Alim Yıldız 28 Temmuz 2016’da 
Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.

ALİM YILDIZ
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TAKDİM
Anadolu’nun en kadim şehirlerinden birisi olan Sivas, yüzyılların 

birikimiyle oluşan tarihî ve kültürel zenginliğe sahiptir. Selçukludan 
Osmanlıya ve Cumhuriyet’e uzanan medeniyet yolculuğunda, Sivas 
hem ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi hem de bu topraklarda 
yaşayan insanlarımızın müreffeh ve huzurlu bir hayat sürmelerinin 
mekânı olmuştur hep. 

İnanıyoruz ki; çağdaş kent yönetimlerinin fonksiyonel amaçları 
arasında şehirleri fiziksel çehreleri ve altyapılarıyla yaşanabilir mekân-
lar yapmaya uğraşmaları kadar, üzerinde yaşayan insanları, kültürel 
damarlarından besleyecek kanalları destekleyerek, çağın gelişen im-
kânlarıyla buluşturan ortam ve imkânı sağlamaya yönelik görevleri de 
bulunmaktadır. 

Bu çerçevede belediyecilik anlayışımız içerisinde, tarihten gelen 
kültürel mirasımızı yeni kuşaklarla buluşturmak ve özellikle bugünün 
ve geleceğin daha yaşanılabilir bir şehrine hizmet etmek gayesindeyiz. 
Güzel şehrimizin tarihî dokusunu korumaya ve ön plana çıkarmaya 
yönelik projelerimizle birlikte, insanımızın yaşadığı coğrafya ile barışık 
olması için nezih ve estetik iskân mekânları ve sosyal donatılar, ulaşım 
imkânları ve yeşil alanlar oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bunlara 
yönelik geniş kapsamlı projelerimizi uygulamaya koymaktayız.



Yine bu şehrin insanlarının kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını gider-
mek amacıyla konserler, şiir dinletileri düzenlemekte,  panel ve sem-
pozyumlar yapmaktayız. Ayrıca bu şehrin geçmişteki değerli ve yol 
gösterici şahsiyetlerinin eserlerini günümüze aktarmanın çabası içeri-
sindeyiz.

İşte bu kitapla kültürel çalışmalarımızın bir örneğini daha sizlere 
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Sultanşehrimizi çeşitli yönleriyle tanıtmak amacıyla hazırladığı-
mız, bundan sonra da yeni kitaplarla devam edecek olan Sivas Şehren-
gizleri dizisi, şehrimizin usta kalemleri tarafından ele alınmıştır. Büyük 
bir beğeni ile okuyacağınızı umduğum bu dizinin içinde yer alan Si-
vaslı Divan Şairleri adlı eserimizin yazarı Alim YILDIZ’ı kutluyor, Sivas 
Şehrengizleri dizisi fikrini ortaya atan ve yayın editörlüğünü yapan çok 
değerli hocamız Prof. Dr. Recep TOPARLI’ya, kitabın basımında ve 
yayımlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Sultanşehrimiz için daha nice eserler yayımlamak dileğiyle…

Sami Aydın
Sivas Belediye Başkanı



ÖN SÖZ
Sivaslı Şairler Antolojisi (İstanbul 2003) isimli kitabımın önsözü-

ne “Antolojiler, bir anlamda, edebiyat tarihimizin ilk ve önemli kaynak-
larından biri olan şuarâ tezkireleri türü eserlerin, günümüzdeki devamı 
niteliğindedir. Genel olarak tezkireler, Sehî Bey Tezkiresi, Latîfî Tezkiresi 
vb. gibi, müelliflerinin kendi dönemlerine kadar yaşamış bulunan şair-
ler hakkında bilgi veren eserlerdir. Bu türün, Esrar Dede’nin, Tezkire-i 
Şuarâ-yı Mevleviyye’si gibi zümre şairlerini konu alan ve Ali Emîri’nin 
Tezkire-i Şuarâ-yı Amid’i gibi bir şehir şairleri için yazılan çeşitleri de bu-
lunmaktadır. Farklılıkları olmasına rağmen, aynı tür içerisinde Cumhu-
riyet sonrasında da zümre (Alevî Bektâşî Şairleri, Bektâşî Gülleri vb.), 
şehir / ilçe (Edirne Şairleri, Erzurum Şairleri, Merzifon Şairleri, Divriği 
Şairleri vb.) ve belli bir konuda (Aşk Şiirleri, Dinî Şiirler vb.) yazılan ve 
bir kısmına antoloji, güldeste gibi adlar verilen çok sayıda kitap kaleme 
alınmıştır. Geçen zamanla birlikte, doğal olarak, şairlerde sürekli bir ar-
tış meydana geleceğinden, daha önce yazılmış olan bu eserleri tamam-
layıcı mahiyette, yeni kitaplar yazılacaktır.” diye başlamıştım. 

Hazırlamış olduğum o kitapta Divan, Halk ve Yeni Türk Edebiyatı 
şairlerine yer vermiştim. Aradan geçen on dört yılda Divan edebiyatı 
alanında yeni bilgilere, yeni şairlere ve eserlere ulaştım. Şeyh Halid, Ka-
zancızâde Emin Edîb, Ahmed Hamdî ve Fazlullah Moral gibi şairlerin 
divan türü eserlerini elde ederek inceleme imkânına sahip olduğum 



gibi Şemseddin Sivasî, Abdülmecid Sivasî, Numan Efendi vb. bazı şair-
lerin de eserleri üzerine tezler hazırlattım. Yine akademisyenler tarafın-
dan hazırlanan Sivaslı Ruhî, Fahimî gibi şairlerin de eserlerine ulaştım. 
Bu şairlerden bir kısmını da kitap olarak yayımladım. Şiir örneklerine 
ulaştığım halde eserlerini bulabilmekten ümit kes/e/mediğim şairler 
de vardır. Böylece sadece Divan şairlerinin yer aldığı bir eser hazırlama-
nın vakti gelmiş oldu ve bu eser böylece meydana geldi.

Alfabetik sıraya göre aldığımız şairlerin hayatları hakkında kısa bil-
giler ile o şairi kaleme alırken yararlandığımız kaynakları vererek şairin 
beş şiirini de örnek olarak kaydettik.

Antolojiler, bir bakıma hazırlayıcısının şiir beğenisini ortaya koyan 
eserler olduğundan dolayı müstakil eseri olan veya beşten fazla şiirini 
görebildiğim şairlerin, şiir zevkime göre, en güzel şiirlerini seçmeye ça-
lıştım. Şiir örneklerinde transkripsiyon işaretlerini kullanmadığım gibi 
şiirlerde geçen kelimeleri, düz okuyuşla (ör. gidüb: gidip, ışk: aşk, anun: 
anın vb.) verme yolunu tercih ettim. 

Bu eseri, çocukluğumu ve ilk gençliğimi geçirdiğim, doktora dışın-
da tüm ünvanlarımı aldığım, tarihten günümüze bir ilim ve kültür şehri 
olan Sivas’a bir vefa borcu olarak hazırladım. 

İnsan olarak hatalardan, noksanlıklardan berî olamayacağımız 
âşikâr. Ahiret azığı olması dilek ve dualarımla … 

 Alim Yıldız
 Nisan 2017
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ABDULLAH BEHÇET
Doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmeyen Abdullah Behçet, XVIII. 
yüzyılın sonlarında yaşayan bir şairdir. Uzun süre memuriyet görevin-
de bulundu. Bir ara Divriği mülkiye amiri olarak çalıştı. Divanı olduğu 
söylenen şairin, başka bir eserinin olup olmadığı bilinmiyor. Bununla 
birlikte, yaptığımız kütüphane katalogları taramasında şairin her hangi 
bir eserine rastlayamadık. Şair hakkında bilgi ve şiirlerinden örnekler, 
Vehbi Cem Aşkun tarafından verilmiştir. 
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Gazel

Yeter tîr-i müjgânınla ettin beni dil-pâre sen
Yek nazarda eyledin muhtaç beni bîmâre sen

Hüsnüne pervâne-veş döndüm dolaştım âh ile
Zâlim insâf etmeden tuttun bıraktın nâre sen

Hasret-i ruhsâr-ı gül gönlümle ben oldum harâb
Bul iki gözüm efendim derdime bir çâre sen

Vasl ile güldür dedikçe ağlatırsın hecr ile
Döktürürsün nakle aşk-ı çeşmim pâre pâre sen

İlticâ-yı va‘d-i vasl ile sarıl dâmânına
Şîve nâz oldukça Behçet hep niyâz et yâre sen
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Gazel

Ey gönül gördün mü ol şûh yine allar bağlamış
Ebrûlar âvâz edip gerdana teller bağlamış

Hat geçip gîsûların hükmettirir dil mülküne
Gamzesin uryân edip her yana tefler bağlamış

Bir nezâketle düzüp kâküllerin baş eğdirir
Gülşen-i İrem misâli türlü bağlar bağlamış

Kâmeti serv-i simîn hûnı düzüp îmâ eder
Bir nice üftâdeler baş kesip eller bağlamış

İçirip aşkın meyin meyhâneden bî-hûş edip
Behçet-i dîvane halka halka bağlar bağlamış
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Gazel

Ey vefâ dersin unutmuş bî-vefâ küstüm sana
Âgah ol şâh-ı hûban ben gedâ küstüm sana

İster âgâh ol eger olma perîşân hâlime
Ey melâik hâtemi küstüm sana küstüm sana

Pâdişâhım taht-ı dil ettim seni bin cân ile
Etmedin bir kerre şâhım merhabâ küstüm sana

Demedin bir kerre Behçet nerde dürür acaba
Sormadın bir kerre hâlim meh-likâ küstüm sana
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Murabba

Rûz u şeb bülbül gibi kârım figân olsun da gör
Bu dîdemden kanlı yaş aksın revân olsun da gör
Hâk-i pâyimden şikâyet eylesem ahvâlimi
Niçün etmez merhamet derdim beyân olsun da gör

Gonca-ı nevres misâli mesnedin gülzâr iken
Her çemende sevdiğim ol hûblara serdâr iken
Kim geçermiş taht-ı hüsne pâdişâhım var iken
Kişver-i hûbân içinde bir divân olsun da gör

Görse bu tarz ile cânım reşk eder cennet seni
Yazmadan âciz kalırdı hâme-i şevket seni
Dâimâ medh eyleyip tahrîr eder Behçet seni
Arsa-ı vasfında bir sâhib-kırân olsun da gör
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Murabba

Sabâ arz-ı hâlim yaz başın için
Nazlı yâr hâlimden haberdâr olsun
Hasret ile ciğer pârelenmiştir
Çekeyim bir zaman yâdigâr olsun

Nedir bu çektiğim cevr ü cefâlar
Gama tebdîl oldu zevk ü safâlar
Ne çâre vaz gelmiş ol bî-vefâ yâr
Dilerim şimdi de sevdâkâr olsun

Kûşe-i vahdette kaldım ağlarım
Rûz u şeb âh edip kara bağlarım
Hudâ’dan ey Behçet böyle dilerim
Anında ben gibi hâli zâr olsun
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ABDÜLAHAD NÛRİ
1595 yılında Sivas’ta doğdu. Dedesi Sivas müftüsü İsmail Efendi, baba-
sı Kadı Muslihiddin Mustafa Efendi’dir. Annesi, Şemseddin Sivâsî’nin 
yeğenidir. Halvetî Tarîkati’nin en tanınmış şeyhlerinden olan Abdüla-
had Nuri, küçük yaşta babasını kaybetmesi üzerine dayısı Abdülmecid 
Sivâsî tarafından yetiştirildi. Dayısı ile birlikte İstanbul’a gitti. Devrin 
âlimlerinden tahsilini, dayısından da sülûkunu tamamladı. Yirmi yaş-
larında kitaplar yazmaya başlayarak yirmi eser meydana getirdi. Kırk 
erba‘în çıkararak, 1600 gün îtikafta kaldı. Midilli’ye giderek vaaz ve irşat 
faaliyetlerinde bulundu. 1621’de tekrar İstanbul’a döndü. 1635’den iti-
baren Ayasofya, Fatih ve Sultan Ahmet camilerinde kürsi şeyhliğinde 
bulundu. 1651 yılında vefat etti. Mezarı Eyüp Nişancası’nda Abdülme-
cid Sivâsî’nin türbesi karşısındadır. Mürettep bir Divan’ı olan Abdüla-
had Nuri’nin, büyük bir kısmını Arapça olarak kaleme aldığı yirmi sekiz 
tane eseri vardır.1

Kaynakça: Şakâyık-ı Şeyhî c. I, s. 614; Osmanlı Müellifleri c. I, s. 121; Vefeyât-ı Ayvan-
sarâyî 27; Sicill-i Osmânî c. II, s. 294; Safâyî 505, Mecelle 429; Tuhfe c. II,s. 194-1195. 
Hüseyin Akkaya, Abdülahad Nuri ve Divanı, İstanbul 2003; İbrahim Baz, Abdülehad 
Nûri-i Sivasî Hayatı Eserleri Görüşleri, İstanbul, 2007; Nazmî, Hediyyetü’l-İhvan (Haz. 
Osman Türer), İstanbul, 2005.



20

Gazel

Cânâna cândan âşık ol kim cânda cânân gizlidir
Maşûkunu kalbinde bul ol hânede hân gizlidir

Bir pîr-i kâmil bul çalış nâ-puhtesin aşk ile piş
Gayb-ı amâya pek yapış çün sırr-ı insân gizlidir

Bilsen hezârın zârı ne âşık fenâ gülzârı ne
Yansan Halîl’in nârına onda gülistân gizlidir

Bendinde kalma kesretin kulu ol ehl-i vahdetin
Destinde pîr-i halvetin mühr-i Süleymân gizlidir

Varsan bu aşkın Tûr’una ersen tecellî nûruna
Her zerresinde görüne mihr-i dırahşân gizlidir

Yüzüne bakma gâfilin pâyine yüz sür vâsılın
Kalbine girip kâmilin gör arş-ı Rahmân gizlidir

Sana inâyet kılsa Hak Nûrî’den okusan sebak
İlm-i ledündür her varak insânda ol şân gizlidir
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Gazel

Semâdan sırr-ı tevhîdi duyan gelsin bu meydâna
Derûnîce bu gün Allâh diyen gelsin bu meydâna

Görenler nûr-ı Gaffâr’ı duyanlar sırr-ı Settâr’ı 
Cihânda şîşe-i ârı sıyan gelsin bu meydâna
Salâdır ehl-i irfâna getirsin cânı kurbâna
Bugün başını meydâna koyan gelsin bu meydâna

Geçip bu âb ile gilden dahî cümle heyâkilden
Bu dünyâ nakşını dilden yuyan gelsin bu meydâna

Gönül maksûdunu buldu cihân envâr ile doldu
Bugün Nûrî imâm oldu uyan gelsin bu meydâna 
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Gazel

Yanmaktan usanmazam pervâne miyem bilmem
Hiç sonunu saymazam dîvâne miyem bilmem

Her şâm u seher zârım gûş eylemez ol yârim
Bakmaz bana hünkârım bîgâne miyem bilmem

Dil-hâne harâb oldu yıkıldı türâb oldu
Her cânibi bâb oldu vîrâne miyem bilmem

Kalbimde ocağım var bu sînede dâğım var
Âteşde durağım var hep yana mıyam bilmem
Bulup dem-i eşyâhı gül vere mi dil şâhı
Bu dünyâda ben dahı uslana mıyam bilmem

Nûrî dem-i dehşetde bahr-i gam-ı firkatde
Ka‘r-ı yem-i hayretde dürdâne miyem bilmem
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Gazel

Aşkınla yakıp cânı pervâneye döndürdün
Sevdân ile sen anı dîvâneye döndürdün

Bağrımda olan başım kapladı içim dışım
Aynımdan akan yaşım dürdâneye döndürdün

Gam tuttu çün âfâkı aldı dil-i uşşâkı
Gaym ile bu nüh tâkı gamhâneye döndürdün

Derdin ile bu dîdem yaş yerine döktü dem
Çeşmim kadehin ol dem peymâneye döndürdün

Nûrî’yi Hudâvendâ aşkınla edip yağmâ
Zâhid sözünü ona efsâneye döndürdün  
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Murabba

Ey beni aşk âteşine yandıran
Aşk senin âşık senin maşuk senin
Hem seven hem sevilen hem sevdiren
Aşk senin âşık senin maşuk senin 
Yanar ise aşk ile cânım tenim
Geçer ise âh ile dünüm günüm
Hep senindir arada nem var benim
Aşk senin âşık senin maşuk senin 

Aşığın kalbine kılsan bir nazar
Mâsivâdan onda kalmaz hiç eser
Sana eren cenneti hûrı n’ider
Aşk senin âşık senin maşuk senin 

Lutf ile ona desen ey derdmend
Nice oldun aşkımın kaydına bend
Nicedir aşkımın sana ettiği fend
Aşk senin âşık senin maşuk senin 

Mahz-ı lütfun ile ey Kâdir İlâh
Aşığın haline eylegil nigâh
Bir gedâdır Nûrî kulun pâdişâh
Aşk senin âşık senin maşuk senin 
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ABDÜLBAKİ SİVÂSÎ
Abdülmecid Sivâsî Efendi’nin oğludur. 1614 yılında İstanbul’da doğdu. 
İyi bir eğitim aldı. Babasının vefatından sonra Sivasî tekkesine postnişîn 
oldu. Çok uzun bir süre Sultan Ahmet Camii cuma vaizliği görevinde 
bulundu. 15 Rebiü’l-Evvel 1122 / 14 Mayıs 1710 tarihinde İstanbul’da 
vefat etti. Tekkedeki türbesinde medfundur. Müstakil bir eserini bula-
madığımız Abdülbaki Sivasî’nin, Tezkire-i Ayvansarayî’de aşağıya aldı-
ğımız bir beyti yer almaktadır.1

Kaynakça: Şakâyık-ı Şeyhî c. II, s. 419; Sicill-i Osmânî c. III, s. 297; Vefeyât-ı Ayvan-
sarâyî 34; Tuhfe c. II, s.631; Nazmî, Hediyyetü’l-ihvan (Haz. Osman Türer), İstanbul 
2005.
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Beyt

İlâhî sen beni yarlığa lütf et
Ledünnî ilmine mazhar olam tâ
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ABDÜLKADİR GULÂMÎ
1854 yılında Sivas’ta doğdu. Kâdirî tarikatı şeyhlerinden Mor Ali Ba-
ba’nın oğludur. İlköğrenimini babasından ve Altınboğa Hoca Mehmet 
Efendi’den aldı. Daha sonra ise Sivas’ın o zamanlar en ünlü bilginlerin-
den olan Ehrâmîzâde Hoca Mehmet’in derslerine devam ederek icazet 
aldı. Genç yaşta büyük bir üne kavuştu. Sivas’ın ilk mearif müfettişle-
rinden olup bir süre öğretmenlik ve muhasebecilik görevlerinde bu-
lundu. Babasının ölümü üzerine onun yerine şeyh olan Gulamî, 1886 
yılında henüz otuz iki yaşındayken vefat etti. Divan, Tâcu’l-Muhak-
kikîn ve Mi‘râcu’l-Müştâkîn isimli üç eseri vardır. Divan, 1871 yılında 
basılmıştır.1 

Kaynakça: Son Asır Türk Şairleri 461; Osmanlı Müellifleri c. II, s. 354; Tuhfe c.II, 
s. 731; Recep Toparlı, Abdülkadir Gulamî Divanı, Erzurum 1992; Mehmet Arslan, 
Sivaslı Gulâmî Divanı, Sivas 2009.
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Gazel

Gün-be-gün yâ Rab benim derd ü gamım efzûn olur 
Râhatı hiç görmeyip dâim gönül mahzûn olur

Ben bu çarha netmişim ârâmı yok âlâmı çok
Başım üzre gece gündüz tersine gerdûn olur

İster iken kûy-ı cânândan dilim râhatlığın
Bir musîbetlik verir ki dîdeler pür-hûn olur

İlticâ-yı vuslat etsem ol bana firkat verir
Hâlime rahm eyle dersem gam bana meftûn olur

Dehr içinde bir garîbim meskenim vîrâneler
Böyle kalsa ey Gulâmî bu gönül Mecnûn olur
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Gazel

Azîzim derd-i firkatten gönülde bin gamım var
Velâkin zahm-ı hecre zâr derler merhemim var

Ayak basmazsa bezm-i âşığa kahrından ol cânân
Hayâli gibi her dem çok şükürler hem-demim vardır

Geceler subha dek encüm-şumârım derd-i hicranla
Gam ile gözyaşından bâğ-ı fikre şebnemim vardır

Gulâmî gerçi kûy-ı yârdan şimdi baîd oldum
Hayâl adlı gönül şehrinde şâh-ı âzamım vardır
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Gazel

Gönül dûr olmuş ammâ serde sevdâ artar eksilmez 
Tehî kalsa piyâle humda mînâ artar eksilmez

Kesildi pâyımız zâhirde gerçi kûy-ı cânândan
Kesilmez aşk u şevki dilde cânâ artar eksilmez

Bahâr-ı seyl-i firkat çeşme-i vaslın nihân etmiş
Velî olmaz karârı sanma şâhâ artar eksilmez

Bisât-ı kurbdan mehcûr u dûruz lîk sultânım
Ser-i üftadegâna feyz-i ulyâ artar eksilmez

Gulâmî çâkeri kim görse sâde dil sanır ammâ
Derûn-ı hâne-i hâtırda huyla artar eksilmez 
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Gazel

İçip aşkın şarâbından gönül mestânedir şimdi
Senin şem‘-i cemâlinde yanar pervânedir şimdi

Seni bir kerre gördükte neler çektim firâkından
Ham-ı zencîr-i zülfünde gönül dîvânedir şimdi

Eyâ ey âfet-i devrân neler çektim firâkından
Visâlinle bana rahm et dilim sûzânedir şimdi

Ezelki âşinâlıklar ferâmûş oldu sultânım
Sana ağyâr yâr oldu gönül bîgânedir şimdi

Kalender olalı pîr-i mugâna intisâbım var
Anınçün ey Gulâmî meskenim meyhânedir şimdi
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Gazel

Nâzenînim nazlı yârim çeşm-i fettânım seni
Bizden ayırdı felek çok gördü cânânım seni

Göz göz oldu bu tenim baştan başa Ya‘kûb-veş
Görmez oldu göz döker yaş mâh-ı Ken‘ânım seni

Rûz u şeb yâr yâr dedikçe yaralandı cân u dil
Rahme salmaz mı tabîbim derd-i hicrânım seni

Âteş-i hasrette yana yana ten olmuş kebâb
Şu‘le-i âhım aceb yakmaz mı sultânım seni

Bu Gulâmî çâkeri kıldın cüdâ dildârdan
Ey felek tutmaz mı âyâ bunca efgânım seni
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ABDÜLMECİD SİVÂSÎ
Tokat’ın Zile kazasında 1563 yılında doğmuştur. Halveti tarikatının 
büyüklerindendir.  Babası Muharrem Efendi, amcası ise Şemseddin 
Sivâsî’dir. Âlim ve arif bir ailede dünyaya gelen Abdülmecid Sivâsî ilk 
eğitimini babası Muharrem Efendiden almıştır. Arapça ve Farsça tah-
sil etmiş ve yedi yaşında hafızlığını tamamlamıştır. Fıkıh, tefsir ve hadis 
gibi ilimleri de tahsil eden Abdülmecid Sivâsî daha gençliğinde zahiri 
ilimlerde hayli şöhret kazanmıştır. Sulûkunu amcası gözetiminde ta-
mamlamış, amcasının vefatından sonra ise halifesi olmuştur. Posnişin 
olduktan sonra Zile’den Sivas’a göç etmiş, kısa bir süre sonra da III. 
Mehmed’in fermanıyla İstanbul’a yerleşmiştir. İstanbul’da halka vaaz 
ve nasihatler veren Abdülmecid Sivâsî Sultan Ahmet camisine cuma 
vaizi olarak tayin edilmiştir. İstanbul’da Sivâsî Efendi diye hayli şöhret 
kazanan Abdülmecid Efendi, tarihte Kadizadeliler-Sivâsîler diye bili-
nen meşhur tekke-medrese tartışmasında tekke tarafını temsil etmiş ve 
söz konusu tartışmada çok sayıda reddiye kaleme almıştır. Kütüphane 
kayıtlarında yirmi civarında yazma eseri olan Abdülmecid Sivâsî’nin bir 
de divan-ı ilahiyatı vardır. 1639 yılında vefat etmiş ve Eyüp Nişanca’da 
bulunan dergâhının haziresine defnedilmiştir.1

Kaynakça: Şakâyık-ı Şeyhî c. I, s. 69; Osmanlı Müellifleri c. I, s. 120; Sicill-i Osmânî c. 
III, s. 400; Seyyid Rıza 52; Mücîb 20; Kafzâde 67; Mecelle 283; Vefeyât-ı Ayvansarâyî 
26; Tuhfe c.II, s.518-519. Recep Toparlı, Abdülmecid Sivasi Divanı, Sivas 1984; Cen-
giz Gündoğdu, Bir Türk Mutasavvıfı Abdülmecid Sivasi Hayatı Eserleri ve Tasavvufi 
görüşleri, Ankara 2000; Alper Ay, Abdülmecid Sivasi Divanı İnceleme-Metin, Yüksek 
Lisans Tezi, Sivas 2014.
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Gazel

Hadden aştı iştiyâkın yâ Rasûl göster cemâlin     
Yakdı beni iftirâkın yâ Rasûl göster cemâlin

Beni bu derd ü bu hicrân âhir öldürür ne dermân
Sana kurbân edeyim cân yâ Rasûl göster cemâlin

Feleğe çıktı figânım yaş ile bir oldu kanım
İştiyâkdan yandı cânım yâ Rasûl göster cemâlin

Çün beni saldın bu derde nazar et hâlime zerre 
Nice bir hicâb u perde yâ Rasûl göster cemâlin

Çün bahâr oldu güler gül kamu hürrem oldu bülbül
Yüzün üzre koma sümbül yâ Rasûl göster cemâlin

Çün hayâlin erdi câna nice bakayım cihâna 
Eyleme dahi bahâne yâ Rasûl göster cemâlin

Tut elini Şeyhî cânın dest-gîri ol sen anın
İhsân eylemektir şânın yâ Rasûl göster cemâlin
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Gazel

Ey dil nice bir şevk ile handân olasın sen
Ey göz demidir dert ile giryân olasın sen 

Bir gün ola cân murgı çıka gide kafesten
Ey ten giresin yerlere üryân olasın sen

Bir lahza aman bulmayasın dest-i ecelden 
Ger hükm edesin yele Süleymân olasın sen

Yazuklarunı nâmede bir bir okuyasın
Ettiklerine anda peşîmân olasın sen

Dürerüne gel var iken eyâ herrücuun
İnsaf değil mi ki müselmân olasın sen

Hayvân gibi dünyâda yatıp yersin içersin
Ey Şeyhî kaçan ola ki insân olasın sen 
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Gazel

Halka halka ol perî zülfünü zencîr eylemiş
Ya‘ni ben mecnûnunun bendine tedbîr eylemiş

Çeşm-i tîr-endâzı kasd etmiş beni öldürmeye
Kaşları yayın kurup müjgânını tîr eylemiş

Âsitânından geçerken uğrayıp bâd-ı sabâ
Hâlimi bir bir benim dildâra takrîr eylemiş

Dedim ey dilber gamından çünki döndü kâmetim
Nâz ile güldü dedi aşkım seni pîr eylemiş

Pür edip büthâne-veş kalbin der ü dîvârını
Hâne-i dil içre Şeyhî cân tasvîr eylemiş
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Gazel

Ne cândır cân içinde cân olan cânânı bilmezler
Ne sırdır sır içinde sır olan sultânı bilmezler 

Gezer deryâyı mâhîler yine deryâyı fehm etmez
Ana benzer cihân halkı dahi Yezdânı bilmezler

Eser yeller gibi dâim cihân mellahları her dem
Gezerler bunca deryâyı nedir ummânı bilmezler

Hû deryâsını Şeyhî acep mi bilmese murgân
Göre insânı cân içindeki cânânı bilmezler
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Gazel

Hayâl-i hâb-ı gafletdir gönül dünyâyı neylersin
Şarâb-ı deşt-i vahşetdir kuru gavgâyı neylersin

Cihân bezminde maksûdun safâ vü zevk u şevk ister
Ne der cân bülbülün dinle sadâ-yı nâyı neylersin

Süleymân-ı zamân olup senin’çün şark u garb olsa
Ölürsün âkıbet kalmaz çün ol sevdâyı neylersin

Kefendir dâr-ı mâr içre libâs-ı fâhirün âhir
İnâyet iste Hak’dan atlas u dîbâyı neylersin

Fenâda mâ-hüve’l-maksûdu bildin Şeyhiyâ hakdır
Ya gılmân ile hûrî cennetü’l-me’vâyı neylersin
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AHMED FEHMİ
Doğum ve ölüm tarihleri bilinmeyen Ahmed Fehmî, Sivaslı mevlid 
şairlerindendir. Değerli ilim adamı Prof. Dr. Adem Ceyhan’a muhte-
rem babası İsmail Ceyhan’dan kalan yazma mevlid nüshasından öğ-
rendiğimiz bu şairin mevlid dışında başka bir eserinin olup olmadığı 
da bilinmemektedir. 1341(1923-24) yılında tamamlanmış olan bu 
eserden Ahmed Fehmî’nin 1923-24 yılında hayatta bulunan bir şair ol-
duğu anlaşılmaktadır. Şairle ilgili biyogyafik eserlerde de herhangi bir 
bilgiye rastlanamamıştır. Mevlidinden anlaşıldığına göre mutasavvıf bir 
şairdir.1 

Kaynakça: Âdem Ceyhan, Sivaslı Ahmed Fehmi’nin Mevlid’i,
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Bismillâhirrahmânirrahîm

Besmeleyle bir kalem aldım ele
Hazret’in evsâfını yazsam n’ola

Diyüben hayli tahayyül eyledim
Mevlid-i pâki teemmül eyledim

Vasfını yazmakda yokdu iktidâr
Ağladım kıldım recâya ibtidâr

İntisâb itdim hemân dilden dile
Acz-i taksîrimle düşdüm ben yola

Ravza-i Hünkâr’a kıldım ilticâ
Âline ashâbına cânım fedâ

Hazret’in afvına ben bel bağladım
Yâ Muhammed diyü bir çok ağladım

Arz idince hâlimi dostdan yana
Hâtifi bir hiss ayân oldı bana

Nefsin ârzûsunu kaldır aradan
Tâ ki lutf etsün sana ol yaradan
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Na‘t

Fahr-i âlem‘den cihân cân aldığı demdir bu dem
Âşıkânın mest (ü) hayrân kaldığı demdir bu dem

Sırr-ı vahdetden bilenler bu deme kurbân olur
Şâh-ı aşkdan zevk-ı Rahmân aldığı demdir bu dem

Bu demin tebrîkine hep halk olundu kâ‘inât
Feyz alıp sultân-ı aşkdan kandığı demdir bu dem

Dü cihânın mefhari doğdu bu demde pür-safâ
Gam gidip âlem yeni cân aldığı demdir bu dem

İftihâr etsin sezâdır Hazret‘in âşıkları
Kundağından afv (u) gufrân aldığı demdir bu dem

Bu dem ile bülbül erğanûn minkârına
Her seher gülzâr-ı aşkda çaldığı demdir bu dem

Lutf-ı Hak‘dır râhımız hem Fahr-i âlem şâhımız
Lâ tehaf emriyle fermân aldığı demdir bu dem

Korkma Ahmed kulluğu bil meclis-i mevlûde gel
Meclisinden âlemin şân aldığı demdir bu dem



42

Na‘t

Gülzâr-ı dile düşdü yine verd-i Muhammed/
                  derd-i Muhammed
Bülbülleri meftûn eden ol derd-i Muhammed/
                  verd-i Muhammed

Dâreynde safâ varsa eğer işte odur o
Yansam da yakılsam da yeter verd-i Muhammed/
                  derd-i Muhammed

Dîvâne-i aşk olmayana zerre verilmez
Her şâm (ü) seher yenmese (ger) derd-i Muhammed/
                  verd-i Muhammed

Bir kâmile bend ol ki azîz anda safâ var
Mürşidden alur âşık olan verd-i Muhammed/
                  derd-i Muhammed

Sevdâ-yı cünûn-bahşı açma bana hâce
Sevdâsı da sermâsı da hep derd-i Muhammed/
                  verd-i Muhammed
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Yâ Rab bu bizim kalbimizi eyle sen ihyâ
Tâ ki açıla sînede verd-i Muhammed/
                  derd-i Muhammed

Zerrât-ı cihân hâlî değil hepsi anundur
Mahlûkdaki hilkatde hemân verd-i Muhammed/
                  derd-i Muhammed

Vird eyle anın derdini derd eyle efendim
Derdli olana tîz yetişir verd-i Muhammed/
                  derd-i Muhammed

Ahmed yetişir sarf-ı kelâm etme sözün kes
İncidir ol söz söyleden ol derd-i Muhammed/
                  verd-i Muhammed
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…
Bu şeb bir îd-i vuslatdır 
Zuhûr-ı nûr-ı rahmetdir
Kudûm-i pak-i Hazret’dir
Bu meclis-i Muhammed’dir
Salâtullâh selâmullâh
Aleyke yâ Rasûlallâh

Bu meclisiñ âşıkları
Olur Hakk’ıñ sâdıkları
Fahr-i âlem sâhibleri
Bu meclis-i Muhammed’dir
Salâtullâh selâmullâh
Aleyke yâ Rasûlallâh

Mübârek bu zuhûrunda
Kusûr etme huşû‘unda
Edeble dur huzûrunda
Bu meclis-i Muhammed’dir
Salâtullâh selâmullâh
Aleyke yâ Rasûlallâh

Ahmed yüzler sürüp hâke
Devâm et mevlûd-i pâke
Salât et rûh-ı tâbnâke
Bu meclis-i Muhammed’dir
Salâtullâh selâmullâh
Aleyke yâ Rasûlallâh
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Hâtime

Gel birâder şöyle bir fikr edelim
Maksad-ı mevlûdünü zikredelim

Hak Te‘âlâ halk edip eyledi yâr
Lutfunu gösterdi bize âşkâr

Ümmetine pek kerîm nûru’l-hüdâ
Kendini ağyâr bilüp olma cüdâ

Gezme bî-hûde yere etme inâd
Aç gözünü ermeden yevmü’t-tenâd

Nakd-i ömrü eyledin bâd-ı hevâ
Kûy-ı yârdan almadın bûy-ı safâ

N’eyledin n’etdin ne yapdın bilmedin 
Âh edip de gözyaşını silmedin

Aşkını derd eyledik mi Hazret’in
Lutfunu bildik mi Rabb-i izzetin

Ehl-i dilden alabildik mi haber
Bu şerefden var mı bizde bir eser

Kaplamışdır gönlümüz kîn gazab
Bir yetime yardım etdik mi aceb
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Derdine merhem mi etdik kardaşın
Hangisine yardım etdik dîndaşın

Var mı bizde emr-i ma‘rûf u nehî
Kara yüzle kalmışız dest tehî

Cürmümün isyânımıñ a‘dâdı çok
Bizde insânlıkdan isti‘dâd yok

Mehd içinde ağlayıp der ümmeti
Lâyık olsun mu bırakdın sünneti

Gel birâder ağlayıp yalvaralım
Şu harâb olmuş dili onaralım

Âlemîne rahmeti çok pâdişâh
Belki afveyler hatâmız ol penâh

Bu âciz kulların yok başka râhı
Amân ey pâdişahlar pâdişâhı

Hudâvendâ be-cây-ı Fahr-i âlem
Bi-hakk-ı sırr-ı zât-ı nûr-ı âdem

Be-câh-ı hânedân-ı Mustafâ-râ
Bi-hakk-ı çâr-yâr-ı bâ-safâ-râ

Kabûl eyle duâmız şefkatinden
Bizi reddetme bâb-ı rahmetinden

Bu meclis ehlini bahş et safâya
Kavuşdur zât-ı pâk-i Mustafâ’ya
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İlâhi müslümânın cümlesini
Bağışla vâlideynim zümresini

Diñleyen kullarını Bâr-i Hudâ
Lutf edip etme cemâliñden cüdâ

Fahr-i âlem hürmetine yâ Ganî
Bir Sivaslı Ahmed‘im afvet beni

Feyz-i pâkinle bizi kıl kâmilîn
Âmin âmin âmin âmin yâ Muîn

Geldi kırklar söyledi târîh tamâm
Bu risâle emr-i âlîdir tamâm. (1341)
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AHMEDÎ
Kütahyalı veya Amasyalı olduğu yolunda ifadeler bulunmasına rağ-
men, Lâtîfi ve Âlî’ye göre Sivaslıdır. Asıl adı Tâceddin olan Ahmedî 
1329, 1330 veya 1334 yılında doğdu. Öğrenimini ilerletmek için Mı-
sır’a gitti. Döndükten sonra Germiyanoğlu Emir Süleyman’a hocalık 
yaptı. Yıldırım Beyazıt, Timur, Emir Süleyman ve Çelebi Mehmed’in 
yakınlıklarını kazandı. Anadolu sahası Türk Edebiyatı’nda divan sahi-
bi olan ilk şairlerdendir. Divan Edebiyatı’nın kurucularından olan Ah-
medî, birçok eser kaleme aldı. Oldukça büyük ve hacimli Divan’ından 
başka; İskendernâme, Cemşîd ü Hurşid, Tervîhu’l-Ervah, Esrarnâme tercü-
mesi, Kanun ve Şifa tercümeleri, Sarsarî Kasidesi Şerhi, Mirkatü’l-Edeb vb. 
gibi eserleri vardır. İskendernâ-me’nin sonunda yer alan Dâsitân-ı Tevâ-
rih-i Mülûk-i Âl-i Osman isimli kısım, Osmanlı tarihi bakımından özel 
bir önem taşır. Ömrünün sonlarında Amasya’ya giden Ahmedî Şubat 
1413’te burada öldü.1

Kaynakça: Latîfî 82; Âşık Çelebi 58; Hasan Çelebi 54; Sehî 54; Şakâyık-ı Mecdî 70; 
Keşfü’z-Zünûn eski tab‘ı c. I, s.503 ve yeni tab‘ı c. I, s.774; Kâmusü’l-A‘lâm c. I, s. 800; 
Osmanlı Müellifleri c. II, s.73; Eslâf c.I, s.46; Sicill-i Osmânî c.I, s.191; Esâmî 52; Tuhfe 
c. I, s.19; Yaşar Akdoğan, Ahmedî Divanı.
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Gazel

İlet benim selâmımı dildâra ey sabâ
Arz eylegil peyâmımı ol yâre ey sabâ

Dağıt benefşe saçların gül yanak üstüne
Saçgil abîr ü anberi gülzâra ey sabâ

Pinhân var Yaradan tapusuna varır isen
Gösterme kendözünü agyâra ey sabâ

Sen gizle râzımı seni mahrem ben eyledim
Billâh etme râzımı deyyâre ey sabâ

Bîçâreliği benim ol yâre arz kıl
Bâşed ki bula derdime bir çâre ey sabâ

De gil ki Ahmedî’ye nice zahm ursun
Gammâz gamzeli gözü mekkâre ey sabâ
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Gazel

Aşkın yoluna bağlamışam ney gibi kemer
Böyle gerekdir ol kişi kim olmaya kem er

Kaşlarına hilâl demiş bir bakışda cân
Bârîk-bîn olan kişi olmaya kej-nazar

Kevser dürür dudağın ve’n-Necm’idir
Gönlün Hadîd’dir yanağın suretü’l-Kamer

Zülfün benefşe verdi perîşân edip yele
Anber saçın hevâsını etdi heves meğer

Cânım hayâlini gözüm içinde eder talep
Gavvâs bahre düşmese girmez ele güher

Cân râzıdır ne derse la’linden Ahmedî
Rengîn ü ter gerek söz ü şîrîn ü muhtasar
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Gazel

Gönül zülfün hamında müptelâdır
Bu sevdâdan üzülmez ne belâdır

Senin aşkın belâsına düşürdü
Gözüm beni bu ne ayn-ı belâdır

Saçına vâlihem gerçi hatardır
Gözüne fitneyem gerçi hatâdır

Firkatin tende esbâb-ı elemdir
Visâlin cânda kânûn-ı şifâdır

Yanağından utandı gül çemende 
İ rahmet ana kim ehl-i hayâdır

Boyuna bende oldu serv-i âzâd
Ezelde doğruluk ana atâdır

Kaşın Nûn ve’l-Kalem alnın Tebârek
Saçın ve’l-Leyli yüzün ve’d-Duhâ’dır

Söze getirdi sâzun Ahmedî’yi
Di sâzun arur anın kim sezâdır
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Gazel

Ol ki yüzünü gül zülfünü reyhân eylemiş
Bu perîşan gönlümü aşkına hayrân eylemiş

Sûretin mâhiyyetinde her kişi bir nesnedir
Rûşen ol kim Hak anı sun‘unda bürhân eylemiş

Ağzının vasfın nicesi getüri bilemem dile
Çünkü Hak bu gevherin râzını pinhân eylemiş

Gözün aşûb u fütur içindedir bu gün aceb
İşbu câdu-yı siyeh-dil gözüne kân eylemiş

Hızr u İskender taleb sen etseler kim sun‘-ı Hak
Zülfünü zulmet lebini âb-ı hayvân eylemiş

Sünbül ü reyhân u nergisle yüzünü bezeyen
Ahmedî’yi bu gülistâna senâhân eylemiş
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Gazel

Ne mazharsın ki oldı ser te-ser nûr
Ki yohdur günde dahi ol kadar nûr

Seni göreli oldı bana rûşen
Ki yüzünden alır şems ü kamer nûr

Nefes mihrinden urdı subh anın’çün
Safâsından doludur bahr ü ber nûr

Saçından şâm enedek mâye zulmet 
Yüzünden subh-dem bir muhtasar nûr

Cemâlin güneşi etse tecellî
Ola âlemde her zerre ki var nûr

Yüzün mahşerde açarsa nikâbı
Dola ucdan uca nâr-ı sakar nûr

Anın’çün Ahmedî aşkında yanar
Ki şem‘ olur yanıcah ser te-ser nûr
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AHMED SÛZÎ
Asıl adı Ahmed’tir. Şiirlerinde Sûzî mahlasını kullanmıştır. 1765 yılın-
da Sivas’ta doğmuştur. Şemseddin Sivasî’nin 6. kuşak torunlarındandır. 
Halvetiye tarikatının Sivasiye koluna mensuptur. Tekke çevresinde 
yetişmiştir. Kaynaklarda eğitimine dair net bir bilgi yoksa da Sivas’ta 
dönemin âlimlerinden dersler almıştır. Alet ilimlerini Hadimî’den, ta-
savvuf ilmini de Abdülmecid Sivasî’den almıştır. Divanı’nda ilim tahsili 
için birkaç yıl gurbette gezdiğinden bahsetmesine rağmen bu yerlerin 
nereler olduğu belli değildir. Henüz on dokuz yaşındayken hicri 18 Re-
biü’l-âhir 1198 (m. 10 Mart 1783) tarihinde Sivas’tan hac farizasını yeri-
ne getirmek üzere ayrılmıştır. Önce İstanbul’a giderek buradan bir gemi 
ile yola çıkmıştır. Yolculuk sırasında Kahire’ye uğrayarak burada birkaç 
gün kalmıştır. Medine’de 72 gün kalan Sûzî, bu yolculuğu, Divan’ında 
yer alan 39 beyitlik bir Hacnâme’de anlatmaktadır. Dönüşünde kara-
yoluyla Şam’a uğrayıp oradan da Sivas’a ulaşmıştır. Hac farizasından 
döndükten bir süre sonra Sivasî dergâhının post-nişîni olmuştur. Bu 
göreve ne zaman geçtiği tam olarak belirtilmese de Divan’da bulunan 
bir beyitte annesinin vefat tarihinden bir süre sonra olduğu bilgisi mev-
cuttur. Annesi 1211’de (m. 1798) vefat etmiştir. Buna göre Sûzî 1798 
veya 1799’da postnişin olmuş olmalıdır. Hicri 1246 (m. 1830) senesin-
de vefat ettiğine göre otuz yıl kadar bu görevi sürdürmüştür. 
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Babası Şeyh Ömer Efendi’den sonra dergâhın şeyhi olmuştur. Sûzî’nin 
tasavvuf ilmini kendisinden öğrendiği bildirilen Abdülmecid Sivasî, 
“Şeyhî” mahlasını kullanan büyük dedesi Abdülmecid Sivâsî değildir. 
Tarihlerimizde Kadızadeliler-Sivasîler tartışması olarak bilinen Medre-
se-Tekke çatışmasının taraflarından biri olan Abdülmecid Sivasî 1049 
(m. 1639)’da İstanbul’da vefat etmiştir. Hiç evlenmemiş olan Sûzî’nin 
cenazesi Meydan Camii’nin kuzey batısında bulunan türbeye büyük 
ceddi Şemseddin Sivasî’nin yanına defnolunmuştur. 

Divanında hem aruz hem de hece veznini kullanan Sûzî, hece ile yaz-
dıklarında daha başarılıdır.

Mutasavvıf bir şair olan Ahmed Sûzî’nin şiirlerinde Yunus Emre, Şem-
seddin Sivâsî ve Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi mutasavvıfların etkisi 
bariz bir şekilde görülür. 

Şâirin, Divan, Kasîde-i Bürde Tercümesi, Sülûknâme, Pendnâme, Sü-
leymânnâme, Menkıbe-i Abdülvehhâb Gâzî ile Vasiyetnâme isimli 
yedi eseri bulunmaktadır.1

Kaynakça: Son Asır Türk Şairleri 1743; Osmanlı Müellifleri c. I, s. 89; Keşfü’z-Zünûn 
Zeyli 509; Tuhfe c. I, s.456-457; Alim Yıldız, Ahmed Sûzî Hayatı ve Şiirleri, Sivas 
2011; Alim Yıldız, Ahmed Sûzî Divanı, Sivas 2012.
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İlahi

Gel terk eyle dünyâyı tevhîde gel tevhîde
Gel zikreyle Mevlâyı tevhîde gel tevhîde

Mâl u mülk her işi terk et bâtıl teşvişi
İster isen cenneti tevhîde gel tevhîde

Gel kalbini pâk eyle gel cismini hâk eyle
Hem sîneni çâk eyle tevhîde gel tevhîde

Zâhid aldanma mekre kendini salma fikre
Ulaş meclis-i zikre tevhîde gel tevhîde

Gel sıdk ile cûş eyle gir kalbini hoş eyle
Aşk bâdesin nûş eyle tevhîde gel tevhîde

Bu erenler meydânı gelenler verdi cânı
Sorulmaz bunda kanı tevhîde gel tevhîde

Kalk seherin âh eyle virdini Allâh eyle
Azmini dergâh eyle tevhîde gel tevhîde
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Bu fânîye dayanıp böyle bâkîdir sanıp
Bu gafletten uyanıp tevhîde gel tevhîde

Dervişlerin Kâbesi olur ihyâ gecesi
Budur cennet bahçesi tevhîde gel tevhîde

Ey münkir etme inkâr gel zikre eyle ikrâr
Bir gün eder sana kâr tevhîde gel tevhîde

Kime atlasla dibâ onların sonu hebâ
Al hırkayı giy abâ tevhîde gel tevhîde

Tevhîde gel etme âr gayrilere kılma kâr
Bulam der isen dîdâr tevhîde gel tevhîde

Ucb u riyâyı terk et âkıbet hâli fikr et
Sûzî kalbinle zikret tevhîde gel tevhîde
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Gazel

Merhabâ ey câna cânım yâr-ı gârım merhabâ
Merhabâ ey hânümânım dilde varım merhabâ

Sen görün gönlüm açılsın ravza-ı cennet misâl
Bülbülân feryâda gelsin murg-ı zârım merhabâ

Gel gönül evinde seyr et tahtgâhın ey güzel
Eyle nâz ile tasarruf şehsüvârım merhabâ

Gül gülistân oldu bu dil nev şüküfte sad hezâr
Teşrifinle geldi çün evvel bahârım merhabâ

Bana sensiz dûzah oldu dâr-ı cennât-ı naîm
Oldu nâr gülzâr seninle gül-izârım merhabâ

Senden özge dü cihânda istemem bir şey şehâ
Mâl ü mülk ü nâm u şânım külli varım merhabâ

Tenhâca gel Sûzi’ye va‘d-i visâl etmiş idin 
Kıl vefâ ey mihribânım gizli yârım merhabâ
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Murabba

Hâlimi bilip gören kalır dona
Hayf bana yazık bana vay bana
Kimse bilmez cümlesi malûm sana
Hayf bana yazık bana vay bana

Hakk’a lâyık bir işim yokdur benim 
Lîk isyân ü hatâm çokdur benim 
Evvel âhir merciim Hak’dır benim 
Hayf bana yazık bana vay bana

Dergâhına tutacak yokdur yüzüm 
Zikrine lâyık dahi yokdur sözüm
Bilemem doğru mudur bâri özüm 
Hayf bana yazık bana vay bana 

Bu hevâlar bizi meftûn eyledi
Aklımızı dahi Mecnûn eyledi
Sû-i hâlim gönlü mahzûn eyledi
Hayf bana yazık bana vay bana 

Sûzi aşkınla gönül sûzân olur 
Âh u zâr ile ciğer biryân olur
Firkat ile dîdemiz giryân olur 
Hayf bana yazık bana vay bana
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Gazel

İki âlemde çün şâhım sen oldun 
Gönül burcundaki mâhım sen oldun

Cihân vârında aslâ kaydımız yok
Ki rûz u şeb niyâz-hâhım sen oldun

Gönül derdinle aslâ râhat olmaz
Geceler zâr ile âhım sen oldun

Seni mesned edindim dü-cihânda
Ki her an penâh-gâhım sen oldun

Gönül bî-dâr olur aşkınla her dem
Demâdem çün seher-gâhım sen oldun

Gönül sensiz olamaz zerrece ân
Bu sırra cânda âgâhım sen oldun

Senin gayrın görünmez Sûzi’ye hîç
Bi-hamdillâh nazar-gâhım sen oldun
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İlahi

Geldim sûzâne şem‘i pervâne
Bakmazam câne gizli pazar var
Yan yüreğim yan gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var 

Dil-i bîmârım sorsa ol yârim
Ne var hünkârım âh-ı seher var
Yan yüreğim yan gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var

Aşk ile giryân çekerim büryân
Olmuşam hayrân cânda eser var
Yan yüreğim yan gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var

Zülfi telinden bağı gülünden
Dostun elinden geldim haber var
Yan yüreğim yan gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var

Gönlüm pür-yâre geldim tîmâre
Eyle gel çâre dilde keder var
Yan yüreğim yan gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var
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Derd ile hoşum mest-i medhûşum
Dostdan gelmişim bende güher var
Yan yüreğim yan gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var

Sûzî dilim var taze gülüm var
Gizli sırrım var bende hüner var
Yan yüreğim yan gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var
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ALİ ŞÂDÎ
Ali Şâdî Efendi, Sivaslı Köse oğlu Lütfullah Ağa’nın oğludur. 1873 ta-
rihinde Sivas’ta doğdu. Onbeş yaşındayken İstanbul’a giderek, önce 
Kasımpaşa Askerî Rüştiyesi’ne daha sonra Bahriye mektebine girdi. 
1898 yılından itibaren deniz kuvvetlerinde kaptanlık görevinde bulun-
du. 1924 yılında yüzbaşı rütbesiyle emekliye ayrıldı.  Daha sonra İzmir 
liman reisi muâvinliği görevine getirildi. Cüstücû ve Sirişk-i Mâtem 
isimli iki kitabı basılmıştır. İzmir ve İstanbulda çıkan çeşitli gazete ve 
dergilerde şiirleri yayımlanmıştır.1

Kaynakça: İbnülemin, Son Asır Türk Şairleri.
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Nağme-i Îkân

Gün oldu reh-güzârım şeydâ-yı rûzigârım
Bir yerde yok karârım meslûbü’l-ihtiyârım

Düştüm bin ihtilâle gelmez hayâle, kâle
Her türlü ihtimâle el verdi inkisârım

Mâhiyetim sorulsun feyzim cihâna dolsun
Yüzbin Süleyman olsun eczâ-yı târumârım

Zî-rûh-ı bî-inânım mevtâ-yı izz ü şânım
Toprakda yok nişânım dillerdedir mezârım

Dergâhına varırdım Hallâk’a yalvarırdım
Mahlûkı kurtarırdım olsaydı iktidârım

İzhâr edüp cünûnı def eyledim zünûnı
Meydân-ı kâf u nûnı doldurdu iştihârım

Himmet utandı kaçdı tab‘ım hazîne saçdı
Şebnem ü güller açdı her sebz-i nev-bahârım
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Gerdûn-ı dûn dönekdir eyyâm bî-nemekdir
Eşkâb-ı gam demekdir eş‘âr-ı âb-dârım

Meylim bekâya doğru azmim Hudâ’ya doğru
Dalmış ziyâya doğru çeşmân-ı intizârım

Bin derde mübtelâdır mir‘âtı i‘tilâdır
Şâdî büyük ziyâdır gönlümde iftihârım
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Tramvay Bargirleri Lisânından

Evvelâ hamd ü minnet Allah’a
Bâis-i kevn olan şehinşâha

Odur ancak hafî vü zâhirde
Rûşenâdır sıfâtı her yerde

Cümle eşbâhı eyleyip îcâd
Kabzı ervâha verdi istîdâd

Sûret almışdı cümle mevcûdât
Hilye-i nev-hayâtı zât u sıfât

Kimi âdem şerefle tâbende
Kimi hayvan semerle şermende

Şıkk-ı sânîye biz ki mensûbuz
Yaradıldık kederle menkûbuz

Adl ü insâfa pek mugâyirdir
Âdemin imtiyâzı kâhirdir

İnsanoğlundadır şütûm u senâ
Şeytânet mel‘anet dürûğ u riyâ
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En açık kizbe i‘timâd etmek
En celî hakka bâtıl oldu demek

Acze kâhir kaviyye hürmetkâr
Cehle ortak ulûm ile ağyâr

Secdeler nakde gâyeler mala
Bin duâ bin riyâ bir ikbâle

Hep hased lesi dalgalar gibidir
Zevrakı menfaat merâkibidir

Zulm eden haklı adl uman zâlim
Câhil a‘lâda yerdedir âlim

Nutkı ağrâza münhasır yek-ser
Söylemez hayr için lisân-ı beşer...
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EMİN EDİB (KAZANCIZÂDE)
Asıl adı Mehmed Emin olan şair, Sivas merkez Alibaba Mahallesi’nin 
Kazancılar Sokağı’nda doğmuştur. Şairin doğum tarihine dair kendi-
siyle ilgili bilgi bulunan eserlerde farklı tarihlere yer verilmiştir. Babası 
Osman Efendi’nin Kur’an-ı Kerim’e düştüğü notta “Bin iki yüz yetmiş 
dört senesi Rebiülahirinin 27. gecesi yevm-i Pazar ba‘de’l-fecr mahdu-
mumuz Mehmed Emin Efendi dünyaya gelmiştir” ifadesi yer almakta-
dır. Bu not bize Mehmed Emin Efendi’nin tam olarak 15 Aralık 1857’de 
sabah namazı vaktinde doğduğunu göstermektedir. Şair, şiirlerinde 
Edîb mahlasını kullanmaktadır.

Emin Edîb, on yaşında iken annesi Fatma Hanım vefat etmiştir. Babası 
Osman Efendi’nin ne zaman vefat ettiğine dair bir bilgiye ulaşılama-
mıştır. 

Farsçayı Kâdirî şeyhi Mûr Ali Baba’nın oğlu şair ve mutasavvıf Abdül-
kadir Gulâmî (1854-1886)’den öğrenmiştir. Arapça ve Farsçayı bu dil-
lerde şiir yazacak kadar çok iyi derecede bilmektedir. Müspet ilimlere 
de derin bir vukufiyeti bulunan Emin Edîb’in resmi bir okul diploması 
olmadığı kaydedilmektedir. 
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Babası Osman Efendi’nin İslami ilimlerde âlim bir zat oluşu ve dedesi 
İbrahim Efendi’nin eserlerinin bulunması Emin Edîb’in ilimle haşır ne-
şir bir aile ortamında yetiştiği sonucunu çıkarmaktadır. Dolayısıyla ilk 
tahsilinde babasının büyük bir rolü olmuştur. 

İbnülemin Mahmut Kemal, şairin Askeri Rüştiye’de Türkçe ve Farsça 
öğretmenliği görevinde bulunduğu bilgisini vermesine rağmen, Sivas 
Salnamelerindeki kayıtlarda Sivas Askeri Rüştiyesi’nde 1888’den baş-
layarak 1907 yılına kadar Farsça öğretmenliği yaptığı anlaşılmaktadır. 
Salnamelerde Türkçe dersleri verdiğine dair bir bilgi yoktur. 

1903 yılında Hukuk dairesinde, 1907’de ise Hukuk ve Ceza dairesinde 
aza olarak görev yapmıştır. Son salnamenin 1907’de çıkmasından do-
layı hem öğretmenlik hem de azalık görevini hangi yıla kadar devam 
ettirdiği bilinmemekle birlikte, 1912’de milletvekili seçilmesine kadar 
öğretmenlik görevine devam ettiği düşünülebilir. 

İttihat ve Terakki döneminde Osmanlı Mebusan Meclisi’nde 18 Nisan 
1912-5 Ağustos 1912 tarihleri ile 1914-1918 yılları arasında iki dönem 
Sivas mebusluğu görevinde bulunmuştur. Mebusluk görevi nedeniy-
le İstanbul’da bulunduğu yıllarda güzel ve etkili konuşması sebebiyle 
birçok çevre tarafından tanınmış, çok sevilmiş ve büyük bir saygınlık 
kazanmıştır.

1919 yılında vefat eden Emin Edîb, büyük bir kalabalığın katıldığı ce-
naze namazının ardından Ali Baba Camii haziresine defnedilmiştir.

Emin Edîb’in; Tuhfetü’l-Edîb, Nesrü’l-Leâlî, Usûl-i Hadis, Nuhbe-
tü’l-Fikir isimli dört eserinin basıldığı, bunlardan başka Gülşen-i Râz, 
Kasîde-i Tâiyye ve Kasîde-i Harmeniyye isimli çevirileri olduğu bilgisi-
ne yer verilmektedir. 
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Yaptığımız kütüphane taramalarında basılı bir eserine rastlanılamamış-
tır. Şairin bugün elimizde yazma hâlinde üç eseri bulunmaktadır. Bun-
lar; Divançe, Tuhfetü’l-Edîb li-men Erâde’l-Habîb ve Tuhfetü’r-Râşid fî 
Vahdeti’l-Ehadi’l-Vâhid’tir.1

Kaynakça: İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul 1988; 
Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri, Sivas 1948; İbrahim Olcaytu, Folklor Defterleri-II 
(1907-1945), (çevirimyazı: Sadık Perinçek), Ankara 2001; İbrahim Aslanoğlu, 
Sivas Meşhurları, Sivas 2006; O. G., “Sivas Şairlerinden Emin Edip Kazancıoğlu”, 
Ortayayla Halk Evi Dergisi, Sivas 1938; Ahmet Necip Günaydın, “Şair, Müderris, 
Mebus Kazancızade Emin Edib Efendi (1857-1919)”, Hayat Ağacı, Sivas 2012; 
Alim Yıldız, Kazancızade Emin Edib Hayatı-Şiirleri, Sivas 2014.
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Gazel

Rûyın göreli ben gül-i rânâdan usandım
Kaddin göreli serv-i dilârâdan usandım

Pâyında gedâ olalı ey şâh-ı melâhat
Âyin-i Cem ü haşmet-i Dârâ’dan usandım

Arzetme bana bû-yı gülü sünbül-i dehri
Gîsun göreli anber-i sârâdan usandım

Sînemde takarrür edeli hikmet-i hüsnün
Hikmet-i Bû-Nasr ile Sînâ’dan usandım

Geç vesveseden müntesib ol pîr-i mugâna
Çoktandır Edib bu kuru da‘vâdan usandım
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Gazel

Yâd iken hem sohbet-i ebrâr olur Allah diyen
Zulmet iken mazhar-ı envâr olur Allah diyen

Ma‘rifet erbâbının anlar rumûzun kâlsiz
Şüphesiz bir ârif-i esrâr olur Allah diyen

Akseder çeşm-i dile feyz-i tecellâ pertevi
Külhân-ı gaflet iken gülzâr olur Allah diyen

Al ele miftâh-ı zikri kenz-i mahfî sendedir
Ey duâcı nâil-i dîdâr olur Allah diyen

Vuslat-ı dildâr ise maksad Edib Allâh de
Mahrem-i halvet saray olur Allah diyen
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Gazel

Levh-ı dilden mâsivâ nakşın şehâ yâd eyledim
Kasr-ı şevkin gönlüm içre tâze bünyâd eyledim

Râh-ı vaslın anladım düşvârı müşkül olduğun
Ben anınçün derd-i aşkın cânıma zâd eyledim

Arzu kıldım nigârâ lutfuna mazharlığım
Âh-ı âteşnâkimi dün hemdem-i yâd eyledim

Meyil kıldım nâgehân bir gamze-i hunrîze ben
Bilmedim eyvâh azm-i sû-i cellâd eyledim

Hucceti devr ü teselsüldür dedi üstâd-ı aşk
Güft-i zülfün kim medâris içre mu‘tâd eyledim

Cevher-i ferdin vücûdına zehî bürhân dedi
Nokta-ı femin nigârâ arz-ı üstâd eyledim

Çok mu güftârım sebât-efşân olsa ey Edîb
Vasf-ı lâl-i yâri subh u şâm evrâd eyledim



77

Gazel

Bir gamzedeyim kalb-i hazîn şâd değildir
Vîrâne gönül bir vakit âbâd değildir

Bir Yûsuf ’un arzu-keşiyim bu dil mahzûn
Zâhirde eğer şâd velî şâd değildir

Hunrîz gözünden umulur mu ki vefâ hiç
Rûyun şafak-ı şefkate mu‘tâd değildir

Tesbîh-i hezâr dâneyi devretme mi elde
İrşâd eğer bu ise irşâd değildir

Aşkın hele bir künhünü idrâke çalış dur
Âşıklık Edîbâ yalnız o değildir
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Gazel

Ne ümmîd kaldı vasla ne firâka tâb ey mîrim
Ki yok teslîm-i cândan özge bir vallâhi tedbîrim

Ser-i kûyuna yârin çok duâlar üfredim ammâ
Dönüp te’sîr kıldı kendime efsûn-ı teshîrim

Nidem Mecnûn’u kıldıysa beni aşk-ı dilârânın
Hudâyâ zülfünün gayriden etme bâri zincîrim

Eğerçi kabrim üzre gelseniz ba‘de vefâtımdan
Anın ol dilberim nâmın k’odur ihlâs-ı tekbîrim

Deme şimden geri var ebsem ol ağyâr-ı bed-sîret
Gezer meydân-ı tevhîd içre zîrâ bir aceb şîrim

Benûn-ı garkayım esrâr-ı vahdet gayrisin bilmem
Ki verdi bu nesak bu tarz üzre nushunu pîrim

Sezelden sırr-ı Sübhân’ı Edîb her şeyde peydâdır
Müsâvî oldu fark etmem yanımda Kâbe vü deyrim
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FAHÎMÎ
Abdurrahim Fahîmî, 19. yüzyılda Malatya’dan Sivas’ın Alacahan nahi-
yesine yerleşen bir aileye mensuptur. Dedesi Hacı Hasan Efendi, babası 
ise Hacı Osman Efendidir. 

Fahîmî; yeşil cübbeli, yeşil sarıklı, kısa boylu, top sakallı, nur yüzlü birisi 
olarak tasvir edilmiştir. Kur’an hocası olarak bilinen şair dini alanda da 
bilgi sahibi birisidir ve zaman zaman sohbetlerde vecd haliyle dönüp 
zikrettiği anlatılmaktadır. Bu nedenle kendisine “Kaynar Hoca” lakabı 
takılmıştır. Şiirlerinden hareketle İstanbul’a eğitim almak üzere gittiği 
anlaşılan Fahîmî, şecerenamede verdiği bilgilere göre ailecek Nakşi ta-
rikatı müntesibidir.  Resmi kayıtlara göre 01/07/1860 tarihinde doğan 
Fahîmî, 28/03/1933’te vefat etmiştir. Lakin mezar taşında 13 Ocak 
1932 yılında vefat ettiği kayıtlıdır. 

Hakkında pek çok menkıbe anlatılan Fahîmî’nin divanı İsmail Çetin 
tarafından yayınlanmıştır.1

Kaynakça: İsmail Çetin, Fahîmî-Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Divanı, Sivas Valiliği 1000 
Temel Eser, Sivas 2010.
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Gazel

Cânımı gülşende kıldım gül ü reyhâna fedâ
Vuslatı bağında kıldım cânı cânâna fedâ

Hüsnünü vasfında âcizdir lisân ile kelâm
Ol sebebden aklım etdim şâh-ı hûbâna fedâ

Eylesen emlâk-ı dünyâyı bana ihsân hep
Zülfünün her teline olsun o bin dane fedâ

Hüsn-i pâkin Hak Teâlâ Yûsuf ’a kılmış misâl
Râhına kıldım o yârin varı her yane fedâ

Hasret-i dîdârı dostun kalb-i hicrân eyledi
Gayre vermem gülümü kıldım o güldane fedâ

Şânını bildi Fahîmî kurbân-ı dil ü cân eyledim
Ketm kılmam istese rûhumu ol hâna fedâ
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Gazel

Dil ile nakl olunmaz etdiğim cürm ü hatâ yâ Rab
Hidâyet râhına döndür bana ol rehnümâ yâ Rab

Beni âriflere yâr et okut ilm-i ledünnîden
Sükkân-ı câm-ı aşkınla visâlin kıl atâ yâ Rab

Nicesin eyledin puthâneden oldu gine makbûl
Girip ol râh-ı Hakk’a oldu cümle muktedâ yâ Rab

Habîbin dergehinden kovma hem mehdinde şeydâ kıl
Şefî’ olsun bize rûz-ı cezâda Mustafâ yâ Rab

Fahîmî gaflet-i nevm içre yatmış sanki mevtâdır
Ne hâsıl çeşme-i a’mâdan hidanı li’s-sedâ yâ Rab



82

Gazel

Bugün meydâna geldim bir deli dîvâne sanmışlar
Derûnumda yanan aşk nârını külhâne sanmışlar

O dildârın firâkından vücûdum eyledim pür-hûn
Görenler zâhirâ meyhânede sekrâne sanmışlar

Vatan tuttum dağ u sahrâyı reh-i hûbân gözlerdim
Cünûn olmuş dahi irfânı yok hayvâne sanmışlar

Ben ol ahd-i ezelde vermişim bir yâre ikrârı
Neylesin râh-ı Hakk’ı câhili butlâne sanmışlar

Değildir meşrebim safi dildara bend etdim
Tabî’i lâübâli sakin-i büthane sanmışlar

Vücûdum arşı kürsî cümle eşyâya muhît oldu
Fahîmî nüsha-ı Kübrâ anı vîrâne sanmışlar
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Gazel

Erişdi nev-bahâr Sivas’a teşrîfin şerâfettir
Abâ ceddin vezîr hem dahi ehl-i sehâvettir

Görünce dâver-i adlin çekerdi sâkın İskender
Kudûmün begim ol eşkıyalar çün hacâlettir

Buyurdu ol Rasûl-i Kibriyâ her kim sever âlim
Bize vâcip ana rûz-ı cezâ lutf-ı şefâattir

Bu dünyâya muhabbet re’sidir küllü hatî’âtin  
Velî hem ihtiyâcât ey Fehîmî kalbe felâkettir



84

Gazel

Âteş-i aşka giren pervâneler cân istemez
Mâsivâdan el çeken dîvâneler şân istemez

Gece gündüz gözyaşın dost râhına kan eyleyen
Cânı varken râh-ı Hakk’a gayrı kurbân istemez

Tîğ çekip meydân-ı aşkta merd-i cevlân eyleyen
Nefsin ilzâm etmeden bir gayri düşman istemez

Âşinâ-yı Hak gülistân-ı hakâyık seyr eder
Câm-ı hûdan nûş eden mestâne gülşen istemez

Yok bilip var-ı cihânı dost ile bir cân olan
Cümle matlûbı rızâdır hûri gılmân istemez

Varlığın yağmâ kılıp nefsin kubûr ehli bilen
Göz açıp bakmaz cihâna gayrı cânân istemez

Sînesin aşk nârına ihrâm edip pür-dert olan
Derd-i aşkdan özge derde gayrı dermân istemez

Ey Fahîmî küllü şeyden zât-ı hak zâhir durur
Vahdet-i zâta delâil gayrı bürhân istemez
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FAZLULLAH MORAL
14 Mart 1876’da Sivas’ta doğan Mehmed Fazlullah’ın babası, “Gulâmî” 
mahlasıyla şiirler kaleme alan Abdülkadir Gulâmî (ö. 1886)’dir. Dedesi 
ise aslen Kerküklü olan Kadirî şeyhi Mûr Ali Baba (ö. 1882)’dır. 

İlk eğitimini dedesinden alan Mehmed Fazlullâh, önce dedesini kay-
betmiş, on yaşında iken de babası vefât etmiştir. İlk ve orta tahsilini ba-
şarıyla tamamladıktan sonra Sivas’ta medrese tahsiline devam ederek 
icazet almıştır. Medresede Arapça ve Farsçayı da bu dillerde eser vere-
cek kadar iyi öğrenmiştir. 

12 Ocak 1896 tarihinde Amasya İdadîsi’ne Resim ve Türkçe muallimi 
olarak atanan şair, burada on yıl kadar görev yaptıktan sonra 15 Nisan 
1905’te Tokat İdadîsi’ne becâyişle tayin ister. İki yıl sonra hakkında baş-
latılan bir soruşturmanın neticesinde Mardin İdadîsi’nde görevlendi-
rilir. Bir süre de Urfa İdadîsi’nde çalıştıktan sonra 1331 (1912-13)’de 
Maraş İdadîsi Türkçe muallimliğine tayin olunur. Maraş’ta eğitim faa-
liyetlerinin yanında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin başkanlığını da yapar. 
Fransız işgaline karşı halkı direnişe teşvik ettiği gerekçesiyle hakkında 
ihbar yapıldığını öğrenince tayinini isteyerek 1336 (1918)’da Sivas’a 
bağlı Şarkî Karahisar’a İdadî müdürü olarak atanır. Sivas’ta Dârü’l-hilâfe 
Medresesi müdürlüğü ve Sivas Sultanîsi öğretmenliği görevlerinde de 
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bulunmuştur. Yıllarca Türkçe, Arapça, Farsça, Edebiyat, Felsefe, Man-
tık, Resim ve Hıfzussıhha dersleri okutmuş ve 1930 yılında kendisi is-
teğiyle emekliye ayrılmıştır.

Öğretmenliğinin yanında, görev yaptığı yerlerde halkla yakın ilişkiler 
kurmuş, özellikle Cuma günleri verdiği vaazlarla eğitim, siyasî ve top-
lumsal konularda halkı bilgilendirmiştir. Urfa’da câmilerde yaptığı va-
azlara Ermenilerden de devam edenler olmuş, hatta Ermenilerin pazar 
günleri kiliselerinde kendilerine vaaz etmesini rica etmelerine rağmen 
Fazlullâh Moral’ın, câminin bütün insanlara açık olduğunu ve hiçbir 
din ve ırk ayrımı gözetilmeden herkesin gelebileceğini belirterek bu 
teklifi reddetmiştir. Sadece erkeklerin değil, kadınların da kendisini 
dinlemek istediklerini belirterek teklifte ısrarcı olmaları üzerine kilisede 
birkaç vaaz vermiştir. 

Fazlullâh Moral, resmî görevlerinden çok Erzurum Kongresi’ne Sivas 
delegesi olarak katılması ile tanınır. Kongrede yirmiye yakın söz alarak 
gündeme dair değerlendirmelerde bulunur. Mustafa Kemal Paşa’nın ıs-
rarlarına rağmen Temsil Kurulu üyeliğini kabul etmez. Özellikle, halkın 
ve askerlerin İslam şartlarına uymaları hakkında Kongre kararlarına bir 
madde eklenmesini isteyen önergesiyle dikkati çeker.

1935 yılında, dedesi Mûr Ali Baba’nın ismine nisbetle “Moral” soyadını 
alan Fazlullâh Moral, 23 Nisan 1942’de 66 yaşında iken vefât etmiştir. 
Vefâtına kadar kafasının hâlâ dinç olduğu ve ölüm yatağında bile şiirler 
yazdığı, damadı Vehbi Cem Aşkun tarafından belirtilir. Cenazesi, Si-
vas’ta dedesi Mûr Ali Baba ve babası Aldülkadir Gulamî’nin kabirleri-
nin de bulunduğu Mor Ali Baba Camii haziresine defnedilmiştir.  

Şiirlerinde “Fazlı” ve “Fazlullâh” mahlaslarını kullanan şairin edebî yö-
nünü, Vehbi Cem Aşkun “Şiirlerinde didaktik bir eda vardır. Yalnız gazelle-
ri daha lirik bir mahiyet arz etmektedir. Bununla beraber eserleri dil bakımın-
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dan çok temiz ve güzeldir. Ulusal duyguları kuvvetli, heyecanı çok bir şairdir. 
Bilhassa hicivlerinde pek haşindir. Maalesef birçok parçalarını elde edemedim. 
Hafızasında olduğundan eserlerinin büyük bir kısmı kendisiyle birlikte gitti. 
Mamafih mevcut parçaları onun edebî kudretini belirtmeye yetecek kadar 
vardır.” ifadeleriyle anlatmaktadır. Kaynaklarda çok sayıda eseri oldu-
ğundan bahsedilen Fazlullâh Moral’ın, el-İtidâl fî Muhabbeti’l-âl (Ha-
lep 1330), Şihâbu’l-Kudret fî-Recmi’l-Fikret (Merzifon 1330) ve Müna-
caât-ı Bedîa (Giresun 1331) isimli üç eseri basılmıştır. Bunların dışında 
Miftâhu’l-basîret, Rûhu’r-rûh, Mürşidü’l-müsterşidîn, Muhabbetü’l-âli Abâ, 
Atatürk Sevgisi, Cumhuriyet Neşideleri, Ölüm Felsefesi, Miraciye ve Mev-
lid isimli eserlerinin olduğu belirtilmektedir. Bahsedilen bu eserlerden 
hiçbiri bulunamamıştır.  

Münâcaat-ı Bedîa’nın ikinci baskısının sonunda müellifin matbu eser-
leri arasında Ta’zîmü’l-mağ fûrîn fî-Tecrîmi’l-Menfûrîn, Keşfü’s-sudûr Cel-
bi’s-sürûr; gayr-ı matbu eserleri arasında ise Tâziyâne-i Te’dîb ve Hike-
miyât-ı Fazlullâh isimli eserleri de zikredilmektedir.1

Kaynakça: Alim Yıldız, Fazlullah Moral’ın İki Mesnevisi: “Taziyename ve Vefat-ı 
Nebi”, RTE Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Rize 2005; Yusuf Yıldırım, “Fazlul-
lah Moral’ın Münâcât-ı Bedîa Adlı Eseri”, CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2015; 
F. Ramazan Süer, “Mehmed Fazlullah es-Sivâsî’nin el-İtidâl fi Muhabbeti’l-Âl Adlı 
Mesnevisi”, CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2016.
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Gazel

Öyle bir cân için cânâna minnet eylemem
İsterim cânânımı bir câna minnet eylemem

Îd-i vaslında senin kurbânınım al cânımı
Cânımı kurbân edip kurbâna minnet eylemem

Sen gibi bir dilfikârım var iken ey mehlikâ
El uzatmam kimseye cihâna minnet eylemem 

Kesb ü kârımdan yerim her masrafım âit bana
Nerde kaldı garipler sultâna minnet eylemem

Hûri gılmân olsa da ben arzu etmem istemem
Ben Gulâmîzâdeyem gılmâna minnet eylemem

Mûr Ali Baba hafîdiyim kemâlim var benim
Kadr ü kıymet bilmeyen insâna minnet eylemem

Hamdü-lillâh asl u neslim belli ben bir fâzılım
Ben ki Fazlullâh isem nâdâna minnet eylemem
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Gazel

Dil-i nâşâdımızı şâd edeni şâd edelim
Bize imdâd edene biz dahi imdâd edelim

Merhamet kıl bizim ahvâl-i perîşânımıza
Sen de rahmetmez isen kimlere feryâd edelim

Âsitân-i der-i dildâre varıp yüz sürelim
Ettiği cevirleri kendine ta‘dâd edelim

Firkat-i yâre tahammül edemezsen ey Fazlı
Dil-i vîrânemizi biz nasıl âbâd edelim
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Gazel

Muhabbet etme dünyâya denîdir meyli kes yâhu
Tefekkür eyle ukbâyı bu dünyâ bir mekes yâhu

Gönül beyt-i İlâhîdir alâikden müberrâ kıl
Sarây-ı pâdişâhîde bulunmaz hâr u has yâhu

Sakın aldatmasın nefsin seni sen nefsini aldat
Aman verme zaman verme bu nefse bir nefes yâhu

Sana lâyık mıdır Hakk’ın kuluyken abde abd olmak
Senin yaptığını yapmış mı söyle hiç bîkes yâhu

Rızâ-yı Hakk’ı gözle her umûrunda adâlet et
Bırakma elden insâfı ne lâzım bir heves yâhu

Sakın Allah’ına her bir hususda derbeder gezme
Fakîr-i devlet ol da çekme gam Allah bes yâhu

Harâbe gönlü îmâra çalış tatyîb-i hâtır et
Safâ vermez mi dil murgına her altın kafes yâhu

Benim her bir sözüm dünyâ vü ukbâyı değer Fazlı
Ümîdim evvel Allah söyleyim âhir nefes yâhu
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Gazel

Bu nasıl firâk imiş dil pâre pâre düştü
Ne şekil visâl imiş dil pâre pâre düştü

Ne gözüm göreydi yâri ne cefâ çekeydi cânım
Beni yaktı âh o âfet işim âh u zâra düştü

Kimi sümbül oldu başta kimi bir ben oldu yüzde
Kimi kâkül-i niğâra kimi gülizâra düştü

Kimi gönlüm aldı gitti kimi göz beraberinde
Şu benim vücûdumun her biri bir nigâra düştü

Sana çay-ı vuslatı içmeğe tatlı tatlı şerbet
Bana zehir firkatinden acı bir sigara düştü

Ne yamandır Allah Allah bu belâ-yı derd-i hicrân
O zaman ki âteş-i aşk dil-i bî-karâra düştü

Gece gündüz ağlamaktan dedi Fazlı-yı günahkâr
İşimiz mürüvvet-i Hazret-i Girdgâre düştü
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Gazel

Gözüm dilberde gönlüm bâde-i hamrâda kalmıştır
Hayâlim bû-yı gülde ârız-ı zîbâda kalmıştır

Temâşâ eylerim âyât-ı Hakk’ı vech-i âlemde
Benim sûrette meylim âlem-i ma‘nâda kalmıştır

Hayâtın zevkini sermest olan uşşâk-ı Hak’tan sor
Sofînin aklı fikri cennet-i a‘lâda kalmıştır

Cihân harbi senin mihrâb-ı hüsnünden çıkar çıksa
Yüzün görmek için âşıkların kavgada kalmıştır

Hakâyık-ı dîn olan esrâr-ı Hakk’ı eylemez ifşâ
O sırrı kim ki ben bilirim derse da‘vâda kalmıştır

Muhâlif gördüğün ahvâl muvâfıktır hakîkatte
Zuhûr-ı sırr-ı hikmet Hızr ile Mûsâ’da kalmıştır

Kitâb-ı kâinâtı kendi nefsinden oku ey dil
Eğer ilhâm ararsan nüsha-ı kübrâda kalmıştır

İnâyet beklemem kuldan ümîd ü intizârım hep
O dergâh-ı muallâ pâye-i Mevlâda kalmıştır

Bu gün Mecdî’yi tanzîr eylemem haddi şinâslıktır
O bulmuş Hakk’ı Fazlı âlem-i hulyâda kalmıştır
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HASAN RIFAT
1847 yılında Sivas’ta doğdu. Zenbilciler diye bilinen bilgin bir aileden-
dir. Büyük dedesi Hacı Mehmet Ağa ulemadan olduğu gibi, dedesi 
Hasan Efendi de yine ulemadandır. Babası İbrahim Besim Efendi hem 
âlim hem de meşhur bir hattattır. Böyle bir aileden gelen Hasan Rıfat, 
küçük yaşta ilme karşı büyük bir ilgi duymuş, özellikle tıbbî eserleri 
çokça okumuştur. 

Hayatının büyük bir kısmını memuriyetle geçirdi. Belediye ve Maârif 
azalıklarında, Emvâl ve Eytam müdürlüklerinde bulundu. Merkez ve 
kazâlarda hazineye zarar verenlerin hesaplarına bakılmak üzere kurulan 
komisyonun başkanlığı görevinde, Sivas’a gelmekte olan Kars muha-
cirleri komisyonu üyeliği ile Nâfia ve Evkaf üyeliklerinde bulundu. Ay-
rıca mahkeme üyeliği görevi de yaptı. 1917’de vefat eden şairin birkaç 
eseri olmasına rağmen, hiçbirisi matbu değildir. Şefaatnâme isimli eseri 
en meşhurudur.1

Kaynakça: Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri, Sivas 1958.
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Gazel

Özenme hiç bu dünyânın sonu vîran olur bir gün
Kanı ol sürdüğün demler kamû yalan olur bir gün

Donanıp al yeşil atlas giyinip olma sen mağrur
Yapışıp gövdene senin kara katran olur bir gün

Alıp gideceğin şurda kefendir bir iki arşın
Çürüyüp endâmına bulaşır bir kan olur bir gün

Yürü ey Rıfat durma dâim Hâlıkını zikret
Cime korktuğun yerde sana dermân olur bir gün
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Bahâriyye

Açılup rû-yı zemîn erdi yine fasl-ı bahâr
Döşedi sahnına kâlîçe-i sebzeni gülzâr

Germ-i mihr ile toplandı bisât-ı berfîn
Boyanıp reng-i zümrüdle zemîn-i kûhsâr

Devrilip şâm-ı şitâ subh-ı bahârın güneşi
Doğarak beldelere saçtı fürûg-ı envâr

Perde-i ebri geçip vechi göründü feleğin
Tâk-ı fîrûze ile eyledi ibrâz-ı vakar

Serpilip çıkmada râyiha-ı şükûfe bir bir
Donanır câme-i sebzîni varakla eşcâr

Peyrevi olmag ile kâfile-i ezhârın
Geldi kâşânesine kondu firâr etti hezâr

Refte refte açılır kırmızı gül goncaları
Her seher içre eder bülbüle arz-ı dîdâr
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Fesleğen kâkülüne ay çiçeği el atıyor
Mine sardunyaya ta‘lim ediyor mûsikâr

Zanbak arzederek tartılır inci çiçeği
Bedevîler gibi hatmi sarınır al destâr

Zağferân la‘l-i nigâr bir arada şebboyla
Birbirin okşayarak el ele vermiş oynar

Çiçeği velvele-i bâdî nesîmden koparıp
Erguvân sûsene karşı düşerek el çırpar

Erdi beyâna sühân başlar duâya Rıfat
Müstecâb eyle lutf eyle Cenâb-ı Cebbâr
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Muhammes

Fikr-i gâmı bir tarafa atalım
Ol elemi gayrilere satalım
Zevk-ı deme el bir edip çatalım
Birleşelim söyleşelim yatalım
Cân u teni birbirine katalım

Şevk u safâ meclisine girelim
Onda nice neş’elere erelim
Tab‘a muradınca sevinç verelim
Birleşelim söyleşelim yatalım
Cân u teni birbirine katalım

Yok sana akran olacak nev-hırâm
Sevgili kâmetine ver bir nizâm
Kesb-i neşâta edelim ihtimâm
Birleşelim söyleşelim yatalım
Cân u teni birbirine katalım
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Gül-i ruhunla ola mihr-i münîr
Ânına karşı olamazlar nazîr
Dinle sözün bak bu muhibbin nedir
Birleşelim söyleşelim yatalım
Cân u teni birbirine katalım

Var mı lebin la‘line benzer meğer
Görse anı çok ezilir gülşeker
Zevk ile gönlüm seni sevmek diler
Birleşelim söyleşelim yatalım
Cân u teni birbirine katalım

Şîşede gördükçe meyi ergüvân
Ruhlarına gıbtasın eyler ayân
Biz de o renge boyanalım hemân
Birleşelim söyleşelim yatalım
Cân u teni birbirine katalım

Açtırıp âyîne gibi sîneyi
Göz önüne alalım ol mineyi
Sînede seyredelim âyîneyi
Birleşelim söyleşelim yatalım
Cân u teni birbirine katalım

Bûs-ı lebinle yanaşıp yüz yüze
Keyfe verip ol yüz ile hoş meze
Cünbüşe dâir geçelim çok söze
Birleşelim söyleşelim yatalım
Cân u teni birbirine katalım
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Sünbül-i müşgîne takıp şâneyi
Devredip her kûşeyi kâşâneyi
Andıralım şem ile pervâneyi
Birleşelim söyleşelim yatalım
Cân u teni birbirine katalım

Sevdiğine meyline şüphen mi var
İşte sana meylini Rıfat yazar
Yanına gel tut sözün ey şîvekâr
Birleşelim söyleşelim yatalım
Cân u teni birbirine katalım
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Kıt‘a

Benim ol câhil ü gâfil günahkâr
Cezâ-yı cürme her yüzden sezâvâr
Habîbin hubbüne affımla in‘am
Buyur yâ Erham ü Gaffâr u Settâr
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Kıt‘a

Şerîatdan tarîkat her amel üzre azîmettir
Tarîk-ı ittikâdır ol yola girmek ne devlettir
Fenâfillâh bekâbillâhı seyreyler sülûkunda
O râhın sâlikânı cümle merdân-ı hakîkattir
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HÂŞİMÎ EMİR OSMAN
1513 yılında Sivas’ta doğan Haşimî’nin asıl adı Osman’dır. Babası Meh-
med Sivâsî isimli bir zâttır. Hz. Ali soyundan geldiği için Seyyid ve Emir 
lakabını kullanmış yine aynı sebepten dolayı şiirlerini Haşimî mahla-
sıyla yazmıştır. Saçlarını uzattığından dolayı Saçlı Emir olarak da anılır. 
Öğrenim için önce Amasya’ya oradan da İstanbul’a giden Emir Os-
man, Sahn-ı Seman Medresesi’nde okurken tasavvufa meyleder ve tah-
silini yarıda bırakarak, dönemin birçok meşayihine hizmette bulunur. 
Gördüğü bir rüya üzerine Vize’ye giderek, Şeyh Ali Alaaddin’e intisap 
eder. Hem şeyhin hem de halifesi Gazanfer Efendi’nin sohbetlerinde 
bulunur ve seyr ü sülûkunu tamamlar. Gazanfer Efendi’nin kızıyla ev-
lenen Emir Osman, daha sonra Amasya’ya giderek tarikat hizmetinde 
bulunur. Gazanfer Efendi’nin vefatı üzerine İstanbul’a döner. Bir müd-
det Nureddin-zâde Dergâhı’nda bulunduktan sonra, Nureddinzâde 
tarafından kendisine Halvetî tacı giydirilir. Bu intisabın zahiren olduğu 
hakkında şöyle bir hadise anlatılmaktadır:

1575 yılında İstanbul’un çeşitli kahvelerinde kulaktan kulağa bir şiir 
dolaşmaktadır.

Gizli gencin lü’lü-i lâlâsıyım
Şöhre-i aşkım cihân kal‘asıyım
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Küntü kenz’in remzinin Mevlâ’sıyam
Zât-ı bahtın ‘alleme’l-esmâ’sıyam

Mescid-i aşkın imâmı olmuşam
Deyr-i aşkın hem çelîpâ pâsıyam

Ben ne dersem Hak anı işler hemân
Şöyle benzer, ben anın ağasıyam

Bu şiir o kadar yayılır ki, İstanbul günlerce bu şiirle çalkalanır. Bunun 
üzerine Sünbülî şeyhi Koca Mustafa Paşalı Yusuf Sinan Efendi bu şiir ve 
şairi aleyhinde beddua ve lanetlerle dolu Tadlîlü’d-Tedvîl isimli bir risale 
kaleme alır. Bunun üzerine Haşimî, başını kurtarmak için Nureddinzâ-
de’ye intisap etmiştir. 

Şeyhinin işaretiyle Kasımpaşa Kulaksız’da bir dergâh inşa edip şeyhliğe 
başlar. Bu görevini devam ettirirken 19 Temmuz 1595 tarihinde vefat 
eder ve dergâha bitişik olan türbeye defnedilir. 

İçerisinde Üsküdarlı Haşim Baba ve Sarban Ahmed’e ait şiirlerin de bu-
lunduğu Divançe’si, torunlarından Şeyh Mehmet Süreyya tarafından 
1911 yılında neşredildi. Manzum Tarikatnâme adlı bir eseri ile Tefsîr-i 
Sûre-i İsrâ isimli küçük bir risalesi vardır. Mektuplarından oluşan bir de 
Münşeat’ı oldu-ğu söylenmesine rağmen bulunamamıştır. 

Şiirlerinde sade bir dil, akıcı bir üslup ve sufiyâne bir lirizm hâkimdir. 
Nesimî gibi Mansur yolunda yürüyen bir şairdir. Nesimî’ye benzer ifa-
deler, gazellerinde oldukça fazladır.1

Kaynakça: Nesrin Ünlütürk, Hâşimî Emir Osman Divançesi (Metin-Muhtevâ-Tahlil) 
(İzmir 2004), Osmanlı Müellifleri c. I, s. 185; Hadîkatü’l-Cevâmi‘ c. II, s. 18; Vefeyât-ı 
Ayvansarâyî 67; Keşfü’z-Zünûn Zeyli 538; Tuhfe c.II, s.1194-1195.
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Gazel

Merd isen meydân-ı aşkda cân verip cânânı gör
Benliği elden bırak gel küfrü ko îmânı gör

Âşık isen başını top eyle gel meydana gir
Terk edip cân u cihânı nâr-ı aşka yanı gör

Leyletü’l-esrâra vâkıf olmak istersen eğer
Sırr-ı Hakk’a mahrem olan kâmil-i insânı gör

Mübtelâ-yı aşk olanlar derdine buldu devâ
Âşık isen sen dahi gel derdi ko dermânı gör

Hâşimî derde giriftâr olmak istersen eğer
Cân içinde cân olan ol pertev-i Sübhân’ı gör
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Gazel

Elvedâ ey tâlibân Sübhân iline giderem
Cân u dilden aslın diler Rahmân iline giderem

Künc-i firkatte gönül Yakûb-veş nâlân iken
Bûy-ı Hak açdı gözüm Ken’ân iline giderem

Kalb-i mü’min beyt-i Hakdır cân tavaf etmek diler
Yokluk ihrâmın giyip cânân iline giderem

Cümlesin terk etti bu dil bir sanem sevdi yine
Abdürrezzak’dur kim ol San’an iline giderem

Dâr-ı dünyâ bir ekinlikdir bu ömrüm tohmunı 
Ekdiğim biçmek için ben ömr iline giderem

Zenb-i a’zamdır vücûdum varlığım kıldım fenâ
Hakk’a dönüp Hakk’ıla Gufrân iline giderem

Davet-i Hak’dır icâbet lâzım oldu Hâşimî
Ten yakasın çâk edip merdân iline giderem  
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Gazel

Zülfün zincîrine bend oldu dil dîvânedir
Câm-ı aşkın nûş idelden hoş acep mestânedir

Sanma ey cânım beni kim bunda kul oldum sana
Dil ezel kâlû belâdan şem’ine pervânedir

Dâimâ nushunda nâsıh men eder meyden beni
Âşık-ı dîvâneyim ben meskenim meyhânedir

Bâde-i bezm-i elesti içeli ayılmazam
Mülk-i vahdette Hudâ ile yerim humhânedir

Cân atıp pervâne-veş gel şem’a yan ey Hâşimî
Uyma sen ol müdde’îye kavli hep efsânedir
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Gazel

Ey dost bilmem neyleyeyim hâlim kime söyleyeyim
Hayret bahrine düşmüşem anı nice boylayayım

Âşık olan kılar figân ârif olan kalır hayrân
Bu dertli gönlüme dermân nice edip neyleyeyim

İste gel bunda yârini görüp ver cümle varını
Görmeyince ol yârini yarın anda neyleyeyim

Derdin bana yoldaş eyle aşkın câna koldaş eyle
Al sana haldaş eyle gece gündüz eyleyeyim

Hâşimîyâ sırr-ı aşktan açam diyen çıkar baştan
Münkirlerin bağrı taştır daha katı neyleyeyim
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Gazel

Kul oldur kendi nefsin bile Mevlâsın ana
Kendi aczin bilmeyince zühd ü takvâsın ana

Vasl-ı yâre tâlib isen bunda bulmak kasdın et
Uyma ol müdde’îye kim kendi ferdâsın ana

Mârifetten dem vurana ilm ü amel şâhit yeter
Âşıka mana gerekdir yoksa davâsın ana

Şol gönül kim aşk-ı Hak’dan okumamıştır sebak
Cümle müşkil ana âsân ders-i fetvâsın ana

Arş-ı Rahmân’dır gönül sen gayrı etme câygâh
Kim gönülde bulduyısa Firdevs-i a’lâsın ana

Kendisin bilen bilir Hakkı demişdir ol Rasûl
Hâşimî sen nefsin anla bunda ukbâsın ana 
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HÜSEYİN HÜSNÜ
Muzaffer Sarısözen’in babası olan Hüseyin Hüsnü, 1843 yılında Si-
vas’ta doğdu. Müderrislik yaptı. Zamanının bilginlerindendir. Birkaç 
eseri olmasına rağmen bunlar zamanla kaybolmuştur. Dönemin Sivas 
valisi Reşid Akif Paşa ile dostluğu vardır. Tarih düşürmeye meraklı olan 
ve hemen her konuda tarih düşüren Hüseyin Hüsnü, 1917’de Sivas’ta 
vefat etti.1

Kaynakça: Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri, Sivas 1948; Alim Yıldız, “Arap Şeyh’in 
Bir Mektubu”, Hayat Ağacı, Bahar 2005, s. 46-50.
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Gazel

Ey felek şol âsümânın gâhi nevbet gezdirir
Gâhi mağmûm gâhi rûşen gâhi zulmet gezdirir

Kimini bend eylemiş zincîr-i zülfün bâğına
Gece gündüz âh-ı feryâdıyla hasret gezdirir

Kimini abdâl edip şol âlemi eyler güzâr
Kimini seyyâh edip âlemde himmet gezdirir

Kimini hâk ile yeksân eylemiş zîr ü zeber
Kimini zerrîn kafesde murg-ı devlet gezdirir

Olmasa takdîr Hak’tan eylemez terk-i vatan
Lâ-cürmi kısmet olanın gâhi gurbet gezdirir

Öyle bir zâlim felekten eyledim şekvâyı ben
Neyledim nettim felek devrinde mihnet gezdirir

Olmadı bir gün müyesser kâm için dil şâd ola
Ol sebebden Hüsnüyâ derd ile firkat gezdirir
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Gazel

Umûrun Hakk’a takvîz et cihânda sen tevekkül ol
Eğer ister isen matlûb olur hâsıl tevekkül ol

Belâya sabr edip her dem kazâya râzı olmaktır
Kulûb-ı nefsini tecrid etme ehl-i tafaddül ol

Gelir Hak’tan ne ki gelse bilip gayre rızâ verme
Sana senden olur her ne olursa sen teemmül ol

Akıl idrâk eder mi devreden eflâk-ı gerdûne
Nice âkil kalır hayrân bilinmez kim tahammül ol

Kanadın perr ü bâl etmez eğer emr olmasa mûra
Tasarruf hep hakîkatte Hudâ’nındır ta‘akkul ol

Kelâmın hâsıl-ı varlık yolunda terk-i cân etmek 
Ki terki terk etmek dünyânı hâle tahavvül ol

Muvahhid râhını tutsun yine Hüsnü bu gülşende
Murad tevhîddir bâtını budur Hakk’a tevaddul ol
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Gazel

Ser-i kûyın yoluna cânı cânân etmez idim
Dil-i mecnûnımı leylâ-yı zamân etmez idim

Âşık-ı dil-fikenin hâline rahm etmedin
Zannolunsa idi ahd ile aman etmez idim

Murg-ı dil hâl-i siyâh dâmına düşmese idi
Şeb-i gîsûlar ile zülfü resân etmez idim

Tavk-ı zincîr-i kemendini atıp bend eylemiş
Dolaşıp gamze-i câhında vatân etmez idim

Bu gazel olsa Fuzûli’ye nazîre Hüsnüyâ
Kalem-i hâma düşüp aşka ziyân etmez idim
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Gazel

Arttı günden güne derdim yine oldu sad hezâr
Gözlerimden kanlı yaşlar aktı dâim bî-karâr

Derdimi kime yanayım yanmağa bir cân yok
Bir onulmaz derde düştüm eylerim âh ile zâr

Rûz u şeb feryâd ederim derdime dermân için
Olsa da hâzik tabîb bilmez ki eyleye tımâr

El çekip benden tabîb eyler devâyı imtinâ
Var ise iflâh olunmaz yâremizde yâre var

İstedim dil kasrının sarayını îmâr edem
Yıktı vîran eyledi gönlümü etti târumâr

Yâresi zahmına çâre bulmak ister Hüsnüyâ
Zahme çâre bulunmaz olmasa ger vasl-ı yâr
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Gazel

Seyre çıkmış ol cânânım şâh-ı dilber güzellerle
Aklımı yağmâya verdi hûb dilber güzellerle

Âteş-i sûzâna benzer gözleri âteş-feşân
Yaktı ihrâk eyledi bir nâr-ı micmer güzellerle

Kıymeti tasvir olunmaz şöyle bir kârbân gördüm
Lü’lü’dür ü sadef ü yâkût-ı ahmer güzellerle

Görmedim ben böyle bir şehzâde aynı şehlevend
Kendisi âhû metîndir hûn-ı zî-nûr güzellerle

Salınıp gülşende dilber gonca-ı nâzik-edâ
Seyredip ceylan misâli kaddi ‘ar‘ar güzellerle

Ser çekip râh-ı felekten seyreder gülşenini
Kaddi bâlâ misli tûbâ servi gurur güzellerle

Cûş eder nehrin yolundan tûti-i gûyend zebân
Dili bülbül saçı sünbül lebi kevser güzellerle

Bakışı hûnrîz-i cellâd tîr eder müjgânını
Dâm-ı zülfün sayd eder bin nice kemter güzellerle
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Kûh-ı kâf olmuş semâya zümrüdüankâ misâl
Seyreder âlem-nümâyı misli cevher güzellerle

Hûri vü gılmâna benzer bir melek nâzik beden
Çeşm-i fettân şâh-ı hûbân sîm belli zer güzellerle

Âfitâb eyler cihânda şûle-i hurşîd-nümâ
Rûz olur ger görürse şeb-i vechini nûr güzellerle

Sahn-ı gülzâr üzre açmış sünbül ü reyhân-veş
Itırnâk eyler cihânda misk ü anber güzellerle

Top top olmuş şol güzeller havz-ı gülşen bâğına
Nâme-i âvâz-ı bülbül şâh-ı bihter güzellerle

Şîve-i nâzik edâdır işvesine cân fedâ
Kâm olur elbette Hüsnü olsa rehber güzellerle
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Destûr

Yine feth oldu ol bâbı Rifâî dergeh-i zîbâ
Muvaffak bi’l-kudûm etsin bu dergâhı Ganî Mevlâ

Medîne Mekke hem beyti mükerrem handânından
O seyyid ismi Abdullâh-ı Hâşim eyledi inşâ 

Şeref buldu o Sivas hem dahi bâb-ı Rifâî’den
Ederler zikr ile esmâ-ı hüsnâsıyla hem ihyâ

Kerâmet evliyâ hakdır husûsan kutb-ı Rabbânî
Vü gavsü’l-vâsılîn hem ârifîn dünyâ vü mâ-fîhâ

Hatab yerine ol pâyin sokup nâra o matbahda
Pişirdi mâ-hazar taam misâfirler için mahzâ

İkinci zâhiri bâtın semâvât-ı zemîninde
Musahhar oldu vahşî cümle hayvan eyledi îmâ

Anınçün merkadi beyti ziyâretde o şîrinler
Muhâfızdır mühîni gec-rûylar giremez aslâ
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Velî pâk  seyyidî Ahmed Rifâî hazret-i pîrim
Naam yâ kaddese’llahü’l-azîz ismiyle saddeknâ

Tarîkat şahların şâhı emîrü’l-mü’minîn Sıddîk
Aliyyü’l-Mürtezâ Haydar ulûm-i cennetü’l-me’vâ

Cemîlinde buyurdu evliyâ hakkında lâ-havfün
Aleyhim âyeti tebşîr verildi müjde-i rânâ

Şefâatler umarız cümlesinden yâ Rasûlallâh
Şefîim yâ Muhammed Mustafâ Mahmûd-ı zü’l-atâ

Demâdem zikr-i yâd olsun bu dergâhı halîfetde
Ola sâye-i pîrânda nice himmetleri efzâ

Mücevherle gözetdim Hüsniyâ rûmiyle târîhi
Dedim ol şeyh-i mürşîdim içün bir mâ hüve’l-a‘lâ
                                                                (sene 1300 /1883)
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HÜSREVÎ
Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Hüsrevî’nin asıl adı Mustafa’dır. 
İstanbul’da doğdu. Molla Hüsrev’in oğlu (Riyâzî’ye göre torunu)dur. 
Ebü’s-Suud Efendi’den mülâzim oldu. Manastır ve Semâniye medre-
selerinde müderrislik ile bazı büyük merkezlerde kadılık görevlerinde 
bulundu. Dönemin büyük bilginlerindendir. Kutbî’nin, “Yemen Tarihi”-
ni çevirdi. 1592 yılında Bursa’da vefat etti.1

Kaynakça: Ahdî 145, Tuhfe c. I, s. 249-250.
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Matla‘ 

Kâkül-i yâr ile der imişsin hem-bû
Ey benefşe ne der el kulağını ardına ko
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Matla‘ 

Geçdi mûjemin hançeri dersin dil ü câna
Tîrini de ey kaşı kemân atma yabana
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Matla‘

Sıhhat bulup olursa bende mecâl-i takrîr
Derdim senin nigâra diyem nakîr u kıtmîr
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Matla‘

Öldürme haste hâlini cevr ü cefânla
Böyle dirilme sevdiceğim mübtelânla
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Matla‘

Alınır görse her dahî âle
Âh netsem bu tab‘-ı meyyâle



127

İBRAHİM TENNÛRİ
Bayramiyye-Şemsiyye tarikatının Tennûriyye kolununun kurucusu 
olan Tennûrî’nin asıl adı İbrahim’dir. Babası Sivaslı Sarrafoğlu Hüse-
yin’dir.  Sivas’ta dünyaya geldi. Annesi Amasyalı olduğundan dolayı 
Bursalı Mehmed Tâhir onun Amasya’da doğduğunu söylerse de diğer 
kaynaklarda Sivas’ta doğduğu kayde-dilmektedir. 

Öğrenim hayatının ilk yıllarını aile çevresinde yapan İbrahim Tennûrî, 
başlangıç ilimlerini Sivas’ta bitirmiş daha sonra Konya’nın meşhur 
âlimlerinden Karamanlı Sarı Yakup Efendi’den zahiri ilimleri tahsil 
ederek öğrenim hayatını tamamlamıştır. Sarı Yakup’un vefat etmesin-
den sonra (842/1438) Kayseri’ye gelerek Hunad Hatun Medresesi’ne 
müderris olmuştur. Kendisi burada gördüğü saygı, sevgi ve hürmet ne-
deni ile ailesiyle Kayseri’ye yerleşmiş ve orada kalmıştır.

Burada birkaç yıl hizmet ettikten sonra medresenin vakfiyesinde “Mü-
derris ve cümle müstefidin hanefiyyû’l-mezhep olalar” ibaresini görün-
ce kendisi Şafiî mezhebine mensup olduğu için müderrisliği bırakmıştır.

Kendisine “Efendim, Hanefî olsanız da bu ciheti bırakmasanız”, diyen-
lere “Bir müderrislik için mezhep değiştirilmez” diyerek medresedeki 
görevini bırakıp tasavvufa meyleden İbrahim Tennûrî, Fatih Sultan 
Mehmed’in hocası Akşemseddîn’e intisap ederek tasavvufî eğitimini 
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Göynük’te tamamlamış, daha sonra hilafet alarak 1444-45 yıllarında 
Kayseri’ye dönerek halkı irşada başlamıştır.

Şemsiyye-i Bayramiyye Akşemseddin’den sonra halifesi İbrahim Ten-
nûrî’ye nispetle Tennûriyye adını almıştır. Bu şube Tennûrî’nin şeyh Ali 
ve şeyh Kasım adlı oğulları ile Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin babası 
İskilipli şeyh Muhyiddîn Yavsî (ö. 920/1514) tarafından sürdürülmüş-
tür.

İbrahim Tennûrî 1482 yılı sonbaharında vefat etmiştir. Türbesi, kendi-
sinin yaptırdığı söylenen Şeyh Camii’nin batı tarafındadır. Ölümü için 
“Şüd hemîşe merkad-i vey menzil-i rûhâniyân” mısraı mücevher tarih 
olarak düşürülmüştür.

Akşemseddin gibi İbrahim Tennûrî’nin de hem ruhî hem de bedenî 
hastalıkları tedavi ettiği, Tennûrî lakabını, bir ara içine düştüğü “kabz” 
halinden kurtulmak için şeyhinin himmetiyle geliştirdiği tedavi usu-
lünden aldığı rivayet edilmektedir. İbrahim Tennûrî kabza düşenleri sı-
cak bir tandıra oturtup terletiyor, bir taraftan da bol su içirmek suretiyle 
tedavi ediyordu. Akşemseddin’in, “Bu âdeti terk eyleme ve dervişlere 
dahi ettir” şeklindeki emri üzerine bunu dervişlerine de uygulamasın-
dan, bu usulün manevî sıkıntıların giderilmesi için tatbik edildiği söy-
lenmektedir. Kabızlık hastalığına tutulmuş olanların bir tandır üzerine 
oturtulup terletilmek suretiyle şifaya kavuşturması sebebiyle İbrahim 
Tennûrî’nin tıp ilmiyle de meşgul olduğu ileri sürülmüştür.

Gülzâr-ı Manevî adında manzum bir eseri olan Tennurî’nin dili sade 
ve akıcıdır. Düzenli bir medrese eğitimi görmüş olmasının şiirlerinde 
etkisi açıkça görülür. Xv. yüzyılın Anadolu Türkçesini en güzel şekilde 
şiirlerine yansıtmıştır.

Âşık mahlasını kullanarak şiirler yazmış, ilahiler söylemiştir. Eserlerinde 
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dili iyi kullanması, duygu ve düşüncelerini iyi bir şekilde ifade etmesin-
den dolayı ilahî olarak söylenen bazı şiirleri Yunus Emre’nin ilâhileriyle 
karıştırılmıştır. Tennûrî’nin Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden, Şebüsterî’nin 
Gülşen-i Râz’ından ve Âşık Paşa’nın Gâribnâme’sinden de etkilendiği 
bilinmektedir. Gülzâr-ı Manevî’de ney ve çeng ile ilgili bölümlerin bu-
lunması, namazla alakalı konulardan teferruatlı olarak bahsetmesi, işle-
diği konulara ayet ve hadislerden deliller getirmesi ile Âşık mahlasını 
kullanması, bu isimlerden etkilediğini açıkça ortaya koymaktadır.

Gülzâr-ı Ma’nevî’de abdest, namaz, oruç gibi fıkhî meseleleri işleyerek 
tasavvufî yönüyle de ele almıştır. Yurtiçi ve yurt dışında birçok nüsha-
sı bulunan bu eserin tespitlerimize göre beşi yurtdışında olmak üzere 
(üçü Almanya, birer tanesi Fransa ve Kuzey Kıbrıs) otuza yakın nüsha-
sı vardır. Bu eserinin dışında çeşitli şiir mecmualarında yer alan şiirleri 
bulunmaktadır. 

“Kahrın da hoş lütfun da hoş”, “Hak bir gönül verdi bana” gibi manzu-
meleri bestelenmiştir.

Yakın zamanlara kadar Gülşen-i Niyâz isimli ikinci bir eseri olduğu söy-
lenmesine rağmen, bu eserin Kayserili İbrahim Bey’e ait olduğu Fatih 
Köksal Bey tarafından ortaya konulmuştur.1

Kaynakça: Ramazan Yıldız-Ali Rıza Karabulut, İbrahim Tennûrî ve Gülzâr-ı Ma’nevî, 
Ankara 1978; Semiha Kiraz, Şeyh İbrahim Tennûrî Gülzâr-ı Ma’nevî, MÜSBE Yük-
sek Lisans Tezi, İstanbul 1991; Mustafa Fidan, İbrahim Tennûrî Gülzâr-ı Ma’nevî, 
EÜSBE Basılmamış Doktora Tezi, Kayseri 1995; Mustafa Demirel, İbrahim Tennûrî 
Gülzâr-ı Ma’nevî, İstanbul 2005; Meheddin İspir, İbrahim Tennûrî Gülzâr, AÜSBE 
Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 1998; Mustafa Fidan, İbrahim Tennûrî, Hayatı ve 
Eserleri, Kayseri 2005; Mustafa Uzun, “İbrahim Tennûrî”, DİA, İstanbul 2000, c. XXI, 
Alim Yıldız, “Xv. Yüzyıl Mutasavvıf Şairleri ve İbrahim Tennurî”, İbrahim Tennurî 
Sempozyumu, Kayseri.
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Gazel

Ey dil niye yanmazsın pervânece yok musun
Ver aklını yağmaya dîvânece yok musun

Humhâne-i aşkından el mest ola sen ayık
Nûş eyleyemez misin mestânece yok musun

Tasvîrini kalbinde hiç nakş eylemez misin
Nakkâşa ulaşmadın bühtânece yok musun

Öldürsene nefsini sen zinde iken Âşık
Defn eyleyemez misin kûrhânece yok musun
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Gazel

Sana mı kaldı beğim cân ü dil şikâr etmek
İçip yâ hûn-ı ciğer gözlerin humâr etmek

Bana dedin ki, varam katına soram hâlin
Revâ mı gelmeyüben bizi intizâr etmek

Yürü yürü ki, bu kavline olmadın sâdık
Dahi nolur sözüne senin itibâr etmek

Yolunda cân ü cihân terkin urmışam ey yâr
Sehil dürür aşkında senin terk-i âr etmek

Çün olmadı sana yârden inâyet İbrâhim
Bu işe çâre nedir sabr u ihtiyâr etmek
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Gazel

Beğim derdim bana üş kâr kıldı
Vücûdum sağ iken bîmâr kıldı

Gönül Mansûr’unu aşkın Cüneyd’i
Buyurdu zülfün ile dâr kıldı

Nice kim gizledim sırrımı elden
Firâkın cümlesin izhâr kıldı

Kime kim bir vefâ kılgil dedimse
Cefâsın ol bana tekrâr kıldı

Niçin kılasın İbrâhim şikayet
Hele ne kıldı ise yâr kıldı
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İlahi

Câna cefâ kıl yâ vefâ 
Kahrın da hoş lütfun da hoş
Ya derd gönder ya da devâ 
Kahrın da hoş lütfun da hoş

Hoştur bana sendan gelen, 
Ya hil’at ü yâhut kefen  
Ya taze gül yâhut diken, 
Kahrın da hoş lütfun da hoş

Gelse celâlinden cefâ, 
Yâhut cemâlinden vefâ
İkisi de câna safâ, 
Kahrın da hoş lütfun da hoş

Ger bağ u ger bostan ola, 
Ger bend ü ger zından ola
Ger vasl u ger hicran ola, 
Kahrın da hoş lütfun da hoş



134

Ey pâdişah-ı lem-yezel, 
Zât-ı ebed, hayy-ı ezel
Ey lütfu bol kahrı güzel, 
Kahrın da hoş lütfun da hoş

Ağlatırsın zâri zâri, 
Verirsen cennet ü hûri
Lâyık görür isen nârı, 
Kahrın da hoş lütfun da hoş

Gerek ağlat gerek güldür, 
Gerek dirgür gerek öldür
Bu Âşık hem sana kuldur, 
Kahrın da hoş lütfun da hoş
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İlahi

Hak bir gönül verdi bana hâ demeden hayrân olur
Bir dem gelir şâdî bulur bir dem gelir giryân olur

Hiç nesneyi bilmez olur bir dem cehâlette kalır
Bir dem dalar hikmetlere Calinus u Lokmân olur

Bir dem gelir söyleyemez bir sözü şerh eyleyemez
Bir dem dilinden dürr döker dertlilere dermân olur

Bir dem çıkar arş üstüne bir dem iner tahte’s-serâ
Bir dem sanasın katredir bir dem taşar ummân olur

Bir dem gelir olmuş gedâ Hak zikrini yavı kılar
Bir dem gelir kim yoldaşı hem zühd ü hem îmân olur

Bir dem günâhın fikr eder dosdoğru tamuya gider
Bir dem görür Hak rahmetin uçmaklara Rıdvân olur

Bir dem sanasın zerredir hiç bilmeyesin kim nedir
Bir dem Çalab aşkı ile güneş gibi tâbân olur
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Bir dem girer mescidlere yüzün sürer onda yere
Bir dem varır deyre girer İncil okur ruhbân olur

Bir dem gelir Mûsâ olur yüz bin münâcâtlar kılar
Bir dem girer kibr evine Fir‘avn ile Hâmân olur

Bir dem gelir Îsâ olur ölmüşleri diri kılar
Bir dem gelir gümrahleyin yolunda ser-gerdân olur

Bir dem dev ü bir dem peri vîrâneler olmuş yeri
Bir dem uçar Belkıs ile taht ıssı Süleymân olur

Bir dem geyiktir mîşede bir dem balık dürür suda
Bir dem gelir aslan gibi âlemlere sultân olur

Dedim gönül bu ne iş e, düştün bu bitmez teşvişe
Eydür beni suçlamanız bu iş bana Hak’tan olur

Onda ki Hak düzdü işi görmüş idim ben bu düşü
Onda ‘ayân olan hüküm bunda kaçan pinhân olur

Âşık bu gönül haline eremedin ahvâline
Bu mâniye ol ere kim akıl aña kurbân olur

Nice biline bu gönül kim pâdişahlar aña kul
Âleme boyun vermeyen aşk işine fermân olur

Bir dem döner Cebrâil’e rahmet saçar her mahfile
Bir dem döner iblisleyin bu halk ile düşmân olur

Bir dem Cüneyd ü Şiblî’dir hem Beyazıd u Kerhî’dir
Bir dem gelir Mansurleyin boğazına urgan olur 
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İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI
Nakşibendî tarîkatının Halidiyye kolu mürşitlerinden olan İsmail 
Hakkı Toprak, 1880 yılında merkez Örtülüpınar mahallesinde doğdu. 
Aslen Buharalı olan dedeleri, Kabe’nin örtüsünün değişim ve bakım 
hizmetiyle meşgul olduklarından dolayı İhramcılar diye anılmıştır. Bu 
sebeple kendilerine de İhramcızâde denilmiştir.

Sivas Çifte Minare’deki ilk tahsilinden sonra rüştiyeyi bitirdi. Medre-
se tahsilini ise Şifâiyye Medresesi’nde yaptı. Arapça ve Farsça’yı ana 
dili gibi bilen İsmail Hakkı Toprak dinî ilimlerde de kendisini iyi ye-
tiştirmiştir. Sivas’ta bulunan Arap Şeyh ve Mur Ali Baba’ya uzun yıllar 
hizmet ettikten sonra Tokat’a giderek Mustafa Hâkî Efendi’ye intisap 
etti. Tokat’ta İnhisar Dairesi Müskirât memurluğu görevinde bulun-
du. 1908’de Mustafa Hâkî Efendi’nin Tokat Mebusu olarak İstanbul’a 
gitmesi üzerine Sivas’a Düyûn-ı Umûmiye memuru olarak döndü. 
Zara’nın Çarhı Tuzlası’na bağlı Cedid Tuzlası müdürlüğü görevinden 
1931 yılında emekliye ayrıldı. Mustafa Hâkî Efendi’nin vefatından 
sonra Sivaslı Mustafa Tâkî Efendi’ye intisap eden İsmail Hakkı Top-
rak, 1925 yılında şeyhinin vefatı üzerine irşat görevine getirildi. Ulu 
Cami’nin tamir ve ibadete açılmasına (1955-1966) önderlikle birlikte, 
Sivas İmam Hatip Lisesi’nin açılması (1958-1962), Hoca İmam Cami-
inin minaresinin tamiri, Hayırseverler Camii (1962), Sofu Yusuf Ca-
mii, Serçeli Camii, Dikimevi Camii, Zara Cencin Köyü içme suyu ve 
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köprüsü, Tozanlı Köprüsü (1943) ve Sivas ve çevresinde muhtelif sebil 
çeşmelerinin yapılmasına da önderlik etti. 2 Ağustos 1969 tarihinde 
vefat eden İsmail Hakkı Toprak, Ulu Cami avlusuna defnedildi. 

Mustafa Hâkî Efendi’nin mensur olarak kaleme aldığı Mevlid isimli 
eseri İsmail Hakkı Toprak tarafından Yâre Yâdigâr adıyla 191 beyit ola-
rak nazma çekilmiş ve bu eser 1969 yılında İstanbul’da yayınlanmıştır. 
Hakkında, Lütfi Alıcı tarafından hazırlanan, İhramcızâde İsmail Hakkı 
Toprak Efendi Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri, (Ankara 2001) isimli bir ince-
leme bulunmaktadır. Mevlidi tarafımızdan yayımlanmıştır.1

Kaynakça: Lütfi Alıcı, İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi Hayatı, Şahsiyeti ve 
Eserleri, Ankara 2001. Alim Yıldız, Üç Bülbülden Güllerin Efendisine, Malatya 2016; 
Alim Yıldız, Mevlid-i Nebî İhramcızade İsmail Hakkı Toprak, Sivas 2010.
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Kaside-i Mevlid-i Şerif

Bize lutf-ı Mecîd oldu bu mevlûd-ı Muhammeddir
Yine ‘uşşâka ‘îd oldu bu mevlûd-ı Muhammeddir

Feriştehler bi-izn-i Rab nüzûl eyler yere bu şeb
Sunarlar câm-ı vahdet hep bu mevlûd-ı Muhammeddir

Küşâd olur dürr-i rahmet nisâr olur dürr-i vahdet
Ayân olur nice hikmet bu mevlûd-ı Muhammeddir

Yine şehr-i Rebî‘ geldi yine kadr-i refî‘ geldi
Bize Hak’dan şefî‘ geldi bu mevlûd-ı Muhammeddir

Çü doğdu nûr-ı erselnâ pür oldu nûr ile dünyâ
Güm oldu Lât ile Uzzâ bu mevlûd-ı Muhammeddir

Yıkıldı köşkü Kisrâ’nın ocağı söndü Kebrânın
Beli büküldü şeytânın bu mevlûd-ı Muhammeddir

Sınıp putları tersânın çekildi suyu Îrân’ın
Nizâmı geldi dünyânın bu mevlûd-ı Muhammeddir

Selâmı kabr-i hâkine riyâz-ı ‘ıtır-nâkine
Salât et rûh-ı pâkine bu mevlûd-ı Muhammeddir
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Gazel

Gel berû gel mâsivâdan uzlet et
Ba‘dehû Mevlâ ile var sohbet et

Basmak istersen bisât-ı kurbete
Nefsine bas işbu yolda gayret et

Sırr-ı Hakk’ı ben ise âhir murâd
Bâtının tathîre evvel himmet et

Gayretu’llâh sırrına tâlib isen
Mürşid-i kâmil elin tut bey‘at et

Âb-ı feyz-i Hakk ile pâk olmaya
Pâkler ile gece gündüz ülfet et

Mâsivâ efkârını dilden gider
Hakkıyâ Hakk ile üns et râhat et
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Gazel

Fenâ bul zât-ı Hak’da sen sana verme vücûd ey dil
Eğer zâhir eğer bâtın Hudâ’ya kıl sücûd ey dil

Sivâ kaydından âzâd olmağa sa‘y eyle erkenden
Ki zîrâ râh-ı ıtlâk için mâni‘dir kuyûd ey dil

Bu terkîb-i anâsırdan çözülmezse eğer bendin
Hurûfun kârgâhından düzülmez târ u pûd ey dil 

Bugün câm-ı bekâdan içmeyen bulmaz bekâdan haz
Suvar cânın çü bâkîdir ki bu bezm-i vücûd ey dil

Bu nutk-ı pend-i Hakkı’dan eğerçi mâye buldunsa
Bu bâzâr-ı fenâda edegör bir özge sûd ey dil



142

Gazel

Ne devlettir ki dildârım sen oldun
Enîs ü mûnis ü yârim sen oldun

Güzeller vasfın etsem dilde sensin
Dilimde cümle güftârım sen oldun

Sana dil vermişken ey cân-ı âlem
Murâdım cümle muhtârım sen oldun

Safâlar ger cefâlar bulsa cânım
Ezelden çünkü dildârım sen oldun

Sana ta‘zîm eder dillerde Hakkı
Hem efkârım hem ikrârım sen oldun
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Gazel

Gönül dilberdedir el-hamdü li’llâh
Leb-i kevserdedir el-hamdü li’llâh

Ne ferzend ü zen ister ne de tertîb
Ne sîm ü zerdedir el-hamdü li’llâh

Çü dil dilberde seyr eyler Cemâli
Dahî bî-perdedir el-hamdü li’llâh

Gönül dostun arar tenhâ cihânda
Adû kim kerdedir el-hamdü li’llâh

Değil gam yok olursa terk-i cânım
Acep hoş yerdedir el-hamdü li’llâh

Ezelden hamr-ı aşkı içti Hakkı
Henüz ol sırdadır el-hamdü li’llâh
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KADI BURHANEDDİN
Asıl adı Burhâneddin Ahmed olan Kadı Burhâneddin 1345 yılında 
Kayseri’de doğdu. Oğuzların Salur kabilesinden olan bir aileye mensup 
olup, babası ve dedeleri kadılık yapmış kimselerdir. Ataları, Harezm’den 
kalkıp önce Kastamonuya yerleşmişler, daha sonra ise Kayseri’ye gel-
mişlerdir. Babası Şemseddin Mehmet’tir. Küçük yaşta annesini kaybe-
den Kadı Burhaneddin ilk tahsilini daha dört yaşında iken babasından 
almış ve bu dönemde Arapça ve Farsça’yı da öğrenmiştir. Kayseri’de 
çıkan bir karışıklık nedeniyle babası ile birlikte Şam’a giderek 4 ay bu-
rada kalmış, karışıklıklar sona erdiğinde tekrar Kayseri’ye dönmüştür. 
1358’de 14 yaşında iken babası ile birlikte Mısır’a giderek orada tahsilini 
tamamlar ve özellikle fıkıhta derinleşir. Daha sonra Şam’da Kutbeddin 
Râzi’den hem dînî, hem tabiî ve riyâzî ilimler tahsil eder. Hacca giden 
Kadı Burhaneddin dönüşte Haleb’e gelerek bir yıl da burada kalır. Ba-
basının ölümü üzerine, 1365 yılında Eretna Oğlu Mehmet tarafından 
Kayseri’ye kadı tayin edilir. Bu görevinde iken adaletle hareket etmesi 
kimseyi kayırmaması isminin yayılmasına ve halkın sevgisini kazan-
masına neden olur. Mehmet Bey’in ölümünden sonra beyliğin başına 
oğlu Ali Bey’in geçmiştir. Zevk ve eğlenceye düşkün olan Ali Bey’in, 
memleket idaresinde gevşeklik göstermesi, ayaklanmaların çıkmasına 
ve iktisadi durum bozulmasına neden olur. Bu durumu fırsat bilen Ka-
ramanoğlu Alaaddin Bey Konya ve Niğdeyi almış, Moğollar ise Sivas’ı 
kuşatmıştır. Ali Bey’i, hamamda sefa yaparken Alaaddin Bey’in eline 
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esir düşmekten kurtarması Kadı Burhaneddin’in siyasi hayatın içine 
girmesinin ilk adımını oluşturur. Kayseri’den Karamanoğlu askerlerini 
sürmesi ise askeri kabiliyetini ortaya çıkarır ve ününe ün katar. 1378 yı-
lında vezirlik görevine getirililen ve 3 yıl kadar vezirlik yapan Kadı Bur-
haneddin, içte ve dışta askeri başarılar kazandığı gibi, iktisadi durumu 
da düzeltir. 1381 yılında Eratna Beyinin taundan ölmesi üzerine devle-
tin ileri gelenleri tarafından Sivas naipliğine getirilir. Bir yıl kadar naiplik 
görevinde bulunduktan sonra 1381’de Sivas’ta sultanlığını ilan ederek 
kendi adıyla anılan bir devlet kurar. Adına hutbe okutur ve para bastırır. 
Saltanat yılları sürekli mücadelelerle geç-miş ve çok karışık ve çetin ge-
çen sultanlığı sırasında dağılan Eratna Beyliğini kendi hâkimiyeti altın-
da tutmak için etrafındaki beyliklerle mücadele etmiştir. Timur tehli-
kesi karşısında Memluklular ve diğer beyliklerle işbirliği kurma yolunu 
tercih eder. 1394’te Timur bir elçi göndererek Kadı Burhaned-din’in 
müttefiklerinden ayrılmasını ister fakat Kadı bu teklifi reddeder. 

Siyasi hadiseler Osmanlılarla karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. 
I. Murat döneminde Osmanlılarla iyi geçinme yolunu tercih etmiş, Os-
manlı ordusu Sırplarla savaşırken, bu durumdan yararlanarak Osmanlı 
ülkesine saldırması için kendini tahrik edenlere karşı, bu tip hareket-
lerin İslam’ı zayıflatmaktan başka bir şeye yaramayacağını bildirerek 
reddetmiştir. Yıldırım Beyazıt döneminde ise durum değişmiş, 1391 
yılında Amasya emirinin Osmanlılarla anlaşarak Amasya’nın güçlü ka-
lelerinden biri olan Simalu’yu da onlara terk edeciğini öğrenmesi üzeri-
ne Osmanlıların kendi sınırlarına yaklaşmasını istemediğinden Simalu 
kalesini ele geçirir. 1392 yılında Yıldırım Beyazıt’la Çorumlu sahrasın-
da karşı karşıya gelen Kadı Burhaneddin, yapılan savaşta Osmanlı or-
dusunu bozguna uğratır. 

Akkoyunlu boy beylerinden Karayülük Osman Beyle yaptığı savaş-
ta yenilerek 1398’de Sivas’ta idam edilmiştir. Mezarı Sivas merkezde 
Kadı Burhanettin İlköğretim Okulu’nun bahçesindedir. Kadı Burha-
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neddin’in bakımsız olan mezarını yaptırmak için V. Cem Aşkun bir 
girişimde bulunmuş, bu amaçla “Sivas Sultanı Kadı Burhaneddin” isimli 
bir kitap kaleme almıştır. Kitabın gelirini mezarın yapımı için kullan-
mayı amaçlayan V. Cem Aşkun ne yazık ki bu emeline ulaşamamıştır. 
Bu eserde verilen bilgiler arasında, Kadı Burhaneddin’in halk arasında 
bir veli olarak kabul edildiği ve mezarına okunmaya gidildiği bilgisine 
rastlanmaktadır. Hatta karı-koca arasını bulmak için mezarın başında,

Yanına yörene hamaylı takın
Kocan seni sevmiyorsa 
Git Kadı Burhana okun

şeklinde bir tekerleme okunduğu da Vehbi Cem’in verdiği bilgiler ara-
sındadır. 

Yirmi bir yaşında kadı, otuz dört yaşında vezir, otuz yedi yaşında naib 
ve hükümdar olan ve on yedi yıl hükümdarlık süren Kadı Burhaned-
din öldüğünde elli dört yaşındadır. Hayatı sürekli mücadelerle geçen 
bu devlet adamı, Anadolu beylerinin en faallerindendir. Bu yüzden bazı 
müellifler tarafından kendisine “Ebu’l-feth” lakabı verilmiştir. Hakkında 
en detaylı bilgi veren kaynak Kadı Burhaneddin’in resmî tarihçiliğini 
yapan Esterebâdî’nin Bezm ü Rezm’idir. Bu eserin ismini oluşturan, eğ-
lence meclisi anlamına gelen bezm ile savaş ve kavga anlamına gelen 
rezm kelimeleri Kadı Burhaneddin’in hayatını tam anlamıyla özetleyen 
iki kelimedir. Yaşar Yücel’in Kadı Burhanettin Ahmet ve Devleti isimli ki-
tabı da bu konuda yazılan önemli bir eserdir. Bilginleri seven, haftada üç 
gün ilmî sohbetler tertipleyen tebasına karşı merhametli, düşmanlarına 
karşı cesur bir devlet adamıdır. 

İksîrü’s-Sâdât fî Esrâri’l-İbâdât ve Tercîhü’t-Tavzih isimli fıkha dair iki eseri 
ile kasîde, gazel ve tuyuğlardan meydana gelen bir Divanı vardır. Bu Di-
van 608 sayfa olup içerisinde 1313 gazel, 3 beyit, 20 rübai ve 116 tuyuğ 
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bulunmaktadır. Divanı 1943 yılında TDK tarafından yayımlanmıştır. 

Şiirlerinde tasavvuf ile birlikte muhteris ve mâcerâcı ruhunun âkisleri 
de görülmektedir. Gazellerinde adını veya mahlasını kullanmamıştır. 
Sade dille yazdığı ve Türk halk şiirlerinde görülen cinaslı kafiyelere faz-
laca yer verdiği tuyuğları değer taşıyan Kadı Burhâneddin, kudretli bir 
şâir olmakla beraber, devrinde daha çok ilmî ve siyâsî bir tesir bırakmış; 
bir şâir olarak değil, bir devlet ve siyâset adamı, fıkıh ve fıkıh usulü ko-
nularında Arapça eserleri bulunan bir ilim adamı, bir kadı hüviyetiyle 
şöhret kazanmıştır.1

Kaynakça: Mecelle 267, Osmanlı Müellifleri c. I, s. 396; Lügât-ı Târihiyye ve Coğrafya c. 
II, s. 103; Sicill-i Osmânî c. II, s. 14; Tarihî Encümen Mecmuası; Keşfü’z-Zünûn Zeyli 510; 
Tuhfe c.I, s.7, Ali Alparslan, Kadı Burhaneddin Divanından Seçmeler, Ankara 1977; 
Vehbi Cem Aşkun, Sivas Sultanı Kadı Burhaneddin, Sivas 1964.
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Gazel

İşvesi ol nigârın dil mi kodu bu tende?
Ya söylemege derdin dil mi kodu bu tende?

Aşkın oduna yanmaz hüsnün şua’ı hergiz
Nokta kodu mu cânda kıl mı kodu bu tende?

Sâyende bulduğumu ben sayabilemezem
Güneş yüzün şua’ı zıl mi kodu bu tende?

Oddur hevâsı anın gözyaşı seyl oldı
Ol yel ü ol su ol od gil mi kodu bu tende?

Sen yüz göz ile dile ki yâr dilini dile
Ne diler ise kılsın dil mi kodu bu tende?
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Gazel

Yüreğimi yaraladın bu yarama merhem kanı?
Odlara bandırdın beni yazın ile bir nem kanı?

Her dem lebin kanım içer sehl ola nûş olsun aña
Gözün beni câdûladı anın için emsem kanı?

La‘lin ki demden dem urur dem eyledi ciğerimi
Ey Meryem-i Îsâ-nefes uş ölürem bir dem kanı?

Yüzüne yeter Ve’d-duhâ zülfüne Ve’l-leyli tanuh
Biline ki varlıh verir bir âyet-i muhkem kanı?

Hâlin Hacerü’l-Esved ü bana eşiğindir makâm
Ey bâ-safâ yârim benim gözüm gibi Zemzem kanı?
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Gazel

Bir dilber-i bî-karâra düştüm
Gîsû-yı siyehkâra düştüm

Gülşen yüzünün gülün dererken
Gül deremedim ü hâra düştüm

Esridim anın lebi meyinden
Şol nergis-i pür-humâra düştüm

Zülfüne dolaşıben çü Mansûr
Şol serv-i kaddinle dâra düştüm

Cennet görüben cemâlin anın
Yolunda hezâr nâra düştüm

Zülfü ili kokusun işittim
Aldım başım ol diyâra düştüm

Nâmûs ile ardan çü ûram
Bu varlığımile âra düştüm

Kan yaşımile nigâr öldüm
Çün sencileyin nigâra düştüm

Dâim bu miyânda oynadım cân
Pes şimdi niçin kenâra düştüm
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Gazel

Cân çün yüzünü gördü yıldızı neylerem ben?
Dil çün saçını gördü gündüzü neylerem ben?

Saldın oduna beni iksîr-i tûtyâ saç
Mis olmaz ise altın bu sûzu neylerem ben?

Gönlüm câdû gözünden işvelerini umar
Her dem yürekde tîr-i dil-dûzu neylerem ben?

Bir nem diler gönülüm tâ em ola lebinden
Her dem bu gözde eşk-i hun-rîzi neylerem ben?

Hüsnün ne veche sığar göz seni görmeyicek?
Hüsnünü görmez ise bu gözü neylerem ben?
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Gazel

Bilürsin ki günâhım çok İlâhî
Ümîdüm senden ayruk yok İlâhî

Beni fiilim ile hem sen yarattın
Eğer eksik ü ger artuh İlâhî

Kader okın kazâ yayında çekdün
Ne oh kim atarısan oh İlâhî

Cânumız esridiği aşkın ile
Velî nefs ile ayılduh İlâhî

Şehâ lütfun cihâna top tolıdur
Biz andan nice uyulduh İlâhî
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Tuyuğlardan

1
Özünü alçak gören serdâr olur
Ene’l-Hak dava kılan berdâr olur
Er oldur Hak yoluna baş oynaya
Döşekte ölen yiğit murdar olur

2
Dilberin işi itâb u nâz olur
Çeşmi câdu gamzesi gammâz olur
Ey gönül sabr et tahammül kıl ana
Yara erişmek işi az az olur

3
Ezelde Hak ne yazmış ise olur
Göz neni ki görecek ise görür
İki âlemde Hak’a sığınmışız
Tohtamış ne ola ya Ahsah Timur

4
Sencileyin dünyâda hub az imiş
Nağmeni rast anladım şehnâz imiş
Gönüller kekliğine bu dünyâda 
İlla şahin gözlerin şahbâz imiş

5
Yolına cânın veren cânbâz imiş
Aşk eri maşûkuna demsâz imiş
Gizleyim der idi âşık râzını
Gözyaşı yüz sarısı gammâz imiş
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KÜLHAŞZÂDE RAHMİ
Sivas’ın Külhaşoğulları adı ile tanınan eski bir ailesinden İbrahim Sa-
deddin Efendi’nin oğludur. 1877 yılında Sivas’ta doğdu. Küpeli Köyü’y-
le irtibatı vardır. Çocukluğu köyde geçti. Mektep, medrese görmediği 
halde çok güçlü bir şairdir. Vehbi Cem Aşkun onun için “İstanbul’da ye-
tişip, tahsil görseydi, biraz da müsâde-i bahta mazhar olmuş olsaydı çok 
değerli bir şair olurdu” demekte onu “gün görmeden açılan ve paymâl 
olan bir gonca-ı zekâ” olarak nitelendirmektedir. Sivas valisi Reşit Akif 
Paşa’nın “Sivas Gazetesi muharriri” sıfatıyla bağladığı maaşla geçimini 
temin etti. Paşa tarafından himaye gördü. Çok ince hisli ve coşkun bir 
şair olan Rahmi, aşk ve şevkinden daima ağlar, içini yakan ilahi bir aşkın 
etkisiyle gazeller, koşmalar yazar, bu suretle içinin alevini dışarı döker, 
gezermiş. Doğuştan şair yaratılışlı, ince duygulu ve üstün sezişli, lirik bir 
şairdir. Divan ve halk şiiri tarzındaki şiirlerinde milli ve sosyal konuları 
da işler. Rahmi’nin, bazı büyük halk şairleri gibi pir elinden aşk bade-
si içtiği de anlatılmaktadır: “Allah” dediğinde yüreğinin ağzına geldiği, 
“Muhammed” derken hüngür hüngür ağladığı da anlatılanlar arasında-
dır. Bir güzele aşık olmuş, bunun neticesinde kendini kaybederek; içki, 
afyon ve esrar kullanmıştır. İçkiye düşkünlüğü sebebiyle, henüz otuz 
dört yaşında iken 1911 yılında vefat etti. Şiirleri İbrahim Aslanoğlu ta-
rafından, 1967 yılında Külhaşzade Rahmi adıyla kitap haline getirilerek, 
Sivas Valiliği Halk Eğitimi Başkanlığınca yayınlandı.1

Kaynakça: İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri 1345; Tuhfe c.I, 
s.328; İbrahim Arslanaoğlu, Külhaşzade Rahmi, Sivas 1967.
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Münâcât

Tarîkındır cihânda tuttuğum yol gayrı râhım yok
Aman yâ Rabbi senden başka bir yâr-i penâhım yok

Şerîkin olsa böyle intizâm olmazdı âlemde
İlâhî birsin aslâ birliğinde iştibâhım yok

Benim puthâneye girsem de mescûdum yine sensin
Biliyorsun ki senden başka hâşâ bir İlâhım yok

Düşerse şânına mahrûm-ı âmâl eyle yâ Rabbi
Benim âlemde senden başka bir ümidgâhım yok

Figân u âhım ilan etse de âşıklığım Rahmî
Yine isbâta dîdeden sâdık başka serâhım yok
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Olmaz Bana

Tâir-i arşım zemînde âşiyân olmaz bana
Zevk için Yıldız Sarayı bir mekân olmaz bana

Âşık-ı şûrîdeyim cânândır ancak maksadım
Bana maksat sînede rûh-ı revân olmaz bana

Bâisi ancak budur âlemde âh u nâlemin
Nûr-ı vahdet istinar etmiş ayân olmaz bana

Kâinâtı bir pula satmış kalenderlerdenim
Mesned ü ikbal medâr-ı fahr u şân olmaz bana

Bana yâr oldukça rıcâlu’llâh-ı asrın himmeti
Kimseden korkmam cihânda bir ziyân olmaz bana

İlticâgâhım benim Rahmi Muhammed bâbıdır
Başka bir yer merkez-i emn ü emân olmaz bana
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Nazire

-Reşit Âkif Paşaya-

Tâlib-i dünyâ olanlar rütbe-i bâlâ arar
Mâil-i Mevlâ olanlar başka bir dünyâ arar

Zevk-i Haktan dûr olan erbâb-ı gaflet her zaman
Neş’eyâb olmak için sâkî arar sehbâ arar

Şâir-i âli nazar bakmaz bir süflî âleme
Zâtını idrâk için âyine-i sevdâ arar

Öyle bir âşık daha âlemde peydâ olmadı
Şimdi Mecnûnu o gezmiş olduğu sahrâ arar

Ders okursan ehl-i mânâdan oku sen Rahmiyâ
Çünkü anlar lafz-ı bî-mânâda bin mânâ arar
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Severim

Lafzı sevmem meâlini severim
Beşerin ben kemâlini severim

Kâline dil verip de aldanamam
Herkesin hüsn-i hâlini severim

Fart-ı neşvet mübeddelen gam olur
Neşvetin i‘tidâlini severim

Yok dil-i ârifimde meyl ü sal
Çünkü yârin hayâlini severim

Edemem garba doğru atf-ı nazar
Ben bu şarkın celâlini severim

Âfitâbın tulû-ı enverini
Kamerin de hilâlini severim

Bir hakîkat esîriyim Rahmiyâ
Ebr-i şavkın zılâlini severim
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Yoğumuş

Yürü ey bî-vefâ seni de bildim
Mâye-i renginde vefâ yoğumuş
Kalmadı gümânım nakşını aldım
Mizâcında lutf u atâ yoğumuş

Yoğuken ülfetim seninle ey yâr
Muhabbet sûretin eyleyip izhâr
Niçin ettin beni derde giriftâr
Çünkü murâdında vefâ yoğumuş

Vâde-i vuslatın bulup netîce
Müyesser olmadı bize bir gece
Gitti hep çekdiğim emekler hiçe
Bana aşk etmede vefâ yoğumuş

Bu divâne Rahmî abd-i sâdıkın
Olmadı bir kerre vasla lâyıkın
Aşkınla hasta dil olan âşıkın
Derdine ebedî şifâ yoğumuş
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MEFTÛNÎ
XIX. yüzyılda yaşadığı düşünülen Meftûnî hakkında elimizde yeterli 
bilgi bulunmamaktadır. V. Cem Aşkun’un bildirdiğine göre merkeze 
bağlı Seyfik Köyü’nde doğmuştur. Külhaşoğulları adıyla bilinen bir ai-
leye mensuptur. Meydan Mahallesi’nde oturmuştur. Küpeli Köyü’nde 
çiftlikleri bulunduğu söylenen şairin irticâli kuvvetlidir. Sultan Abdül-
mecid döneminde (1839-1861) İstanbul’da ihtisab nezareti kâtipliği 
görevinde bulunmuştur. Aşağıya aldığımız ilk üç şiiri, V. Cem Aşkun 
tarafından yayımlanmıştır.1

Kaynakça: Fatin 379; Sicill-i Osmânî c. 4, s. 505; Tuhfe c. II, s.971; Vehbi Cem Aş-
kun, Sivas Şairleri, Sivas 1948.
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Na‘t

Rûh-ı pâk-i Mustafa’ya etmişim cânım fedâ
Zikret ismin her zaman eyle ana medh ü senâ
Rûz-ı mahşerde bu abd-i kemteri etme cüdâ
Yâ Rasûlellâh şefâat, yâ Habîballah meded

Rûz u şeb âh eyleyip her dem niyâz etmekteyiz
Hem salâtı hem selâmı armağan etmekteyiz
Sen şefîu’l-mü’minînsin biz günâh etmekteyiz
Yâ Rasûlellâh şefâat, yâ Habîballah meded

Mu‘cizâtın mefharisin, enbiyânın serveri
Sana âşık olanın Firdevs-i a‘lâdır yeri
Özüne olsun salâtımız emvâcı âhiri
Yâ Rasûlellâh şefâat yâ Habîballah meded

Hâlimiz nola aceb ol gün ki âlem haşrola
Cümle muhfîler ayâne cümle sırlar fâş ola
Sen şefâat etmez isen hâlimiz müşkil ola
Yâ Rasûlellâh şefâat yâ Habîballah meded

Bende-i Meftûn’a rahmet et şefâat mâdeni
Enbiyâlar hücresinden ümmete şefkat kanı
Özledim gâyet yürekten ey Muhammed ben seni
Yâ Rasûlellâh şefâat yâ Habîballah meded
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Murabba

Bir zamanlar nâre düştüm âh u zâr edip nideyim
Kendi kadrin bilmeyene itibâr edip nideyim
Ülfeti bîgânelerle, meclisi hep ağyâr ile
Bir kez benim olmayan dildârı yâr edip nideyim

Bilirim ki yoktur vefâsı âkıbet önden sona
Zârımı gûş eyleyip de rahmeylemez bir kez bana
Erişir âh u efgânım kâr eder bir gün de ona
Gonca-ı fem nevresti yazdık inkisâr edip nideyim

Zamânın desti gözetmez bil ahdini peymânını
Çok zamân sıdkile ne destini ne de dâmânını
Nâfile aşkının nideyim görmedim ihsânını
Yârim var deyi cihânda iftihar edip nideyim

Pendimi tutsa güzeller rahmını ezâ eylemez
Meftûnî kendini bilse ifşâ-ı zâr eylemez
Böyle dâim feryâdından kimseyi bîzâr eylemez
Bî-vefâ bir yâre sırrım âşikâr edip nideyim
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Murabba

Cân gibi eğilimize 
Harf gibi çekilimize
Şûle için gönlümüze
Bir mâh-ı tâbân severiz

Lâle, nergis, sünbül için
İmtihân-ı bülbül için
Feryâdımız bir gül için
Femde gül handân severiz

İşi yola salmak için
Vuslatı kâm almak için
Desti yakîn olmak için
Dost değil düşman severiz

Âşıkız biz yok ârımız
Aşk u sevdâdır kârımız
Yok gayr ile pazarımız
Dilberi her an severiz

Serseri gezmekte merâm
Dil etmez bir yerde ârâm
Âşıka her günde bayram
Sohbet-i yârân severiz
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Gezdim gurbeti ser-be-ser
Bulmadım tab‘ımca dilber
Ne pek beyaz, ne pek esmer
Gözleri fettân severiz

Meftûnî dem sürmek için
Murâdına ermek için
Gelse vuslat vermek için
Dilber-i mihmân severiz
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Müfred

Sen de ser-kâtib-i hammâl iken (görürler) Meftûni
Bir gün senin de semerin cebhe-i şemse dayanır

Sadâ-yı râz-ı aşkı mâverâdan duydu Yemlihâ
İşitdi Mekşelînâ lâl u hâmûş oldı misleynâ

Mavi gerdiş-i tesbîh devr-i sâğar mernûş
Meğer bezm-i deyri nûş halka-ı tevhîd idi gûyâ

Şarâb-ı lâ-yezâlin mest-i şâzı şâz-ı nûş oldı
Ayağın kesmedi kehf-i rindâr andan kat‘â

Hele kalmış idi câm-ı kefşettuyusdan cür‘a
Anı Kıtmîr de nûş eyleyüp boş kalmadı zîrâ

Olup pîgûle kime .... ol tekye-i aşkda
Çıkardım çileyi Meftûniyâ Ashâb-ı Kehf-âsâ  
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MEHMET RECAİ
1902 yılında Kangal’ın Havuz Köyü’nde doğdu. Çocukluğu köyde 
geçti. Bir süre köy camiine devam ettikten sonra Karacalar tekkesinde-
ki medreseye girerek bir müddet de burada okudu. Daha sonra Kangal 
Medresesi’ne geçti. Burada kendisini oldukça etkileyen hocası, Kangal 
eski müftüsü Abdullah Efendi’yle tanıştı. Tahiyurt Köyü’nden hacı Sait 
Efendi’nin yanına giderek bir müddet de ondan ders aldı. Öğrencisini 
yakından takip eden Hacı Sait Efendi, şiire olan merakını ve başarısını 
görünce ona Recâî mahlasını verdi. 

Askerliğini Tokat ve Konya’da bölük eminliği ve bando görevlisi olarak 
tamamladıktan sonra köyü Havuz’a döndü. Uzun süre çeşitli köylerde 
imamlık yaptı. En son atanmış olduğu Kangal’daki vaizlik görevinden 
istifa etti. Havuz Köyü’nden de ayrılarak, eskiden beri yaylaları olan 
Doymuş Mezrası’na taşındı. Halk ve divan tarzında bir hayli şiiri bulu-
nan Recâî, 30 Temmuz 1984’te vefat etti.1

Kaynakça: Kadir Pürlü, “Küller Altında Kalmış Bir Şair Kangallı Mehmet Recai”, 
Sivas Kültür-Sanat (Sayı: 2, Kasım 1987). 
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Tahmis

Beni dünyâ muhibbi neylesin yok sîm ü zer bende 
Cefâ tâhûnesi çoktan beri durmaz döner bende 
Ne ilmim var ne âdâbım bulunmaz bir hüner bende 
Ne yerden kârbân-ı gam göçer olsa konar bende 
Belâ râhında şimdi bir muayyen menzil oldum ben 

Ezelden intisâb ettim velâkin olmadım insân 
Beni bîçâre halk etmiş ademde Hazret-i Mennân
Geçirdim ömrümü giryân içinde olmadım handân 
Esîr-i dest-i hicrânım garîb-i külbe-i ahzân
Ne derd-i hicre cân verdim ne yâre vasıl oldum ben

Gülün seyrinde bülbüller gibi etsem cûş amma
Elin cevrinde bu çeşmi hedef etsem boş amma
Bu aşkın kevserinden eylesem bir katra nûş amma
Lîk devrinde feryâd eylesem ney gibi hoş amma 
Ne bir dem nâlesiz kaldım ne vasla nâil oldum ben

O pîr pîr-i münîrimdir benim sultân-ı zî-şânım
Anın yolunda mahv olsun benim bu sevgili cânım
Nedir miktârı bu cânın bulunsa vech-i cânânım 
Sine bahtım eğilmiş kâmetim hâl-i perîşânım
Gören ârif bilir kim mübtelâ-yı kâkül oldum ben 
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Günâhım pek çoğalmıştır bulunmaz sâlih a‘mâlim
Beni affeyle ya Rabbi hatâdır cümle ef ’âlim 
Menâhîde me‘âsîde bulunmaz çünkü emsâlim
Refik-i derd-i gamdan başka sormaz kimse ahvâlim
O günden kim tarîk-i ehl-i aşka dahil oldum ben

Bu aşktan bî-haberdir çokları eyler kuru da‘vâ
Görünmez âşıkın asla gözüne belâ-yı dünyâ 
Recâî ben bu fırkatten rehâyâb olmadım hâlâ
Gam-ı sevdâ elinden bende şaştım bî-tabım zîrâ
Ne mecnun gibi lâ ya‘kil ne de bir âkil oldum ben 
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Gazel 

Uyan ey cân seher vakti uyanık cân uyanıktır
Uyandır cânını cânım çünkü cânân uyanıktır

Geçirdim ömrümü hubb-i hayâl içinde ey gâfil
Hakîkat şehrine doğru gider kervân uyanıktır

Nefâisten mukaddestir uyumaktan münezzehtir
Sana senden de yakındır Ulu Rahmân uyanıktır

Açılır bir seher güller öter bîçâre bülbüller
Eser yeller akar seller sular her ân uyanıktır

Huda’nın aşkına dalmış uyanmış uykudan kalkmış 
Habîbin hayrânı olmuş âşık hayrân uyanıktır

Çalındı kös ü çan ü ney dahi uyanmadım cânım
Yolunu kesmek ister şeytân dâim uyanıktır

Gelir Azrâil-i Hakk’ın alır bu cânını bir gün
Seni de yolcu eyler ha cânlar alan uyanıktır

Ezel bezmindeki ahdi unutma ey Recâî sen 
Seferde olduğu hâlin bilen mihmân uyanıktır
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Gazel

Değil kürsüye vâiz arşa çıksan âdem olmazsın
Kuru da‘vâ ile Hak dostlarına hemdem olmazsın

Tabîb-i ma‘nevîden bir ilaç öğrenmedin gitti
Sihirlendin zehirlendin marîze merhem olmazsın

Eğer âşık elinden nûş edersen bâde-yi aşkı
Gelir bu başına aklın nevâ-yı sersem olmazsın

Riyâ şirk-i hafîdir muhlis ol muhlisleri fark et
Eğer böyle kalırsan mahvolursun muhkem olmazsın

Gelip âriflerin meclislerinde hocalık satma
Huzûr ehli olan zâtın bâbında ebsem olmazsın

Recâî’nin sözünden müstefîd olmaz isen şimdi
Mâ-ı mantıkı bilsen de bu sırra mahrem olmazsın



172

Gazel

Vefâ göstermedi dünyâ Süleyman ibn-i Dâvûd’a
Nefes harc etme beyhûde ibâdet eyle ma‘bûda

Ne oldu hâli Kârun’un dünyâ meyl etme
Helal olsun az olsun kanaat eyle mevcûda

Ölüm haktır bir gün gelir seni de yolcu eyler ha
Unutma Rabbini cânım hevâî gezme çârsûda

Yedi gökler yedi yerler mesâciddir bütün eşyâ
Kimi Hak der kimi Hay der kimisi zikr-i Hû Hû’da

Güneş altın kanat açmış cihâna nûrunu saçmış
Gözün açılmadı hâlâ zavallı kadın uykuda

Sakın aldanma dünyâ zîneti bir zıll ü zâildir
Vefâ ma‘mûl olur mu ey birâder kahpe câzûda

Ağardı mû-yı rîşin bak Recâî uykudan uyan
Ölümden kimse kurtulmaz kabirler çünkü karşıda
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Gazel

Hak Teâlâ’nın nazargâhı Muhammed Mustafa
On sekiz bin âlemin şâhı Muhammed Mustafa

Ol mübârek parmağıyla bir işaret eyleyip
İki böldü gökteki mâhı Muhammed Mustafa

Âsumân-ı hefti geçti arşa bastı pâyini
Baş gözüyle gördü Allâh’ı Muhammed Mustafa

Enbiyânın hâtemidir mürselînin hâtimi
Dahi gösterdi bu râhı Muhammed Mustafa

Gelmeseydi kimse gelmezdi cihân iklîmine
Mâye-i halk oldu vallâhi Muhammed Mustafa

Tâ yigirmi üç sene teblîğ-i ahkâm eyledi
Ümmet etti nice gümrâhı Muhammed Mustafa

Ey Recâî sen de âh et vechini görmek için 
Ümmet için eyledi âhı Muhammed Mustafa
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MEHMED RÜSTEM
XIX. yüzyıl şairlerindendir. Sivas’ta doğan Mehmed Rüstem’in doğum 
tarihi tam olarak bilinmemektedir. Nakşibendî tarikatı büyüklerin-
dendir. Kültürlü ve bilgili bir zâttır. Yirmi civarında eseri olduğu ifade 
edilir. Mor Ali Baba ile aynı dönemde yaşamıştır. Mehmed Rüstem’in 
Silsilenâme isimli bir eseri 1857’de İstanbul’da basılmıştır. 1863 yılında 
Sivas’ta vefat eden Mehmed Rüstem, şiirlerinde Râşid mahlasını kul-
lanmıştır.1

Kaynakça: Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri.
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Gazel

Dü-çeşmimden akan leyl ü nehâr seylân-ı hasrettir
Dökülen dâne dâne hûn hep mercân-ı hasrettir

Firâkınla tutuşup nâr-ı hicrâna çü perdâne
Bu cism ü cânımı ihrâk eden nîrân-ı hasrettir

Hevâ-yı aşk ile dil fülk-i deryâ-yı hayrette
Ki cûş-i mevc ile duş olduğu bârân-ı hasrettir

Derûn-ı sînede dil ney-sıfat bağrı yanık inler
Sadâ-yı nağme dem-sâz-ı sabâ nâlân-ı hasrettir

Hayâl-i hüsn-i dildârın gözümde nakş olup her an
Dil-i şeydâ visâletsiz hemân bî-cân-ı hasrettir

Firâkın âteşin mümkün mü vasfın eylemek zîra
Gam-ı derdinle rûz-ı şeb bu cân sûzân-ı hasrettir

De eş‘âr-ı Cenab sizi tanzîr haddim mi
Güher-i elfâzına Râşid kamû yârânı hasrettir
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Murabba

Erişti bu dil ü câna niyâzın hoş sadâlarla
Dil ü câna hakîkatten nidâ erdi sadâlarla
Niyâzın hoş nidâ erdi bu cân içre safâlarla
Nevâlarla sadâlarla safâlarla atâlarla

Atâlarla kerem geldi erenlerden bu rindâne
Kerem geldi ezel bezmin mey-i aşkı bu mestâne
Erenlerden mey-i aşkı dolu ister bu divâne
Bu rindâne bu mestâne bu divâne edâlarla

Edâlarla bu şeydâ dil eder nâlan ne firkattir
Bu şeydâ dil yanar nâre güle karşı ne hasrettir
Eder nâlan güle karşı gece gündüz ne hayrettir
Ne firkattir ne hasrettir ne hayrettir sevdâlarla

Sevdâlarla arar her dem gedâ Râşid o devrânı
Arar her dem Hac’Ağanın o eltâfı o ihsânı
Gedâ Raşid o eltâfı niyâz eder o seyrânı
O devrânı o ihsânı o seyrânı alâlarla
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MOLLA HÜSREV
XV. yüzyılda yaşamış olan Molla Hüsrev’in asıl adı Mehmet’tir. Yıldı-
zeli’nin Karkın Köyü’nde doğdu. Henüz çocukken babasının ölümü 
üzerine bir ordu komutanı olan eniştesi Hüsrev Bey’in yanında yetiş-
ti ve ilk eğitimini de onun yanında aldı. Eniştesinden dolayı önceleri 
“Hüsrev Bey’in Kaynı” diye anılmış, daha sonra bu isim kısaltılarak 
“Hüsrev”e dönüşmüştür. Dönemin tanınmış bilginlerinden Burhaned-
din Haydar Herevî’nin derslerine devam etti. Edirne Şah Melik Medre-
sesi müderrisliği görevinden sonra 1457 yılında Kazaskerlik, 1462’de 
İstanbul Kadılığı görevine getirildi. Galata ve Üsküdar kadılıkları ile 
birlikte Ayasofya müderrisliği görevi de kendisine verildi. Fatih Sultan 
Mehmed’in “Zamanımızın Ebu Hanifesi’dir” övgüsünü de kazanmış 
olan Molla Hüsrev, Ekim 1480’de vefat etti. Cenazesi Bursa’ya götürü-
lerek kendisinin kurmuş olduğu medreseye defnedildi.
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Eserleri: Hâşiye-i Mutavvel, Hâşiye-i Telvîh, Kadı Beyzâvi Tefsi-
ri’nin başlangıcına hâşiyeler, Dürer ve Gurer (metin ve şerh olarak), 
Mirkâtü’l-Vüsûl ve Mir’âtü’l- Usûl (metin ve şerh olarak), Şerh-i Telhîs, 
Hâşiye-i Şerh-i Miftâh. Müstakil bir Divan’ına rastlayamadığımız Molla 
Hüsrev’in, bazı tezkirelerde yer alan, Hüsrev mahlasıyla yazdığı üç şiiri 
bulunmaktadır.1

Kaynakça: Âşık Çelebi 363; Hasan Çelebi 113; Eslâf c. I, s. 100; Kafzâde 101; Şakâ-
yık-ı Mecdî 135; Beyânî 27; Güldeste 258; Osmanlı Müellifleri c.I, s. 292; Devha-
tü’l-Meşâyih 8; Tuhfe c.I, s.248.
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Gazel

Yeşiller giydiğince tûti-i gûyâya benzersin
Siyeh-pûş olduğunca Kâbe-i ulyâya benzersin

Kaçan kim nâz ile ak sâde giysen ey semen-sîmâ
Sadefde hâsıl olmuş gevher-i yektâya benzersin

Giyip bir kerre mâî câmeler azm-i çemen kılsan
Yemm-i ahdarda Hızr’a gökteki Îsâ’ya benzersin

Libâs-ı sürh ile cânâ yeşil ferrâce giydikçe
Tarâvet gülşeninde gonca-ı rânâya benzersin

O gül ruhsârı vasfettin aceb rengîn edâlarla
Sözünde Hüsrevâ sen bülbül-i şeydâya benzersin
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Matla

Başıma bezm-i gâm-ı aşkında câm-efser yeter
Zahmın ile kanlı pîrâhen kabâ-yı zer yeter   
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Matla 

Bu çeşmim çeşm-sarâyının ‘aceb durmaz akar yaşı
Meğer vâr ise ol ‘aynin belâ dâğındadır başı
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MÛR ALİ BABA
Asıl adı Mehmet’tir. 1805 yılında Kerkük’te doğdu. İyi bir eğitim al-
dıktan sonra Kâdirî tarîkatı büyüklerinden Kerküklü Şeyh Halis Efen-
di’nin yanında uzun bir süre kaldı. Halk arasında Mor Ali diye bilinen 
Mehmet beye, çok çalışkanlığı sebebiyle şeyhi tarafından karınca an-
lamına gelen “Mûr” sıfatı verildi. Yedi yıllık bir çileden sonra şeyhinin 
emriyle Sivas’a geldi. Birkaç gün Şemseddin Sivâsî dergâhında misafir 
kaldıktan sonra Çayırağzı’nda bir dergâh kurdu. Yaşadığı dönemde 
çok sevilen ve şöhreti çevre illere ulaşan Mûr Ali Baba, Ziya Paşa ile 
de tanışarak yakın bir dostluk oluşturmuştur. Ziya Paşa’nın tıbben çare 
bulamadığı rahatsızlığını gidermesiyle bu dostluk daha da pekişmiştir. 
Sivas valisi Halil Rıfat Paşa civar illerle bağlantıyı sağlayacak büyük bir 
yolun yapılmasında yardımını rica etmiş, bunun üzerine Mûr Ali Baba 
halka çok tesirli bir konuşma yapmış daha sonra da ilk kazmayı kendisi 
vurmuştur.

Kuvvetli bir mutasavvıf olan Mûr Ali Baba, Arap ve İran edebiyatlarına 
hâkimdir ve bu dillerde yazdığı birçok şiiri ve tarih beyti vardır. Şiirle-
rinda Âli mahlasını kullanır. Türkçe şiirlerine dair fazla örnek yoktur. 
Tasavvufla ilgili Tenbîhu’s-Sâlikîn isimli basılmamış bir eseri vardır. Mart 
1882’de vefat eden Şeyhin kabri Çayırağzı’ndadır.1

Kaynakça: Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri; Talip Mert, Sivas’ta Bir Kadiri Şeyhi Mor 
Ali Baba, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2015.
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Gazel

Anberîn râyihası turra-ı cânân getirir
Lutfeder bâd-ı sabâ derdime dermân getirir

Ben direm nekhet-i zülfün getir ey bâd-ı sabâ
O gider başıma sevdâ-yı perîşân getirir

Ben direm kasd ile git nâme-i dildârı getir
O gider sür‘at ile katlime fermân getirir

Sabır kıl kim Âliyâ zillet için ‘izzet var
Gökyüzü ebri kaçan bağlasa bârân getirir
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Müfred

Âsiyâb-ı dehre geldik kendimiz un olmağa
Çün mürüvvet taşa kaldı biz de nevbet bekleriz
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MUSTAFA TAKÎ
1873’te Sivas’ta doğdu. Sivas’ın meşhur müderris ve dersiamlarından-
dır. Meslek hayatına sorgu hâkimi olarak başladı. Mahkeme azalığı, 
medresede fıkıh ve tefsir hocalığı, dilekçe encümen başkâtipliği görev-
lerinde bulundu. TBMM I. Dönem Sivas mebusu olarak görev yapan 
Mustafa Taki Efendi, kelam ilminde ihtisas sahibi bir âlim ve mutasav-
vıf bir şairdir. Tokatlı Mustafa Hakî Efendi’nin vefatından sonra irşad 
görevini devralan Mustafa Haki Efendi, vefat ettiği 1925 yılına kadar 
bu görevi sürdürmüştür. Mezarı Abdülvahab Gazi Türbesi yakınla-
rındadır. Sebîlü’r-Reşad ve Sırât-ı Müstakîm mecmualarında yazılar 
yayınlamıştır. Târîh-i Nûr-ı Muhammedî ve Kırk Hadis isimli iki ese-
ri mevcuttur. Ağaç Dikmenin Fazileti isimli bir diğer eseri daha olduğu 
söylenmesine rağmen bu eser henüz bulunamamıştır. Çeşitli dergiler-
de yazdığı makaleleri ise Recep Toparlı ve Hakan Yekbaş tarafından, 
meclis konuşamaları ise yine Recep Toparlı ve İbrahim yasak tarafın-
dan yayımlanmıştır.1

Kaynakça: Mithat Doğruyol, “Sivas’ta Yetişen Mümtaz Şahsiyetlerden: Hacı Mus-
tafa Taki Efendi”, Revak, Sivas 1995; Alper Duran, Mustafa Takî Makaleleri Meclis Ko-
nuşmaları Sempozyumu, Sivas Vilayet Kitaplığı 2016.
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Mersiye

Hicrânda kodun bizi eyâ mürşîd-i ebcel
Nâkısları kim eyleyecek kâmil ü ekmel

Sen vâris-i yektâ-yı Muhammeddin efendim
Bildir o kemâli kime devretdin efendim

Destinle yapıştık idi biz habl-i metîne
Çekdin elini nâkıs olan düşdü zemîne

Eyvâh geçirdik o demi fırsatları eyvâh!
Allâh’a ulaştırıcı sohbetleri eyvâh!

Feyz-i nazarın mürdeleri eyledi ihyâ
Bu seng-i dil adamlığını bulmadı hâlâ

Sen bizleri cezbeyler idin arş-ı berîne
Biz kendimizi indiririz zîr ü zemîne

Hayfâ ki o zerâfet o nezâfet o kemâl
Cem‘ olmuş idi ki sende dahi cümle kemâl

Enmûzec-i ahlâk-ı Muhammed idi zâtın
Mir’ât-ı Hudâ idi şuunâtın vü sıfâtın
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Dîdârına vechin idi bir nüsha-ı suğrâ
Âlem sana hayrân idi ey nüsha-ı kübrâ

İlmin amelin sırr-ı celî idi irfânın
Hem zâhiridir hem bâtınıdır Kur’ân’ın

Âyin-i şerîfin idi hep ayn-ı hakîkat
Cem‘ olmuş idi sende tarîkat u hakîkat

Sâliklere teklilin eyâ mürşid-i a‘zam
Bir nazar-ı ma‘nâda âcâr idi nice âlem

Hem enfüsi âfâkı semâvât ü fezâyı
Geçmen ile tevhîd kılardı zât-ı Hudâ’yı

Ey halkı güzel hulkı güzel cebhe-yi enver
Gittinse bize rehber-i irşâdını göster

Biz feyz alırız hazret-i rûhâniyetinden
Fark eylemeyiz rûhunu cismâniyetinden

Sen sâbirde biz kabirde ümmîd ederiz hem
Rûhun bizi ikmâl eder ey mürşid-i ekrem

Ey tâlib-i Hak râbıta vü fâtihan eyle
Ol azîz rûha heman rûhunu takrîb eyle

Yok yok bizi tenvîr edecek ferd-i Hudâ yok
Âlemde velev ehl-i dil ü ehl-i verâ yok

Miskîn Takî seyr ü sülûkunda devâm et
Ol rûha heman fâtiha ihdâ vü selâm et
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İlahi

İsmini yâd edelim
Allah diyelim yâ Hû 
Başka sözü nidelim
Allah diyelim yâ Hû

Bize dâim Hak gerek
Salât ü selâm gerek
Temizlensin hem yürek
Allah diyelim yâ Hû

Söylediğin söze bak
İçerine âteş yak
Dilin desin dâim Hak
Allah diyelim yâ Hû

Aşk ile gel âşık ol
Umman gibi taşıp dol
Allah diyen olur kul
Allah diyelim yâ Hû

Duymadın mı ey gülüm
Dünyâyı almış ölüm
Amel yoktur boş elim
Allah diyelim yâ Hû
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Nice korku gelecek
Herkes hayrân kalacak
Allah diyen gülecek
Allah diyelim yâ Hû

Şu fânîye aldanma
Bunda kalırım sanma
Yarın âteşe yanma
Allah diyelim yâ Hû

Çokları alır satar
Türlü günaha batar
Bize de Allah yeter
Allah diyelim yâ Hû

Takî der ki görelim
Nefsimizi kıralım
Zikre meclis kuralım
Allah diyelim yâ Hû
 





195

MÜTEVELLİZÂDE ÖMER İHYÂ
Sivas’ta mütevelliler diye bilinen eski bir ailedendir. Babası Mütevelli-
zade Musa Efendi’nin geçim darlığı sebebiyle göçtüğü Tokat’ta, 1874 
yılında doğdu. Rüştiye ve medrese tahsiliyle birlikte hafızlık da yaptı.  
Daha sonra Sivas’a giderek, dost meclislerinde okuduğu gazelleri ve 
camilerde okuduğu hutbeleriyle kendisini tanıttı. 1889 yılında Sivas 
Askerî Rüştiyesi’nde Kavaid-i Osmânî öğretmeni olarak çalışmaya 
başladı. Vali Reşit Akif Paşa’nın takdirini kazanarak himayesine mazhar 
oldu. Önce Bidayet, daha sonra İstinaf Hukuk mahkemesinde âzâlık 
görevine getirildi. 1907 yılında memuriyetten ayrılarak İstanbul’a git-
ti ve Hukuk mektebine girdi. Yine Reşit Akif Paşa’nın yardımıyla bir 
idadîde öğretmen olarak çalışmaya başladı. 20 Haziran 1909 tarihinde 
kendisini evinin bahçesinde bulunan kuyunun ipine asmak suretiyle, 
hayatına son verdi. Edirne Kapı mezarlığında bulunan mezar taşına 
“Zarûret hiç kalır bin türlü kahriyât ile bittim/Ne hakkı lâkin aldattım 
ne bir zî-rûhu incittim” beyti yazılmıştır. Sadî’nin Bostan’ından çeviriler 
yaptığı Bâkûra (Sivas 1317) ve kendi şiirlerinin bulunduğu Darabât-ı 
Aşk (İstanbul 1323) isimli iki eseri vardır.1

Kaynakça: İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri 694-697; Vehbi 
Cem Aşkun, Sivas Şairleri.
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Gazel

Derd-i bî-dermânımı bilseydin ağlardın bana
Zahm-ı cân sûzânımı bilseydin ağlardın bana

Yârimi görmüş değilsin gülmede ma‘zûrsun
Pür-cefâ cânânımı bilseydin ağlardın bana

İnzivâ-gâhımda nâmem giryemi pür-cûş eder
Sûret-i efgânımı bilseydin ağlardın bana

Gözlerim bî-dâr-ı hasret, gözlerim âh u enîn
Leyle-i ahzânımı bilseydin ağlardın bana

Sûziş-i pervâneye gülmezdin ey şem‘-i münîr
Sûziş-i pinhânımı bilseydin ağlardın bana

Nâ-be-câ görmezdin İhyâ hüzn-i Yâkûbânemi
Yûsuf-ı Ken’ânımı bilseydin ağlardın bana
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Gazel

Ümmîd zuhûr etmedi ferdâya mı kaldı?
Dîdâr-ı emel tûr-ı tecellâya mı kaldı?

Bir ay oluyor gelmedin ey kaşı hilâlim
İcrâ-yı muhabbet gelecek aya mı kaldı?

Kaldım yine gamhânede dermânde-i hicrân
Sohbet yine eş‘âr ile inşâya mı kaldı?

Cây eyledi sahrâ-yı bahârı bütün ahbâb
Âh eyleme, zâr eyleme İhyâ’ya mı kaldı?
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Gazel

Güzelim, kaşlarını çatma dedim çattı yine
Beni başından aman atma dedim attı yine

Bir tebessüm de mi yoktur diye ettikçe niyâz
Yüzüme gülmedi ben âşıkı ağlattı yine

Elem-i nâvek-i hicrânı çıkarmak diledim
Dil-i pür-hûnuma bin tîr-i cefâ battı yine

Ben dedim bezm-i muhabbette gurûrun yolu yok
Mey-i ezvâkıma zehrâb-ı sitem kattı yine
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Gazel

Seyr edip bir deste gülden bâğı da bostânı da
Künc-i vahdetle değiştim zevki de seyrânı da

Geçmeli serden diye nutk eylemiş dârâ-yı aşk
Hazretin baş üzre olsun emri de fermânı da

Destime nakd-ı nedemden başka bir şey geçmedi
Çâk u çâk ettim kirâren ceybi de dâmânı da

Öyle fehm ettim ki cânân derd-nâk ister seni
Gel ferâmûş eyle gönlüm re’yi de dermânı da

Çâre ne sen tâlib olmuşsun ezelden hâline
Âh tecdîd eyle İhyâ âhı da efgânı da
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Nerelerdesin?

Semâya ser çekti buhâr-ı âhım
Şûh-ı serbülendim nerelerdesin?
Gözden nihân oldun ey yüzü mâhım
Mihr-i dil pesendim nerelerdesin?

Gönlüm güzellerden zâtını seçti
Cemâlin bî-bedel yüzün güleçti
Yüzün görmeyeli seneler geçti
Sevdiğim, efendim nerelerdesin?

Bezm-i muhabbetin cennet misâli
Göklere aksetmiş yüzünün alı
Saçılmış lebinden sükkeri, balı
Ey kelâmı kendim nerelerdesin?
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NAKŞÎ (AKKİRMANÎ)
XVII. yüzyılda yaşamış ve asıl adı Ali olan Nakşî, aslen Divriğilidir. Do-
ğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Halvetî şeyhlerindendir. İstan-
bul’da Sünbül Sinan dergâhı şeyhi Ramazan Efendi’nin halifelerinden 
Kırımlı Şeyh Murad Efendi’nin halifesidir. Şeyhlik yapmak üzere Ak-
kirman’a gönderilmiş ve ömrünün son dönemini orada geçirmiş olma-
sından dolayı Akkirmânlı adını almıştır. Manzûme-i Aynü’l-Hayat, Vâ-
kıât-ı Akkirmâni, Varidat, Salat-ı Cevriye-i Ferdiyye, Biatnâme, Manzûme-i 
Gavrü’l-Hayat isimli eserleri ve çeşitli kütüphanelerde nüshası bulunan 
Divan’ı vardır.

Divanı basılmıştır. Divan, Aynü’l-Hayat ve Gavriye Mesnevîsi üzerinde 
yüksek lisans çalışması yapılmıştır. Eserleri klasik tekke şiirinin özellik-
lerini taşır. Aruz ve hece vezniyle yazdığı şiirleri Yunus Emre üslubunu 
hatırlatan Nakşî, 1655 yılında Akkirman’da ölmüştür.1

Kaynakça: Vefeyât-ı Ayvansarâyî 101; Osmanlı Müellifleri c. I, s. 171; Safâyî 509; Me-
celle 428; Keşfü’z-Zünûn Zeyli 535; Tuhfe c.II, s.1089-1091; Sefine-i Evliya, C V, s. 12; 
Hikmet Atik, Nakşî Ali Akkirmanî Divanı, Sivas 2007.
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Gazel

Dilâ her derde dermândır şerîat
Marîz-i kalbe Lokmân’dır şerîat

Ubûdiyyet için cânâ ‘ibâdın
Başına tâc u hâkândır şerîat

Bi-hamdillâh ne kim var ehl-i cürme
Şifâ vü lütf u ihsândır şerîat

Nihân iken bugün nûr-ı hafâdan
Açıldı gevher-i kândır şerîat

Ne bilsin kadrini inkâr edenler
Anı bilmez ki îmândır şerîat

Gelmededir seni irşâd için ol
Kaçınma kutlu mihmândır şerîat

Bu mer‘â-ı cihân içre koyunu
Yedirmez kurda çobandır şerîat

Sürüp bir bir şeyâtîn askerin ol
Komaz bu şehre derbândır şerîat
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Oturmuştur adâlet tahtı üzre
Yürütür hükmü sultândır şerîat

Okursun sırrını cânâ anın sen
Özünde gizli Kur’ân’dır şerîat

Tutuptur âlemi bin bir ziyâsı
Yanar bir şem‘a Yezdân’dır şerîat

Demez a‘lâ vü ger ednâ acebdir
Hak’ın emrinde yeksândır şerîat

Okunmakla bilinmez sırrı anın
Ki şâhım saklı iz‘ândır şerîat

Cihân durdukça bil emri bekâdır
Anı sanma ki vîrândır şerîat

Tarîk-i evliyâ vü enbiyâda
Okursun ilm ü irfândır şerîat

Hakîkat Nakşiyâ bu merd-i kâna   
Tutarsa emrini cândır şerîat
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Gazel

Gel berû merd-i cihân ol ey perî bir câna er
Varlığından el çekip sen vuslat-ı cânâna er

Çek elin dâr-ı fenâdan kûs-ı rıhlet çalmadan
Kıl sefer mülk-i bekâya mevti yok ihsâna er

Serseri gezme cihânda âdem ol bir iş başar
Mürşid-i kâmilden el al menzil-i sultâna er

Geç nübüvvet perdesinden er makâm-ı vuslata
Gir velâyet şehri içre Ahmed-i Rahmân’a er

Bir dür-i yektâ güzelsin solmadı hüsnün senin
Çık anâsır perdesinden mâhi-veş ummâna er

İstimâ‘ ettinse zâhid ger kelâm-ı Nakşi’yi
Kangı mâdenden ki geldin yine var ol kâna er
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Gazel

Murg-ı dil feryâda başlar görmesem dildârımı
Kan döker bu çeşm-i giryân artırır Hak zârımı

Ol kemân ebrû nigârın yoluna cân vermeğe
Almışım kâlû belâ’dan etmişim ikrârımı

Her kaçan eyler tecellî zülfünün her telleri
Aklımı yağmâ ederler bilmezem bâzârımı

Küfr ü îmân dîn ü mezheb perdedir âşıklara
Cümlesin sildim süpürdüm dosta verdim vârımı

Levh-i dilden okudum ben bu muammâ sözleri
Ol durur kim halk-ı âlem anlamaz güftârımı

În ü ândan geçmeyince Nakşiyâ âşüfte dil
Etmedi ol meh tecellî görmedim ben yârimi
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Gazel

Anadan doğmadan evvel ey perî bir kân idim
Kimseler bilmedi nâmım şöyle kim pinhân idim

Nice bin yıllar mukaddem cümle eşyâ ins ü cân
Gelmemişlerdi cihâna cümleye ben cân idim

Bir nihânî genc idim kim olmamışdım âşikâr
Kimseler bilmezdi zâtım gizli bir sultân idim

Halk olup sevmek sevilmek gelmemişdi âleme
Âşık-ı şeydâların cân verdiği cânân idim

İlm-i kudret bahr-i hikmet emr-i Hak’dan her ne var
Fahr-i âlem Mustafâ’ya nutk iden Kur’ân idim

Âteş-i aşkın elinden tâzelendi yâreler
Ben aña merhem sarardım bir aceb Lokmân idim

Nâr-ı Nemrûd’un içinde Hazret-i İbrâhim’i
Yakmayıp gülşen olan ol âteş-i sûzân idim

Zebh için emr eylemişken zâhidâ İsmâil’i
Per açıp gökler yüzünden hem inen kurbân idim

Nakşiyâ dil hânesinden ger bu sırrın dersini
Okuyup ger görmeseydim vâlih ü hayrân idim
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Gazel

Bir acâyib derde düştüm anda dermân gizlidir
Lîk bilmez herkes amma bile Lokmân gizlidir

Kesret-i zıll-ı hayâli gösteren fâil nedir
Sûretin nakşında şâhım kâmil insân gizlidir

Çâr unsurdan göründü gerçi kim bir katresin
Defter-i hüsnünde cânâ bahr-i ummân gizlidir

Sâni’in bulmak dilersen yokla zâhid sen seni
Ansız olmaz çâr unsur tende Rahmân gizlidir

Küntü kenzin gevherin sen bulmak istersen eğer
Nakşiyâ kendünde yokla sende ol kân gizlidir 
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NUMAN SABİT
Numan Sabit Efendi, 1696 yılında Sivas’ta doğmuştur. Esas ismi Nu-
man olmakla birlikte Hanefi mezhebi imamı Numan bin Sabit’in is-
minden ilhamla Sabit mahlasını almış ve Numan Sabit olarak tanın-
mıştır. Babası müftülük, müderrislik de yapmış, divan sahibi bir şair 
olan Ahmed Hamdi Efendi’dir. Annesi ise Köprülüler ailesindendir. 
Numan Efendi, Sivas’ın köklü ailelerinden Sarıhatipzade ailesine men-
suptur. İlim, kültür yönüyle öne çıkan bu aile üyeleri Sivas’ta Ulu Cami 
civarında ikamet etmiş veSivas Müftülüğü, Ulu Cami Mütevelliliği gibi 
önemli görevlerde bulunmuşlardır. 

Numan Efendi de babası, amcası ve dedeleri gibi müftülük ve mütevel-
lilik yapmış, babası ve kardeşi gibi şiirle meşgul olmuştur. Müftülük hiz-
meti dışında Sivas şehrinde önemli vakıf faaliyetleri de gerçekleştiren 
Numan Efendi, birçok tarihi caminin bakım ve onarımını üstlenmiş, en 
önemlisi de Sivas’taki ilk vakıf kütüphanesini kurmuştur. Şahsi teşeb-
büsleriyle kurmuş olduğu kütüphanenin vakfiyesinde vefatından son-
ra kütüphanenin bahçesine defnedilmeyi vasiyet eden Numan Efendi, 
1768 yılında 72 yaşında iken vefat etmiş ve vasiyeti olduğu üzere Nu-
man Efendi Kütüphanesi’nin bahçesine defnolunmuştur. Kütüphane 
1930’lu yıllarda yıkılmışsa da kabri aynı yerindedir. Ulu Cami civarın-
da bulunan bu kabir, halk arasında “Yılancık Evliyası” adıyla şöhret bul-
muştur.  
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Arapça ve Farsça’yı iyi derecede bilen, fıkhî bilgisiyle öne çıkan Numan 
Efendi’nin üçü erkek biri kız olmak üzere dört çocuğunun olduğu; an-
cak üç erkek evladının da kendisinden evvel vefat ettiği bilinmektedir. 
Numan Efendi’nin ondan fazla irili ufaklı risalesi ile 551 beyitlik bir mi-
raciyesi bilinen eserleridir. Bunlar dışında elliden fazla şiirinin olduğu 
bilinmektedir. Şiirleri ve miraciyesi Erhan Salih Fidan tarafından yük-
sek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.1

Kaynakça: Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri; İbrahim Aslanoğlu, Sivas Meşhurları, 
Sivas 2006; Alim Yıldız (ed), Kültür Tarihimizde Sivaslı Bir Aile Sarıhatipzadeler, Sivas 
2011; Erhan Salih Fidan, Numan Sabit Efendi Hayatı ve Şiirleri, CÜ Sos. Bil. Ens. Yük-
sek Lisans Tezi, Sivas 2016.
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Gazel

Gülzâra gel ey gonce-i handânım efendim
Tutdı bu cihânı benim efgânım efendim

Eflâkı siyâh eyledi bu âh-ı derûnum
Zülfün hevâsı ile perîşânım efendim

Bir kerre gönül olmadı vaslın ile şâdân
Rahm eyledin ey şeh-i hûbânım efendim

Mir’âta nazar etme tahammül idemezsün
Aşüfte olursun sana cânânım efendim

Bu dâğ-ı derûna yine vur hançer-i elmas
Lutfını dirîğ eyleme sultânım efendim

Tarîk-i gamında koma bu Sâbit-i zârı
Arz eyle cemâlin meh-i tâbânım efendim
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Gazel

Bülbül çemende hüznüne değişmiş sürûrunu
Bir zâğ-ı tenevvür nâme uçurmuş huzûrunu

Zerrîn kadeh elinde rağbette kimse yok
Gülşende nergisin de göreydim sürûrunu

Âdem görüp bu ravzayı her heft-i rûzı
İster mi iştibâ-ı cinânın kusûrunu

Bülbüller belâ-yı siyah oldular yine
Bak zâğ-ı nây-kârların şürv ü şûrını

Sâbit o bî-vefâya çün eğlenme gel demiş
Anlar anınla şimdi dil-i nâ-sabûrını
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Gazel

Bin günâh ile der-i Rahmâna geldim yâ Rasûl
Rahmeti sebkin bilüp gufrana geldim yâ Rasûl

Bunca cürm ile keremden kesmeyüp ümmîdimi
Rû-siyâhım âsiyim ihsâna geldim yâ Rasûl

Arz-ı hâlim der-kenâr oldu mahall-i cürm olup
Mahv ile kayd etmeye dîvâna geldim yâ Rasûl

Nefs-i emmâre beni bîmâr idüp kaldım nahîf
Ol Hakîm-i mutlaka dermâna geldim yâ Rasûl

Vakt-i rıhlette inâyet eyle Sâbit bendene
Ol öni ma’mûr sonı vîrâna geldim yâ Rasûl
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Gazel

Dilersen meclis-i vahdet ciğerini kebâb eyle
Derûnun pür-nagam idüp gözin yaşın şarâb eyle

Hulûs ile elin kaldır o dergâha münâcât et
Kusurın fikr idüp kat kat kara yüze nikâb eyle

Bu ömr-i nâzenîni etme zâyî nefsine uyma
İbâdet semtine dâim hemân durma şitâb eyle

Açup gencîne-i râzı çeküp fakr-ı fenâdan el
Kanâatle idüp iftâha min-fasl-ı hitâb eyle

Düşür bu mâsivâdan cüz-i evrâk-ı perîşânı
Anı şîrâne bend it habl-i sâye bir kitâb eyle

O şems-i âleme peyrev olup bu iktibâs ile
O bezm-i vasla sen vaz-ı kadem kıl intisâb eyle

Eğer ma’mûr olam ukbâda dersen ey dil-i vîrân
Gedâlık hânesin dünyâda durup gel harâb eyle

Fenâyı terk idüp Sâbit bekâ sevdâsına düşdi
İlâhî fahr-i âlem hürmetine feth-i bâb eyle
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İlahi

Terk eyleme hiç âhı
Yalvar ganî Mevlâ’ya
Unutma o dergâhı
Yalvar ganî Mevlâ’ya

Dünyâda karâr olmaz
Takvâ gibi yâr olmaz
Bunun gibi kâr olmaz
Yalvar ganî Mevlâ’ya

Bülbül gibi zâr eyle
Tevbe istiğfâr eyle
An Rabbini âr eyle
Yalvar ganî Mevlâ’ya

Sâbit oluben kâim
Gündüzü olup sâim
Her şâm u seher dâim
Yalvar ganî Mevlâ’ya  
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RECEP KAMİL
XIX. yüzyıl şairlerinden olan Recep Kamil’in doğum tarihi belli de-
ğildir. Şemseddin Sivâsî’nin torunlarındandır. Hayatı hakkında detay-
lı bilgi yoktur. 1833 yılında Hicaz’da öldüğü bilinen Recep Kamil’in; 
Hazînetü’l-Nükûl ve Rûhü’l-Maksûd isimli iki eseri ile bir Divanı olduğu, 
Vehbi Cem Aşkun tarafından verilen bilgiler arasındadır. Eserleri basıl-
mamıştır.1

Kaynakça: Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri.
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Gazel

Lebleri âb-ı zülâl çeşme-i hayvân bana
Hastayım bahş eylesin yok gayri bir dermân bana

Mihribânım olmayaydı iltifâtın ey sanem
Havf-i gamzen günde bin kez yuttururdu kan bana

Etse ağyâr zârıma beyhûde ey dildâr ben
Pây-mâl-i hâk-pâyin olduğum burhân bana

Sînede sad dağ açar tîğ-ı sitemle her zaman
Yâre şerh etsin deyi derd-i dil müjgân bana

Ahd-i peymânın kılıp Kâmil şikeste neyleyim
Lutf-ı ağyâre firâvân zerre yok ihsân bana
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Gazel

Nice meftûn olmasın üftâde-i şeydâ sana
Görse ruhsârın bugün Mecnûn olur Leylâ sana

Feyz-i la‘l-i leblerin bî-rûha cân-bahş olduğun
Görseler ikrâr ederler Hızr u Mesîhâ sana

Nâz-ı çeşmin nergisin başına âteşler urup
Ruhların hicr ile hayrân gonca-ı sahrâ sana

Gerçi pinhân ise dil-sûzı siam özün ayân
Halka halka dûd-ı âhım âyet-i kübrâ sana

Ol nigâr-ı tab‘ına Kâmil hezârân âferin
Her suhande nice uşşâk eyledi peydâ sana
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Gazel

Zeyn-i âlem hûri-veş hüsnün ziyâsı bî-aded
Sen gibi yok bu cihânın mehlikâsı bî-aded

Görse zühhâd ü sâcid nâz ile reftârını
Sû-be-sû peydâ olur yâ Hay sedâsı bî-aded

Ruhlarından bûse-hâh oldum velî isyân imiş
Bilmedim affeyle gel bende hatâsı bî-aded

Müşterîdir cân verip almak diler Kâmil velî
Kıymet-i la‘l-i lebin gâyet bahâsı bî-aded
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Gazel

Ey güzel rânâ imişsin böyle bilmezdim seni
Dilber-i yektâ imişsin böyle bilmezdim seni

Yok nazîrin gülşen-i hüsn-i melâhatta meğer
Gonca-ı sahrâ imişsin böyle bilmezdim seni

Lezzet-i la‘lin duyan kimse nedir bilmez gamı
Lebleri sahbâ imişsin böyle bilmezdim seni

Dest-i servi ermedi kadd-i dilârâna müdâm
Kâmeti bâlâ imişsin böyle bilmezdim seni

Nâle vü efgânımı gördükte etti Kâmilâ
Bülbül-i şeydâ imişsin böyle bilmezdim seni 
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İlahi

İlâhî kapına geldim
Kamû isyânımı bildim
Denî nefse tövbe kıldım
Meded yâ Rab kerem senden

Yüzüm karasına bakma
Vücûdum odlara yakma
Aşkıma silsile takma
Meded yâ Rab kerem senden

Elem bende tenim sende
Emânet ruh iman bende
Sakâmet verme dînimde
Meded yâ Rab kerem senden

Tutarsa pîrimiz Rasûl
Oluruz cennete vüsûl
Müstehcen bizdeki husûl
Meded yâ Rab kerem senden

Nedir feryâd ile efgân
İnâyet kıl bize Sübhân
Senindir af ile gufrân
Meded yâ Rab kerem senden

Çağırırım yana yana
Cürmümle geldim îmâna
Kâmil’in geldi dîvâna
Meded yâ Rab kerem senden
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RÎZÎ
Şuarâ tezkirelerinde, şair Rîzî hakkında herhangi bir bilgi bulunma-
maktadır. Şairin kimliği ile ilgili, mahlasından başka bir bilgi yoktur. 
Yazma bir Divan’ı bulunan şairin, şiirlerinden hareketle XIX. yüzyılın 
sonu ile XX. yüzyılın başında Sivas’ta yaşadığı anlaşılmaktadır. Mevlevî 
bir şair olan Rîzî, Sivas Mevlevîhânesi dervişânındandır.1

Rîzî hakkında yapılan tek çalışma Maruf Çakır tarafından “Rîzî Divanı (İncele-
me-Metin)” isimli yüksek lisans tezidir.
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Gazel

Bulmadım bir andelîb gülzâra mihmân olmamış
Gülşen içre gonca-ı ruhsâra mihmân olmamış

Şule-i şem’a döner terim içre ârâm eylemez
Var mı pervâne-veş dil-i yâre mihmân olmamış

Vuslat ârzûsun çeker her demde âşık derdmend
Hayfâ bir şeb kulbe-i dildâra mihmân olmamış

Âşık-ı bîçâre var gösterme Mansûr’dan nişân
Mansûr olmaz kim ki zülfü dâra mihmân olmamış

Rîzî çeşminden demâdem yâr için hûn dökmesin
Çekdiği rence mukâbil yâre mihmân olmamış
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Gazel

Mûr-ı yâre yâr olalı her safâdan geçmişiz
Çeşmimiz yok zerre-tek şûh-ı zîbâdan geçmişiz

Bir harâbâtız ki âlemde bize olmaz nişân
Terk edüp nâm u nişânı mâsivâdan geçmişiz

Pâkimiz yok olsa a’dâ halk-ı âlem hep bize
Tâ ezelden sebkat etmiş mâcerâdan geçmişiz

Eyvân-ı Kisrâ’yı bahş etdik cefânın halkına
Kûşe-i vahdet yeter gevher-sezâdan geçmişiz

Âşinâyız tâ ezel her âşinâlar şâhına
Âşinâmız dilde fânî âşinâdan geçmişiz

Nidelim sevdâyı biz şimden gerü terk eyledik
Zâta döndü râhımız cümle sivâdan geçmişiz

Biz muhibb-i yâr-i evlâyız terk-i dârâlar gibi
Demesin aslâ bize bezm-i sabâdan geçmişiz

El verir hırka setr ider eynimizi
Fânîde yok meylimiz sündüs-i dîbâdan geçmişiz

Şöhret ü şânı terk etdik bize lâzım değil
Rîziyâ biz çenber-i çarh-ı fenâdan geçmişiz
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Gazel

Gülşen-i âlemde bir gül-fem ararsan işte bu
Andelîbâ zevk-i bir hûş dem ararsan işte bu

Gezme sersem her peri ardınca ömrün eksilir
Pendimi vur gûşuna mahrem ararsan işte bu

Hayf edersin kendine anlamazsan nushumu
El verir sana nedâmet gam ararsan işte bu

Ârifin pendinden özge fâ’ide vermez sana
Nutkı Hakk’ın nutkudur her dem ararsan işte bu

Cümle pendi nefsine eyle eyâ Rîzî-gedâ
Rûz u şebde ber-devâm hemdem ararsan işte bu
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Gazel

Gül ruhun bâdına buldum aşk ile sevdâyı ben
Ta’yîb etmem gülşen içre zâr ile şeydâyı ben

Bir harâbâtım ki âlem içre yokdur hemdemim
Câm-ı la’line değişdim zühd ile takvâyı ben

Vasl-ı Leylâ’dır murâdım Mecnûn olmakdan garaz
Var iken sen zülf-i Leylâ n’eylerim Leylâ’yı ben

Hasretin nârı koyuldu yandırır dil mülkünü
Bilmezem bir dem ferah nûş eylesem deryâyı men

El verir devlet bana dünyâ vü mâ fîhâda kim
Yâr edersem kendimi ger sen cemâli âyı ben

Şûle-i zülfüne bahş etdim ezel peymânda
Aynıma almam nidem dünyâ vü mâ fîhâyı ben

Var iken fahrım fenâda çün eyâ Rîzî-gedâ
Câh-ı dünyâya değişmem ruhları hamrâyı ben
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Gazel

Neyleyip şâz olalım devlet-i dünyâ ile biz
Demâdem yahşi hâluz mihnet-i dünyâ ile biz

Cühelâ sûfî çeker gayret derc itmeğe mâl
Rütbe-i dehri nidek zahmet-i dünyâ ile biz

Bir kefen ömrümüzün hâsılı bu fânîde kim
Uğraşıp neyleyelim şöhret-i dünyâ ile biz

Fakr ile fahr ederiz olsa cihân mansûbumuz
İftihâr eylemeyiz zînet-i dünyâ ile biz

Bir nefes varlık için fânîde ey Rîzî-gedâ
Neyleyip yâr olalım rif ’at-i dünyâ ile biz
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RUHÎ
Doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmeyen Ruhi, Xıx. yüzyılda yaşa-
mış olan bir şairdir. Şair Sıdkı’nın arkadaşıdır. Hem Divan hem de Halk 
Edebiyatı tarzında şiirler yazmış güçlü bir şairdir. Tokat ve Merzifon’da 
bulunan bazı cönklerde de adı geçmektedir. Şairle ilgili bilgi ve şiirlerin-
den örnekler Vehbi Cem Aşkun tarafından verilmiştir. Yazma Divanı 
Hakan Yekbaş tarafından yayıma hazırlanmaktadır.
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Gazel

Halkalanmış genc-i hüsne erenlerdir kâkülün
Bir nefes başdan cüdâ olmaz belâdır kâkülün

İklim-i hüsne dolaştırır ser-â-ser rûzigâr
Var ise bir pâdişâh hükm-i kazâdır kâkülün

Dâimâ nezzâre-i âlemde kaydı yok hemân
Ben gibi ruhsârına bir mübtelâdır kâkülün

Rûhi ahvâli gibi olmuş perîşan gâliba
Böyle sergerdânınız baştan karadır kâkülün
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Gazel

Mah cemâle zülfün etme perde Allah aşkına
Vechini göster bana her yerde Allah aşkına

Tâ ezel ser-levha-ı uşşaklığım bilmez misin
Söyle nâmım yok mudur defterde Allah aşkına

Nâtüvân-ı bîkesim bir kimse etmez iltifat
Bu günümde gel yetiş imdâda Allah aşkına

Rûhi-i bîçâreyi irgür şarâb-ı vuslata
Te’hir etme kalmasın ferdâya Allah aşkına
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Gazel

Şâhım ol hüsnün bağına İrem’dir de ne dersen de
Dehânın gülşen içre gonca-femdir de ne dersen de

Yed-i kudretden yarattı seni ol Hâlik-ı Yezdân
Cemâlin şübhesiz Beytü’l-Harem’dir de ne dersen de

Kemend et zülfünü tak zincir ilden ile dolaştır
Suâl ettikçe ahbâbın kölemdir de ne dersen de

Rûhi aşkıyla abdal çok oldu zihniya kâmil
Sorarlarsa bu derviş kim dîdemdir de ne dersen de
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Gazel

Halka kin eyleme var ise belâgat sende
Seni zemmeyleyeni medh ile kıl şermende

Kimseye ağlama hâlin bana rahm eyle deyi
Cehd kıl eylemesin üstüne âlem hande

Ehl-i irfân ile külhânda geçinmek yeğdir
Cühelâ ile safâ eylemeden gülşende

Pest eder kadrini âhir kişinin serkeşlik
Ser-firâz olur o ârif ki olur efkende

Sâkin-i genc-i tevekkül olagör ey Rûhi
Nefs için ârif olan câhile olmaz bende 
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Yazmadım Gitti

Derûnumda olan gizli cevâbı
Arz-ı hâlim yâre yazmadım gitti
Meclisinde yârin bâde-i nâbı
Aldım peymânesin süzmedim gitti

Yokladım tâlihim sitâresini
Bulmadım derdimin bir çâresini
Gerdana incinin diş yarasını
Zer mahbûb yerine düzmedim gitti

Rûhi’yim cihânın hâline baktım
Usandım cevr cefâ çekmekten bıktım
Rakîbin havfinden kenara çıktım
Dahi elim yârden üzmedim gitti.
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RUŞENZÂDE İBRAHİM HAKKI
Zaralızâdeler diye bilinen bir ailedendir. 1866 yılında Zara’da doğdu. 
Medrese tahsilinden sonra, Zara (1907), Darende ve Gürün (1916-
17) ilçelerinde mal müdürlüğü ve Zıraat Bankası müdürlüğü görev-
lerinde bulundu. 1920 yılında Zara’ya döndü ve 1921’de burada vefat 
etti. Mezarı Zara’da olan İbrahim Hakkı’nın müstakil bir divanı olup 
olmadığı bilinmemektedir. Çocuk yaşta ölen oğlu Asaf ile kızı Fahri-
ye Hanım’ın evlenmesi üzerine yazdığı iki şiirle birlikte torunlarının 
elinde toplam beş şiiri bulunmaktadır. Mevcut şiirlerinden anlaşıldığı 
kadarıyla, güçlü bir sanata ve engin bir kültüre sahiptir.1

Kaynakça: Adnan Mahiroğulları, Dünden Bugüne Zara, Sivas 1999; Torunlarından 
aldığımız bilgi.
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Gazel

Şâh-ı derd-i gurbetim ehl-i vatan ağlar bana
Kim görüp gurbette ahvâlim yeten ağlar bana

Keşf-i râz etsem derûnun derdini dildâre ben
Zahm-ı sînem setr eden bu pîrehen ağlar bana

Ger vefâ etmezse ömrüm gurbet elde neyleyim
Ağlayan olmazsa üstümde kefen ağlar bana

Zeşt ruhlardan ırağ et bahtımı ey bedr-i düm
Meclis-i mahbûbiyânda kim hasen ağlar bana

Yakma sînem ey gönül odlara vehm et âfiyet
Hakkı-yı bîçâreyi sûzân eden ağlar bana
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Gazel

Cevr-i âlemden usandı tendeki cânım benim
Hâlime rahm etmez oldu nazlı cânânım benim

Yusuf ’umdan ayrı düştüm ağlarım Ya‘kûb gibi
Gözlerim vîrâne oldu mülk-i Kenân’ım benim

Dökme ey göz eşkini seylâba gitti kâinât
Kaynayıp taştı ciğerde kalmadı kanım benim

Çâresiz kaldım bu zulmet içre yâ Rab el-meded
Merhametsiz merhem etmez oldu Lokmân’ım benim

Kesse tîğın başım eğmem zulmüne zâlim felek
Tâ ezel merdânedir îmân ile şânım benim

Kime şerh edem derd-i dil-i vîrânemi
Kim bilir ahvâlimi elbette Yezdân’ım benim
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Gazel

Tabîbâ bir ilâc et zahm-ı dil müşkül-pesend oldu
Takıldı zülf-i yârin boynuma muhkem kemend oldu

Tegâfül etmesin bu derd-i mendinden haberdâr et
Tükendi tâkatim kaddim büküldü derd-i mend oldu

Dilerdim hâk-i pâyin gözde sürme tende ruh olsun
Gözüm yaşı döküldü pâyime bir pây-bend oldu

Ezelden hâletim pejmürde kılmış baht-ı nâ-sûdum
Fakat zâhirde rüsvâya sebep bir dil-levend oldu

Ne mümkün dehr-i dûnun germ ü serdinden halâs olmak
Metîn ol Hakkıyâ göster metânet özge fend oldu
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Mersiye

Yazın nâmım bu taş üzre ki bir müddet olunsun yâd
Beni imhâ eden zâlim ecel ol kâtil-i ecdâd

Dıraht-ı ömrümü kesdi kesilsin başı bir anda
Anın dest-i hasârından bir âdem olmamış âzâd

Ne hâsıl Âsaf-ı yektâ bu dünyânın hayâtında
Süleymân’ın nihâyet tahtına esmiş muhâlif bâd

Muâvin-i müdür-i mâl baban İbrâhîm Hakkı
Hakîkat minberinden al nasîhat olmagıl nâşâd
                                                                  (Gürün 1917)
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Kıta

Ayırmazdım gözüm nûru seni bir lahza yanımdan 
Ayırsaydım sanırdım ayrılırdım tatlı cânımdan
Nasıl bülbül idin uçtun bir anda âşiyânımdan 
Ayırsaydım sanırdım ayrılırdım tatlı cânımdan
                                                                            (Zara 1920)
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SIDKI (YAĞCIZÂDE)
Yağcızâde Selim Efendi’nin oğludur. 1809 yılında merkez Ferhatbos-
tan Mahallesi’nde doğdu. İyi bir öğrenim gördü. 1833’te nüfus kâtibi, 
1838’de Sivas nüfus mukayyidi görevlerinde bulunan Sıdkı’nın bu 
görevine 1839’da Hafik nahiyesi ve Görmaşlı Aşireti nüfus mukay-
yidlikleri de eklendi. Melik Acem Zaviyesi türbedarlığı görevinde de 
bulunan Sıdkı, 1865 yılında Sivas’ta vefat etti. Güçlü bir divan şairidir. 
Çok az sayıda olmakla birlikte, koşma türünde de şiirleri vardır. Henüz 
28 yaşında iken Erzurumlu Emrah’ın takdir ve hayranlığını kazanmıştır. 
Düşürdüğü tarihlerde dili ağdalı olmasına rağmen, gazel tarzında başa-
rılı bir şairdir.1

Kaynakça: Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri.



242

Gazel

Ey sabâ ahvâlimiz cânâna bildir bak ne der
Sergüzeştim ol şeh-i hûbâna bildir bak ne der

Girme destûr olmayınca ol huzûr-ı pâkine
İbtidâ keyfiyyeti derbâna bildir bak ne der

Ârzû kıl bu âşık-ı şûrîdenin ahvâlini
Söyle bir bir ol şeh-i zîşâna bildir bak ne der

Kûşe-i kalbden ferâmûş etmesin üftâdesin
Bu niyâzım dergeh-i sultâna bildir bak ne der

Çâre tedbîr etmedi çünki Felâtûn-ı zamân
Var bu derdi Sıdkıyâ Lokmân’a bildir bak ne der
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Gazel

Beste kaldı derd ü gam şimdi zebânım sorma hiç
Açmaz oldu gonca-ı nutk-ı dehânım sorma hiç

Çekmeden yük Rabbi vâlâma tahammül kalmadı
Kesti gâm-ı hicr-i yâr tâb-ı tüvânım sorma hiç

Olsa teşrîfin n’olur âh sevdiğim bir şeb bize
Tâb-ı âhımdan mine dûr-ı mekânım sorma hiç

Bu siyâk üzre giderse Sıdkıyâ derd-i firâk
Kes hayatımdan ümîdi nâm nişânım sorma hiç
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Gazel

Ey gül-i rânâ senin var güllerin dört beş bölük
Sû-be-sû yâ Hû çeker bülbüllerin dört beş bölük

Bâğ-ı sühande hezârân lâlezârım var benim
Var ise cânâ senin sümbüllerin dört beş bölük

Çok şükür olmuş perîşân zülfü efkârım gibi
Çevrilir baştan kara kâküllerin dört beş bölük

Sayd için âşıkların bekler boğaz derbendini
Leşker-i hâl-i siyâh fülfüllerin dört beş bölük

Gelmedin Sıdkı kitâb-ı aşk ile meşgûl iken
Hallederdim yâr senin müşküllerin dört beş bölük
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Gözleri Mestanım

Âkıbet bu sevdâ alır 
Beni gözleri mestânım
Hasret kıyâmete kalır
Bil ki gözleri mestânım

Gök turna gibi salınır
Zülfü gerdana bölünür
Güneş gibi ziyâ gelir
Seni gözleri mestânım

Başına tel sokun nişân
Adûlar olsun perîşân
Solar ol aşkına düşen
Seni gözleri mestânım

Sıdkı eder dilber tâze
Bakmaz mısın kaşa göze
Bir şeftali versen bize
Seni gözleri mestânım
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Sana Nettim Neyledim

Söyle yosmam sana nettim neyledim
Niçin bir yiğide düşman olursun
Bildir günâhımı ben de bileyim
Katlime yazılmış ferman olursun

Her gönül mü senin derdini çeksin
Ruhların lâledir türlü çiçeksin
Darılma bir tanem pek küçüceksin
Büyüdükçe büyür yaman olursun

Gine yavrum doğru söze gitmezsin
Öyle bil ki muradına yetmezsin
Şu benim derdime dermân etmezsin
Varır yedi yâda Lokman olursun

Sıdkı her güzele bâde içirme
Vefâsız dilberle ömür geçirme
Ben Hümâ kuşuyum koldan uçurma
Yazık olur sonra pişman olursun
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Gözün

Sağ gözün laledir sol gözün nergiz
Sol kaşın kemandır sağ kaşın hilal
Sağ gözün aman gün görmesin hergiz
Sol gözün dünyâda çekmesin melal

Sağ gözün zapt eder İran’ın tacın
Sol gözün almasın istiyor bacın
Sağ gözün Kıbrıs’ın alır haracın
Sol gözün Urum’un etti dilin lal

Sağ gözün cevâhir yaratmış Hudâ
Sol gözünde vardır başka bir edâ
Sağ gözüne cânım eyledim feda
Sol gözüne kanım eyledim helal

Sağ gözün humardır gül yüzde senin
Sol gözün bahardır nevruzda senin
Sağ göz de senindir sol göz de senin
Sol kaşın Sıdkı’ya gösterir celal
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SIDKI KARABABA
Mehmed Sıdkı Karababa b. Bekir Sivasî, Osmanlı Devleti’nin hüküm 
sürdüğü son demlerde dünyaya gelmiştir. Asıl mesleği askerlik olan 
Mehmed Sıdkı’nın 35-36 yaşlarında iken yazmış olduğu çeşitli konu-
lardaki şiirleri bulunmaktadır. Hayatı hakkında tarihî ve edebî kaynak-
larda herhangi bir bilgiye rastlanmayan şairin, şiirlerini barındıran Şiir 
Defteri, onun tarihî kişiliği hakkında bilgi de ihtivâ ettiği için ayrı bir 
öneme haizdir. 19 Mart 1944 tarihinde tahrire başladığı defterinin ilk 
sayfalarında “Kısa Terceme-i Halim” başlığı altında şair, tarihî kişiliğini 
şöyle anlatmaktadır:

“Annem, Ürgüplüdür ve Mehdizâde Hacı Mustafa Efendi merhûmun 
kızıdır. Babam, Sivaslı Karababaoğullarından Koloğlu Bekir Bey mer-
hûmdur. Ben ise, nüfus kaydına göre İstanbullu ve 1326 doğumlu-
yum. İlk tahsilimi Ürgüp’te yaptım. Sekizinci sınıfa kadar İstanbul’da 
Şemsü’l-mekâtib’de okuduktan sonra Çengelköy’deki Kuleli Askeri 
Lisesine girdim ve ikmâl ederek Harbiye Mektebine geçtim. Oradan 
topçu üsteğmeni rütbesiyle mezun oldum. O zamanlar Maçka’da 
bulunan Topçu Mektebinde iki sene okudum. Henüz üsteğmen bile 
olmadan “Fısıltıyı beş metreden işitdiğim için” levâzım sınıfına nakle-
dildim. Nihayet edebiyat fakültesinden bir sertifika alarak kendi arzum 
ve mürâcatım üzerine askerî muallimliğe intisâb ettim. Evvelâ Kırıkka-
le’deki Askerî Sanat Lisesine edebiyat muallimi tayin edildim ki bu lise 
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şimdi Gedikli Sanat Okulu haline konulmuştur. Burada bir sene kadar 
hocalık yaptıktan sonra İstanbul’a Kuleli Askeri Lisesine nakledildim. 
Son zamanlarda Kuleli Lisesiyle birlikte Konya’ya geldim. İki sene de 
Konya’da bulunduktan sonra Kayseri civarında Zincidere köyündeki 
Gedikli Ortaokulu tedrisat müdürlüğüne getirildim. Hâlâ bu vazifede 
çalışıyorum.”

Sıdkı’nın defterinde, beyit / kıta sayıları farklılık gösteren 22 manzume 
vardır. Manzumelerin bir kısmında başlık, bir kısmında da ithaf cümle-
leri bulunmaktadır. “Hasbihâl, Şikâyet, Nedâmet, Rüyâ, Teselli” gibi ke-
limeler şairin, şiirlerine seçtiği başlıklardan bazılarıdır. İthaf cümleleri-
nin bulunduğu şiirler ise; Mesnevi şârihi Ahmed Avni Konuk (ö.1938), 
şairin Kuleli Askeri Lisesinden edebiyat öğretmeni Vahyi Ölmez 
(ö.1957), “Feylesof ” lakabıyla tanınan Rıza Tevfik Bölükbaşı (ö.1949), 
Divan sahibi mutasavvıf şair Abdüllaziz Mecdî Efendi (ö.1941) ve 
meşhur Büyük Türk Lügati’nin yazarı Hüseyin Kâzım Bey (ö.1934) gibi 
dönemin önemli şair ve yazarları için yazılmıştır. Çeşitli vesilerle yazı-
lan bu ithaf manzumelerinden, Ahmed Avni Konuk’a ve şârihin Mes-
nevi-i Şerif Şerhi adlı eseri için yazılmış olanı, Şiir Defteri dışında başka 
bir edebî eserde de kayıtlı olduğu için ayrı bir öneme hâizdir. Ayrıca bu 
şiirin, bir makalede, sehven, Ahmed Avni Konuk’a atfedilmiş olması şiir 
hakkında söylenmesi gereken bir başka husustur.

1326 (1908-9)’da İstanbul’da doğan şairin vefat yeri, yine İstanbul olup 
(defin) tarihi, 29.09.1973’tür. Şiirleri F. Ramazan Süer tarafından ya-
yımlanmıştır.1

Kaynakça: Fatih Ramazan SÜER, “Şair Sıdkı Karababa’nın Şiir Defteri”, Akademik 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016.
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Gazel

Biz saâdet lezzetin vaktiyle tatmışlardanız
Gam yükün mihnet libâsın çokdan atmışlardanız

Sevmişiz ol dilrübâyı gerçi mehcûruz bugün
Hoş şarâb-ı vuslatın hicrâna katmışlardanız

Ey yol aldık bunca yıl sahrâ-yı aşkda nâm verip
Bir güzel uğrunda kaç Ferhâd’a çatmışlardanız

Olmuşuz rüsvâ-yı âlem düşmüşüz dilden dile
Tutmuşuz bâzâr-ı aşkı ârı satmışlardanız

Sevgilim kılsın hazer deryâ-yı firkatden demiş
Fi’l-hakîka düşmüşüz ummâna batmışlardanız

Sıdkıyâ çekdin cefâ çekdin visâl eyyâmını
Kanlı mendillerle biz güller donatmışlardanız
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Gazel

Dost olan bir kimse yok erbâb-ı himmet kalmadı
Dosta düşmânlar kadar olsun muhabbet kalmadı

Cân u dilden bağlanırdım sevdiğim insânlara
Ayn-ı cinsden bende artık hüsn-i niyyet kalmadı

Söyleyenler çokdur amma görmedik bir dost yüzü
Nerde halden anlayanlar ehl-i sohbet kalmadı

Gam değil mahrûmı olmak asrımızda dostların
Bir acâib haldeyiz kim dosta hâcet kalmadı

Halka ahlaksız diyenler halk kadar çokdur fakat
Bence insân bir taraf eşyâda iffet kalmadı

Bir kız almak istesem dağlar kadar mâni çıkar
Yosmalardan bademâ uşşâka kısmet kalmadı

Ben güzel sevmekden irâz etmem amma n’eyleyim
Bir uğursuz devre geldik aşka rağbet kalmadı

Etmeyim halden şikâyet gün gelir tâli’ döner
Kim bütün ömrümce çekdim başka mihnet kalmadı
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Şâir olmak zor sanırdım eskiden yanlış imiş
Şimdi serbest nazma düşdük öyle külfet kalmadı

Doğru söyler Hakk’a hürmet eyleyenler dâimâ
Gerçi hiçbir yerde hâlâ hakka hürmet kalmadı

Kanlar âteşler içinde kıvranıp sızlanmadık
Çok şükür Mevlâ’ya bizden başka millet kalmadı

Sıdkı çaldın söyledin sevdâya verdin kendini
Sâkin ol şimden geri kalbinde hiddet kalmadı
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Gazel

Efsâne-i el-leyletü hublâ ya inandım
Ben fecri yakın bir şeb-i yeldâya inandım

Bir mâtem-i sevdâ mı nedir âfet-i hicrin
Düşdükçe onun cevrine sevdâya inandım

Bir şive-i feryâd-ı muhabbet diyebildim
Her nağme-serâ bülbül-i şeydâya inandım

Başdan başa sahrâ-yı hayâlâtı dolaşdım
Mecnûn’a uyup vuslat-ı Leylâ’ya inandım

Rüyâ gibi sen âlem-i hülyâda göründün
Ben ruyet-i hüsnünle temâşâya inandım

Derdinle senin ney gibi feryâd ederim ben
Va‘d ile denen gonce-i ferdâya inandım

Mûsâ-yı Kelîm’im ki işit kıssayı benden
Ben mûcize-i Tûr-ı tecellâya inandım

Minnet mi eder dehre perîşân-ı muhabbet
Ben mest miyim sâğara sahbâya inandım

Ey Sıdkı bütün aybını setr eyler o Gaffâr
Ben böyle bir Allâhu Teâlâ’ya inandım
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Koşma

Ümîdler soluyor sular bulandı
Baykuşlar da konmaz vîrânemize
Güneşler küllendi gönüller yandı
Bülbül katılıyor terânemize

Elimde değil ki seni anmamak
Mümkün mü aşkına düşüp yanmamak
Bir türlü sevgine böyle kanmamak
Bizi bağlamışdır mestânemize

Bir kolu bağlıyız gurbetde bugün
Başımız sevdâda mihnetde bugün
Mecnûnlar sevinmiş vuslatda bugün
Bize gam yaraşır Leylâ n’emize

Firkati hasretle karışdıralım
Bahtımı felekle yarışdıralım
Rûhumu rûhunla barışdıralım
Teşrîf et bir kerre gamhânemize
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Perişân olalı cemiyyetimiz
Ne kadrimiz kaldı ne kıymetimiz
Varsa şu âlemde meziyetimiz
Muhabbet isteriz kavgâ nemize

Bu derde düşeli gönül çok oldu
Sabrım tahammülüm bitdi yok oldu
Deldi yüreğimi sitem ok oldu
Felek kıymak ister daha nemize

Sıdkı bir güzelin fendine düşdü
Gaflet etdi onun bendine düşdü
Bu hâle o kendi kendine düşdü
İftirâ etmesin bir dânemize
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Koşma

“Nefsin bırak da gel” buyurdun pîrim
Ne nefsim var benim ne nefesim var
Rüzgârın elinde âciz esîrim
Ne bir dileğim var ne hevesim var

Güzeli severim gönül veririm
Peşine takılır gider gelirim
Gül gibi açılır solar eririm
Varımı yolunda sarf edesim var

Ben değilim odur bende görünen
Aşka düşüp sürüm sürüm sürünen
Şapka giyen hırkalara bürünen
Sanma benim sarığım var fesim var

Benim demek beni ithâm içindir
Bil ki bir eksiği itmâm içindir
Tenevvü tekessür ifhâm içindir
Dönüşüp değişen bir kafesim var
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Ne gözüm benimdir ne gönlüm benim
Ne yaşamak benim ne ölüm benim
Hepsi O’nun lâkin o gülmem benim
Bunu arz etmeye yeter sesim var

Nefsim yedi deniz aşdı dolaşdı
Arşı ferşi geçdi subha yanaşdı
Koşdu sevdiğine vardı ulaşdı
Arada ne cân var ne de cisim var

Elestü bezmine girdiğim demden
Aşkın çiçeğini derdiğim demden
Cânımı cânâna verdiğim demden
Bende Sıdkı diye tek bir isim var
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SÜLEYMAN GİRYANÎ
1861 yılında Divriği’de doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Bir müd-
det mahalle mektebinde okuduktan sonra müderris ve vâiz Hasan 
Efendi’den Arapça ve Farsça dersleri aldı. Kangal ve Divriği’nin köyle-
rinde özel öğretmenlik yaptı. Abdülhamit döneminde nahiye merkez-
lerinde açılan okullara resmi öğretmen olarak tayin edildi. Vazıldan, 
Sincan, Sevir ve Tuğut köylerinde görev yaptıktan sonra emekliye ay-
rıldı. Emekli olduktan sonra da özel öğretmenliğe devam etti. Kürtlarlı 
Köyü’nde iken 1913 yılı baharında vefat etti. Hem divan hem de halk 
edebiyatı tarzında şiirler yazmıştır. Aruzu aksak olmakla birlikte umu-
miyetle kuvvetlidir. 1902 yılında “Ravz-atü’l-Ahbâr” ve “Şevâhid-i Ne-
beviyye” tarihleri ile “Fezâil-i Şia” isimli eserden yararlanarak öğrencisi 
Hasan Fehmi Kusurî ile birlikte meydana getirdiği Necmül-Kulub Yahut 
Gönüller Yıldızı isimli eseri 1949 yılında neşredildi. Giryanî, Süleyman 
ve bazı şiirlerinde de Sırrı mahlasını kullanır. Hece ile yazdığı şiirleri 
sade ve açık, aruzla yazdıkları ise ağdalıdır. Eseri üzerine Seydi Kiraz ta-
rafından doktora tezi hazırlanmaktadır.
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Na‘t-ı Ali

Şu cihân mülküne sultân olan Şah
Kamu dert ehline dermân olan Şah

Varıp bir demde ol arşi’-stivâya
Rasûlün yoluna aslan olan Şah

Senin fazlına hergiz yok nihâyet
Şu ins ü cinne hükümrân olan Şah

Çü senden zâhir oldu esrâr-ı Hak
Erenler merdine merdân olan Şah

Şânında münzeldir Yâsin, Hel etâ
Mü’minin kalbinde mihmân olan Şah

Senin mihrin verir kalbe cilâyı
Dînimiz derdine dermân olan Şah

Çü sensin elifi ol nokta-ı bâ
Süleymân gedâya burhân olan Şah



261

Na‘t-ı Ali

Ey gönül gözün açıp bak gör ne sultandır Ali
İlm-i zâtın mahzeni hem sırr-ı Yezdân’dır Ali

Kıldı kudret-i Hudâ’dan bunca işler kim ayân
Şöyle bil sultân-ı dîn kıble-i îmândır Ali

Hem odur ehl-i dînin bil havz-ı kevser sâkisi
Cennet-i heşt içre çün kim hûr ü gılmândır Ali

Fazlına yoktur nihâyet menba-ı cûd ü sehâ
Şöyle bil âlemde meşhûr sâhib-ihsândır Ali

Hel etâ Furkan’da çün şânında olmuştur nüzûl
Fâtih-i kenz-i karâib ilm-i nihândır Ali

Ey Süleyman sen bu medhi dâimâ yâd eylegil
Erişe derdine dermân derde dermândır Ali
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Gazel

Ey ahî çün kıl basîret ol sırr-ı fi’llâhı bil 
İlm-i esmâdan müsemmâ pâk-i zâtu’llâhı bil

Hak ararsan sûret-i insâna bir kez kıl nazar
Arş u kürsî levh-i mahfûz onda sen Allâhı bil

Perde-i zulmâtı ref ‘ et sırr-ı vahdet bilesin
Feth ola çün bâb-ı hikmet küntü kenzu’llâhı bil

Sûre-i kerremnânın esrârını fehm edegör
Oku ol seb‘a’l-mesânî semme vechu’llâhı bil

Zâhidâ çün ne gidersin İbrahim bünyâdına
Şehr-i dile bir nazar kıl onda Beytu’llâhı bil

Ger özün fehm eyledinse beyt-i Rahmân sendedir
Bilmedinse meskenin şeytân adüvvü’llâhı bil

Ey Süleyman kıl teberrâ tâbi‘-i şeytâniden
Menzil-i ârâya eriş ilm-i bâbu’llâhı bil
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Duvâzde İmam

Ey gönül nâmerd elinden çık sahip merdâna gel
Müşkilin halleyler isen meclis-i irfâna gel

Bu deme hor bakma hergiz gerçi mevâlî isen
Gıll u gışdan ol müberrâ bahr olup ummâna gel

Bil Rasûlü fahr-i âlemdir şefîü’l-müznibîn
Menba-ı kân-ı velâyet ol şah-ı merdâna gel

Bendesi ol şah Hasan Hulki Rızâ’nın dâimâ
Hem Hüseyn-i Kerbelâ-çün zâri-i efgâna gel

Derdine devâ dilersen gezme bunda serseri
Ol imâm-ı etkıyâdan âl-abâ sultâna gel

Bil Muhammed Bâkırî’dir bu cihânda reh-nümâ
Câfer ü Kâzım Rızâ’dan ders alıp meydâna gel

Hem Takî’dir hem Nakî’dir Askerî âl-i Rasûl
Ey Süleyman Mehdi gibi bir sahib-zamâna gel
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Medh-i Şâh-ı Velâyet

Ey havâric şöyle bil kân-ı sahâdır Mürtezâ
Nûr-ı Ahmed’dir yakîn bedr ü dücâdır Mürtezâ

Kıldı mûciz-i Nebîden bunca işler kim ayân
Hem vasiyy-i Mustafâ şâh-ı velâdır Mürtezâ

Fazl-ı Haydar’a nihâyet yoktur ey bedbaht şûm
İlm-i zâtın mahzeni sırr-ı Hudâ’dır Mürtezâ

Lahmüke lahmî dedi ona Rasûl-i girdgâr
Yâr-ı peygamberdir ol kân-ı vefâdır Mürtezâ

Dedi ol Sultân-ı kevneyn her kimin mevlâsıyam
Hem Ali mevlâsıdır sâhib-livâdır Mürtezâ

Geldi şânında muayyen bunca âyet beyyinât
Lâ fetâ memdûh-ı mansûr hel etâ’dır Mürtezâ

Rûz u şeb Giryâni olsun dilde evrâdın Ali
Ni‘met istersen eğer sâhib-atâdır Mürtezâ
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ŞAHİN UÇAR
1949 yılında Sivas’ın Acıyurt köyünde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimi-
ni Sivas’ta tamamlayıp 4 Eylül Lisesinden mezun olmuş, İstanbul Üni-
versitesi Tarih bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Karapapak 
asıllı olan şair 1973-76 yıllarında Sivas 4 Eylül lisesinde öğretmenlik 
yapmış, daha sonra Atatürk üniversitesinde uzman olarak çalışmaya 
başlamıştır. Hat sanatı ve epigrafi ile de meşgul olan şair klasik tarzda 
bir divan tertip etmiştir. Amerika’da yüksek ihtisas ve doktorasını ta-
mamlamış, Selçuk Üniversitesi ve Niğde Üniversitesinde akademik ha-
yatına devam etmiştir. Halen Niğde üniversitesinde görev yapan Prof. 
Dr. Şahin Uçar, musiki ile de iştigal etmiştir. 19 bestesi olan şairin bes-
teleri TRT arşivindedir. 

Manzum eserleri: Şeyda Divanı (1980), Rüya ve Gerçek (Manzum 
Piyes) (1980), Hüküm Gecesi (1992), Malihülya (1996). 

Deneme-İnceleme: Patterns and Trends in History (1986), Anado-
lu’da İslam Bizans Mücadelesi (1990), Tarih Felsefesi Açısından İs-
lamda Mülk ve Hilafet (1992), Tarih Felsefesi Yazıları (1994), Varlığın 
Mana ve Mazmunu (1995), Tarih Felsefesi Meseleleri (1997), İnsanın 
Yeryüzü Macerası (2003).1

Kaynakça: Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, III. Cilt; Musiki Ansiklopedisi Şahin Uçar 
maddesi; Çetin Baydar, “Şahin Uçar İle Söyleşi”, Edebiyat Ortamı, Aralık 1997; Alim 
Yıldız, Sivaslı Şairler Antolojisi, 2003.
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Der Na’t ü Salât ber Fahr-i Kainat

Es-selât ü ve’s-selam ey Mustafa
Yad-ı namındır veren kalbe safa
Es-selât ü ve’s-selam ey Mücteba
Dilde aşkın dilde namın daima
Es-selât ü ve’s-selam ey Murtaza
Çünkü aşkınla gönlüm bulur safa
Es-selât ü ve’s-selam ey Mustafa

Es-selât ü ve’s-selamü bî-şümar
Es-sala ey ebr-var rahmet-nisar
Es-sala ey gülizar ey ruh-i yar
Es-sala ey aşıkan ra dest-kar
Es-sala ey evliya ra şehriyar
Es-sala ey enbiya ra sâh-var
Es-selât ü ve’s-selam ey Mustafa
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Rahmetenli’l-âleminsin nâm-dâr
Ümmete senden şeriat yadigâr
Aşıkan eyler seninle iftihar
Aşina-yı zü’l-celalsin aşikâr
Ben nice vasf eyleyeyim ey şehsüvar
Kim seni meth eylemiştir kirdigar
Es-selât ü ve’s-selam ey Mustafa

Der sana levlake levlak Rabbena
Sen ala hulukin azim’sin ey şeha
Hem şefi’ül-müznibinsin hem şifa
Biz günahkâr ümmete vâ ümmetâ
Dersin amma ey şah-ı vefa
Kıl şefaat Şahin-i hayrânına
Es-selât ü ve’s-selam ey Mustafa
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Gazel

Mecnun menem aşık-ı dîvâne-i Leyla
Gül ruyuna yar oldu gönül bülbül-i Şeyda

Men gül yüzünün dilde nihan aksini görgeç
Bildim ki ezelden beri sevdim seni cânâ

Şuride gönüldür ne bilir kadrini ey gül
Haşa ki tutam men seni Leyla ile hem-tâ

Men mest-i elestem severem yari ezelden
Aşkın dil-i şeydada olup cân ile peyda

Şeyda senin aşkın nice bülbül gibi söyler
Peyda olalı dilde aşk-ı gül-i rana
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Gazel

Gönlümüz dem-bestedir elhanı var
Cânımızın pişver-i cânânı var

Ben gibi bir aşık ü üftadenin
Bak reh-i hayrette bu seyranı var

Oldu gönül vasıl-ı kurb-ı İlah
Çünki cemal aşkı var imanı var

Gönlüme ilhamı hoş elhan olur
Aşık-ı Şeyda’ya bu ihsanı var
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Gazel

Açıl ey gonca-ı rana sana yetmez mi niyâz
Sırrını aşığa faş et bu kadar eyleme naz

Yüzü gülmez ne nevaziş ü hitab etse gönül
Güle guş ettiremez bülbül-i dil raz-ı mecaz

Meni hayrette koyup aklımı almış o güzel
Bilmezem hiç niçün eylediğim bu avaz

Dile yar oldu hayâlin şeb-i tar olsa ne gam
Dil-i şeydaya senin çeşm-i cemalin dem-saz

O güzel sırrını Şeyda sana varsın demesin
Demeden gamze dahi kaş ile göz keşfede raz
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Gazel

Kadrimi bilmezse ebna-yı zaman
Gam değil kim yokdur erbab-ı sühan

Eyesin nâdâne rağbet dehr-i dûn
Mende yokdur gayret-i nam u nişan

Hamdülillah varlığım bu derd-i aşk
Gayret-i ahımla inler asuman

Kimseden görezsen ey dil iltifat
Belki cânân eyler ihya nagehan

Âşık-ı Şeyda ne minnet cânıma
Yar hayâli yar-ı dildir hırz-ı cân
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ŞEMSEDDİN SİVÂSÎ
1520’de Tokat’ın Zile ilçesinde doğmuştur. Adı; Ahmed, lakabı; Şem-
seddîn, künyesi; Ebu’s-senâ’dır. Zile’de doğan müellif “ez-Zilî” ve haya-
tının büyük bir kısmını Sivâs’ta idame ettiği için “es-Sivâsî” nisbeleri ile 
bilinir. “Kara Şems, Şems-i Azîz” de Sivâs’ta, müellif için kullanılan di-
ğer lakaplardır. Annesi; Sultan Hatun, babası; Mehmed Ebû’l-Berekât 
Efendi’dir.

Şemseddîn-i Sivâsî, babasından aldığı ilk eğitimin sonrasında yine ba-
bası tarafından Tokat’a, ağabeyleri Muharrem ve İbrahim Efendilerin 
yanlarına gönderildi. Burada tecvid ve Arapça tahsiline başladı. Ara-
kiyecizâde (Şemseddîn-i Nahâvi) Efendi’nin derslerine devam etti. 
Başarılı bir tahsilden sonra İstanbul’a gitti ve Sahn medreselerinde mü-
derrisliğe başladı; ama diğer müderrislerin ulemalık makamına yakış-
mayan davranışlar içerisinde olduklarını görünce bu görevi bıraktı.  

Şemseddîn-i Sivâsî, İstanbul dönüşü Amasya’da bulunan babası 
Ebû’l-Berekât’ın şeyhi Hacı Hızır’ın halifesi Muslihuddîn Efendi’ye in-
tisap etti. Şeyhinin rahle-i tedrisatından geçip icazet aldı. İcazet aldık-
tan kısa bir süre sonra şeyhi vefat etti. Şeyhinin vefatından sonra Şeyh 
(Abdulmecîd) Şirvânî’ye intisap etti.  On sene kadar Şirvânî’ye hizmet 
eden Şemsî, şeyhinden icazet aldıktan sonra Zile’ye gelerek irşâd faali-
yetlerine başladı. Zile’de irşâd faaliyetlerini sürdüren Şemsî’nin ünü kısa 
sürede çevreye yayıldı. Şemsî’nin şöhretinin yayıldığı sıralarda Sivas’ın 
25. Valisi Hasan Paşa (ö.1567) kendi adına inşâ ettirdiği câmi için imâ-
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met ve meşîhat vazifesini Şemsî’ye rica etti. Şemsî, önce bu teklifi kabul 
etmek istemedi; ama gerek şeyhi gerek babası ile ettiği istişareler sonu-
cu, enbiyâ ve evliyânın sünneti olan hicreti de yerine getirmek adına, 
Hasan Paşa’nın ricasını kabul etti. Hasan Paşa, bugünkü Güdük Mi-
nareli Câmi’nin olduğu mevkide Şemsî için güzel bir konak hazırlattı. 
Hasan Paşa Câmi’inde (Bugünkü Meydan Câmi) vaaz ve nasihatlare 
başlayan Sivâsî’nin şöhreti kısa sürede Sivas’a yayıldı, vaazlarına halkın 
büyük bir rağbeti oldu. Sivâsî, bu câmide 33 yıl vaaz ve nasihat etti. 44 
yaşında iken geldiği Sivas’ta 33 yıl hem câmide hem şahsına yapılan 
dergâhta vaaz, nasihat, taat, ibâdet, riyâzet ile meşgul oldu.

Türk tasavvuf tarihinde meşhur üç Şems’ten (Şems-i Tebrizî, Ak Şem-
seddîn) biri olan Şemseddîn-i Sivâsî, 80 yıla yakın ömrünü ilme, öğ-
renci yetiştirmeye, irşâd faaliyetlerine ve gerek kaleme aldığı eserleriyle 
gerek kürsüsünden yaptığı vaaz ve nasihatlerle halkı bilgilendirmeye 
adadı. İlmî faaliyetlerinin yanı sıra yaşlı haline rağmen Sultan III. Meh-
med’in müşriklerle gazaya hazırlandığını duyduğunda “Bu yaşa geldim 
bu zamana kadar âcizâne erkân-ı İslâm’ı da yerine getirdim, helal ve ha-
ramı talim ettim; ancak ehl-i küfür ve tuğyan ile cihad ve gaza etmek 
kaldı onu da yapmak istiyorum.” diyerek ve Sivas’ın başka bir manevî 
koruyucusu ve Hz. Muhammed’in sancaktarı olduğuna inanılan Ab-
dülvehhâb Gazi hazretlerinin sancağını da yanına alarak İstanbul’a git-
miş ve Eğri Kalesi Seferine katılarak gazilik mertebesine ulaştı.

Seferin zaferle sonuçlanmasında büyük bir payı olduğu söylenen Haz-
ret, sefer dönüşü padişahın İstanbul’da kalması ısrarlarına “Padişâhım, 
ömrümüzün sonuna geldik. Ruhumuzu Cenâb-ı Rabbü’l âlemîn’e, 
ehlimizin, evlad ü iyalimizin yanında teslim etmek isteriz.” diye ma-
zeret beyan ederek Sivas’a döndü. Döndükten kısa bir müddet sonra 
1597’de burada vefat etti. Cenaze namazını Şeyh Recep Sivâsî kıldır-
mış, naaşı 33 yıl imâmet ve meşihat vazifesini yaptığı Meydan Câmi’i-
nin avlusuna defnedilmiştir. 
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Şemseddin-i Sivasi, Halvetilik tarikatının Şemsiyye şubesinin müessisi 
olması hasebiyle Türk tasavvuf tarihinin; kaleme almış olduğu 23 eser 
itibariyle de Türk edebiyatı tarihinin önemli bir ismidir. Eserlerin çoğu-
nu “Yerleşip kaldığımız bu yurt bize çok uğurlu ve hayırlı oldu. Neşr-i 
ulûm ve ekseri tasnifâtım, hizmet-i irşâdım hep burada oldu. Atiyyele-
ri bahşeden Cenâb-ı Allâh lütûf ve kereminden bu hicret bereketiyle 
bana çok evlad ve ahfâd da ihsan buyurdu.” dediği Sivas’ta yazmıştır. Bu 
eserlerin isimleri şöyledir: 

Manzum Eserleri: Dîvân,Süleymaniyye, İbret-nümâ, Mevlîd, Gülşen-âbâd, 
Heşt Bihişt, Miratü’l-Ahlâk, Menâkıb-ı İmâm-ı Azam, İrşâdü’l-Avâm, Um-
detü’l-Hüccâc, Terceme-i Kaside-i Bürde. 

Mensur Eserleri: Menâkıb-ı Çehâr-ı Yâr-ı Güzîn, Menâzilü’l-Ârifin, Um-
detü’l-Edib fi’t-Ta‘allümü ve’t-Te’dib, Emr-i İlâhî ve Hüccet-i İlâhî, Es-Safâyih 
fî-Tercemeti’l-Levâyih, Şerhu Gazeliyyâti’s-Sultan Muradu’s-Sâlis, Nak-
dü’l-Hatır, Şerh-i Terceme-i Ecvibe Alî bin Ebî Tâlib li-Es’ileti Kümeyl bin 
Ziyad, Menâkıb-ı Abdülvehhâbı Gâzî, Dâiretü’l-Usûl. 

Hallü’l-Ma‘akıdi’l-Kava‘id, Zübdetü’l-Esrâr fî Şerhi Muhtasari’l-Menâr.1 

 

Kaynakça: Osmanlı Müellifleri c. I, s. 95; Kâmûsü’l-A‘lâm c. IV, s. 2799; Vefeyât-ı 
Ayvansarâyî 18; Tuhfe c.II, s.498-499; Aşkun, Vehbi Cem, Sivas Şairleri, Sivas Halk 
Evi Yayını, Sivas 1948; Mustafa Nazmi Efendi, Hediyyetü’l-İhvân, Hazırlayan: Os-
man Türer, Osmanlılarda Tasavvufî Hayat, İnsan Yayınları, İstanbul 2005; Ş.Receb 
es-Sivâsî, Necmü’l-Hüdâ, Hazırlayan: M. Fatih Güneren, Hidâyet Yıldızı, Seçil 
Ofset, İstanbul 2000; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri I-II-III, Bizim Büro 
Basımevi, Ankara 2000; Fatih Ramazan Süer, Şemseddin Sivâsî Dîvânı (İnceleme-Me-
tin), Yayımlanmamış Doktora Tezi, CÜ, Sivas 2015.  
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Gazel

Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan 
Kenz açılmaz şol gönülde tâ ki pür-nûr olmadan 

Sür çıkar gayrı gönülden tâ tecellî kıla Hak
Pâdişâh konmaz sarâya hâne ma‘mûr olmadan 

Mest olan mestâne geldi tâ ezelden tâ ebed
İçdiler aşkın şarâbın âb-ı engûr olmadan

Mest olanlarun kelâmı kendiden gelmez velî
Pes ene’l-Hak nice söyler kişi Mansûr olmadan 

Dost cemâlin Ka‘besini kıldı âşıklar tavâf 
Yerde Ka‘be gökyüzünde beyt-i ma‘mûr olmadan 

Mûtû kable en temûtu sırrına mazhar düşen 
Gördü anlar haşr u neşri nefha-ı sûr olmada

Bir devâsız derde düşdü bu dil-i Şemsî müdâm 
Hakk’a makbûl olmak ister halka menfûr olmadan 

Derdi çok dervîşlerin şerh eylemez illâ velî 
Söylemek terk-i edebdir ana destûr olmadan 
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Gazel

Eyâ genc isteyen vîrânelerden
Benim vîrâne gönlüm görmedin mi

Eyâ serhoş gelen meyhânelerden
Benim mestâne gönlüm görmedin mi

Eyâ şem‘-i ruha tâlib olanlar
Benim pervâne gönlüm görmedin mi

Eyâ Mecnun’layın dağlar gezenler
Benim dîvâne gönlüm görmedin mi

Eyâ göklerde seyr eden kevâkib
Benim seyyâre gönlüm görmedin mi

Eyâ derya yüzünde mevc uranlar
Benim seyyâle gönlüm görmedin mi
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Gazel

Ey gâfil uyan rıhlet-i nâgâhı unutma 
Yol korkuludur korkusu çok râhı unutma 

Mağrûr oluben devlet-i dünyâ-yı denîye
Sakın yitirip dînini Allâh’ı unutma 

Bu dâr-ı fenâ içre bugün n’itsen elinde 
Yarın varacağın ulu dergâhı unutma 

Güç itme gücün yetdigine gece vü gündüz
Nâgâh erişir âh-ı seher-gâhı unutma 

Göğsün gerüben câh-ı cihân içre salınma 
Âhir yıkılıp düşeceğin câhı unutma 

Derbendine mevtin yolun uğrar er eğer geç 
Ol geçmesi düşvâr güzergâhı unutma 

Hem-râhı kişinin iyi yavuz amelidir 
Kem yoldaşı terk et iyi hem-râhı unutma
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Bir oh demesine bugün aldanma cihânın 
Sonunda anun derd ile bin ahı unutma 

Hâlık’dan utan rızkını halkdan sakın umma 
Bil Rabbüni er-rızku alellâh’ı unutma 

Ey çeşm-i hakâretle bakan merd-i fakîre 
Ol fakr ile fahr eden ulu Şâh’ı unutma 

Bu bâğ-ı cihân içre hevâ yolları çokdur 
Şemsî yürü sen Hakk’a giden râhı unutma 
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Gazel

El amân bu çarh elinden cümle insân ağladı
Rûzigârın şiddetinden cümle yeksân ağladı 

Lâle-veş kapkara yandı ciğerim bu gussadan 
Nergisin bağrı göyündü gül ü reyhân ağladı 

Bunca yıllar pâdişâhlık edeni gel gör bugün
Soydular türlü libâsın teni üryân ağladı 

Hak Teâlâ’nın Habîbidir Muhammed Mustafâ
Ol dahi râhat olmayıp ümmet için ağladı 

Dost ile muhabbetten bir dem ayrılmaz idi
Birbirinden ayrılınca sohbet-i yârân ağladı 

Enbiyâlar evliyâlar geldi cihâna azîz 
Hîçbiri bulmadı râhat kamu ihvân ağladı 

Şemsiyâ gülem mi dersün bu fenâ dünyâda sen 
Kim ki buna meyl verdi yaş değil kan ağladı 
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Gazel

Manâ-yı ilm-i ledün irfân içinde gizlidir 
Şüphesiz nûr-ı Hudâ îmân içinde gizlidir

Yok durur var da değil yâ var durur yok da değil
Lâ-mekân ol perde-i imkân içinde gizlidir

Gel beri zâhid harâbât ehlin inkâr eyleme 
Ârif-i billâh olan insân içinde gizlidir

Zulmet-i inkâra çekmiş nefsin ey zâhid seni 
Nitekim şems ü kamer zulmât içinde gizlidir

Şemsiyâ bahr-i hakîkat gevheridir sözlerim
Katredir sûretde gör ummân içinde gizlidir
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ŞEMSÎ AHMED
Asıl adı Şemsî Ahmed Efendi, Muhammed Emin Efendi’nin oğludur. 
Müderristir. Abdülmecid Sivâsî ahfâdındandır. 13 Safer 1130 /15 
Ocak 1718 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Eyüp’te Nişancı yakın-
larında dedesi Abdülmecid Sivâsî Efendi bahçesinde babasının kabri 
yanında medfundur.1

Ârzû eyler hevâ-yı zülf ü hattın her zamân
Murg-ı dil âvâredir bir yerde tutmaz âşiyân

Kaynakça: Şakâyık-ı Şeyhî c. II, s. 492; Sâlim 388; Belîğ 41; Tuhfe c.II, s.499. 
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ŞEYH HALİD
Şair ve mutasavvıf olan Şeyh Halid’in asıl adı Mehmed Hâlid’dir. Ka-
dıoğulları diye bilinenbir ailedendir. Babası, Nakşi şeyhlerinden Ah-
med Efendi’dir. 1856 yılında Sivas merkez Hacı Mehmet mahallesinde 
doğdu.  2-3 yaşlarında iken önce annesini, bundan kısa bir süre sonra 
da babasını kaybetti. Amcaları Said İbrâhim ve Hafız Rahmi’nin neza-
reti ve ağabeyi Ali Berekât Efendi’nin terbiyesinde 6-7 yaşına kadar kal-
dı. Ali Berekât Efendi’nin vefatı ve  hemşiresinin gelin olması sebebiyle 
bir süre de diğer kardeşi İsmâil Kemal’in yanında bulundu. Doğduğu 
mahallede bulunan Sıbyan Mektebi’ni bitirdikten sonra rüştiye tahsili-
ne başladı. 1868 yılında Sivas Mekteb-i Rüştiyesi’nden bir icazetnâme 
alarak mezun oldu. Öğrenimini devam ettirmek isterken “manevî pe-
derim” dediği amcası Hafız Rahmi vefat etti. 

1873 yılında 18 yaşında iken Sivas süvari 4. alayına bir dilekçe vererek, 
bu alayın 3. bölüğüne gönüllü olarak kayıt yaptırdı. Bir yıl kadar Sivas’ta 
askerlik yaptıktan sonra Erzincan’ın Tercan kazasının Mama Hatun 
kasabasına gönderildi ve bir yıl kadar da orada kaldı. Daha sonra Er-
zurum ve Kars’a gitti. Kars’ta asker iken başlayan ve 93 Harbi (1877-
78) diye bilinen Osmanlı-Rus savaşına katıldı. Van, Muş, Erzincan ve 
Erzurum’da bulundu. Tezkere aldıktan sonra Sivas’a döndü ve evlendi. 
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25 yaşında iken 15 Mayıs 1880 tarihinde Sivas İstinaf mahkemesinde 
maaşsız stajyer memur olarak işe başladı. 9 Kasım 1880’de yapılan bir 
sınavı kazanarak Gürün Bidâyet mahkemesi ikinci kâtipliği görevine 
getirildi. 13 Aralık 1880 tarihinde buradaki görevine başlayan Mehmed 
Hâlid, 20 Nisan 1887 tarihinde o tarihte Sivas’a, günümüzde ise To-
kat’a bağlı olan Erbaa ilçesi Bidâyet mahkemesinde hâkim yardımcılığı-
na tayin edildi. 21 Nisan’da buradaki görevine başlayan Mehmed Hâ-
lid, 13 Aralık 1888 tarihinde bu görevden ayrılarak, Sivas merkez savcı 
yardımcılığı görevine getirildi. 1 Temmuz 1889 tarihinde Darende Bi-
dâyet mahkemesi hâkim yardımcılığına tayin edildi. 20 Şubat 1892’de 
Gürün Bidâyet mahkemesi hâkim yardımcılığından becayişle 28 Ma-
yıs 1893 tarihinde Darende Bidâyet mahkemesi başkatipliği görevine 
başladı. 10 Aralık 1893 günü selefinin memuriyetinin bakanlıkça kabul 
edilmemesi üzerine bir önceki görevi olan Gürün ilçesi hâkim yardım-
cılığı görevine tekrar döndü. 14 Ağustos 1896 tarihinde Darende Bidâ-
yet mahkemesi sorgu hakimi muavinliğine becayiş yaptı. 6 Mart 1899 
tarihinde Tonus (Altınyayla) ilçesi Bidâyet mahkemesinde başkatiplik 
görevine atandı. 1907 tarihli son Sivas Salnâmesi’nde de bu görevini 
devam ettirdiği anlaşılan Şeyh Hâlid, yıllarca adalet teşkilatında devlete 
hizmet ettikten sonra, Kuruçay’da bulunduğu sırada şeyhi Tosyalı Sâ-
dık Baba’nın manevi emriyle emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra 
Sivas’a döndü ve ömrünün sonuna kadar burada kaldı. Şeyhinin vefatı 
üzerine postnişîn oldu. 27 Temmuz 1931 Pazar günü alaturka saatle 
11’de vefat etmiş ve Yukarı Tekke Mezarlığı’na defnedilmiş olan Şeyh 
Halid’in biri manzum ikisi mensur olmak üzere yazma halinde üç eseri 
bulunmaktadır. Bunlar; Divan, Mektûbât ve Hilafetnâme’dir.1

Kaynakça: Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri; Alim Yıldız, Şeyh Hâlid Divanı, Sivas 
2004.
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Gazel

Dil âteş-i aşkınla bütün yansın efendim
Sen cânımın içindeki bir cânsın efendim

Bir ben değilim bâğ-ı gülün bülbül-i zârı
Sen cümle cihân halkına bir hânsın efendim

Lütfundan ayırma beni dûr eyleme senden
Hep âcize sen saç-ı ihsânsın efendim

Her demde sunup bâde-i nev mest-i müdâm et
Münkir bulunan reşk oduna yansın efendim

Aşkın oduna gönlüm evin eyle karargâh
Girdikçe sivâ gönlüme hep yansın efendim

Meyhâne-i aşkında beni hâdim-i aşk et
Uşşâka sunam bâdeyi dolansın efendim

Yak Halid’i aşkınla bütün kalmaya nâmı
Vaslınla dalıp hayrete dil kansın efendim
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Gazel

Düşeli âteş-i aşkın bu gönül hânesine
Gitti elden murg-ı gönlüm uçtu şâhânesine

Şem‘ine pervâne oldu varlığım yaktı tamâm
Katre iken düştü şimdi aşkının deryâsına

Kalmadı yoktur karârı zikr ü fikri yâr olup
Terk edip gayrı sivâyı cân verir rızâsına

Baş ile cânı edip dostun yolunda hem sebîl
Cânını eyler fedâ elbette kul Mevlâsına

Âşıkın hâlinden tabîbâna sorma Hâlidâ
Düşmeyen bilmez ne bilsin yârinin sevdâsına
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Gazel

Âşıkânın aşkı bil irfânı miktârıncadır
Gâfilânın gafleti noksânı miktârıncadır

Sen senin miktarını bilmek dilersen zâhidâ
Âdemin âdemliği nâlânı miktârıncadır

Âşıkın subh u mesâ efgânı ta‘yîb olmasın 
Herkesin âhı anın hicrânı miktârıncadır

Râh-ı aşka ârif ol kılıp Halîl’e iktidâ
İktidâsı sâlikin îmânı miktârıncadır

Kendini odlara atıp yak bütün hep varlığın 
Nâil-i vuslat hemân sûzânı miktârıncadır

El yuyup gayr-i sivâdan gönlü Hakk’a bağlayıp
Bilmiş ol esmâr-ı aşk cânânı miktârıncadır

Hâlikâ sen Hâlid’i cezb eyle gark-ı hayret et
Vezn-i irfân ârife irfânı miktârıncadır
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Aradığım Gül Kalmadı

Aradığım gül kalmadı bu bağda
Çoktan düştü bahçemize talan yâr
Hasret-i yâr ile mekânım dağda
Mecnûn edip çölden çöle salan yâr

Laleli sümbüllü bir bağ yetirdim
Su verdim eşkimden güller yetirdim
Çeşm-i âhu nazlı yâri yitirdim
Hani benim garip gönlüm alan yâr

Murg-ı gönlüm sen her dalda ötmezdin
Beni koyup yad ellere gitmezdin
Vuslat kelâmında hilaf etmezdin
Düşer mi şânına böyle yalan yâr

Şimden sonra ben de yanıp ağlayım
Bakmayım sivâya gözüm bağlayım
Artık hayâlinle gönlüm eğleyim
Zikr ü fikrim olsun şimdi aman yâr

Çekmeli ne çâre hasretlik yâri
Yaksın vücûdumu aşkının nârı
Yeter etme Hâlid âh ile zârı
Bir gün eder dermân derdi salan yâr
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Geldim

Şem‘-i cemâline oldum pervâne
Âteş-i aşkınla yanmağa geldim
Akl u fikrim verip olup mestâne
Bu mihnet-sarâya dîvâna geldim

Gördüm ki aşıkân cümle divâne
Şarâb-ı aşk içip olmuş mestâne 
Cem olup baş verir zikr-i Yezdâne     
Gördükçe hallerin nâlâna geldim

Arayı arayı vardım pîrlere
Yalvarıp yüzümü sürdüm yerlere 
Tuttu elim bir şah verdi bir ere
Şimdi bu varlığım sûzâna geldim

Buyurdu o şâhım dünyâdır fâni
Terk-i cân etmektir sâlikin şânı
Sen de terk et vârın bul sen de yâri      
Anınçün ben cânı kurbâna geldim 

Hâlid hayrân iken ezelde yâre
Görmez oldum şimdi düşdüm hem zâre 
Aradım ben bana bulmadım çâre
Terk edip ben beni sultâna geldim
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TAHİR NADİ (OZANÖZGÜ)
Asıl adı Mehmet Nadi olan Tahir Nadi, 1876’da Divriği’de doğmuştur. 
Tuğutluzâde diye bilinen bir ailedendir. İlköğrenimini babası Mehmet 
Halim’in görevi nedeniyle Kilis’te yaptı. Daha sonra üç yıl kaldıkları 
Maraş’ta Arapça ve Farsça öğrendi. Maraş Orman memurluğundan 
emekliye ayrılan babasının isteği üzerine İstanbul’a giderek, dört yıl 
kaldığı Üsküdar’da Hoca Nazım Efendi’nin metin ve şerh derslerini ta-
kip ederek icazetname aldı. Üsküdar idadisini bitirdikten sonra 1318 
(1900-1901)’de açılan Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ne girdi ve öğre-
nimini burada tamamlayarak öğretmen oldu. Öğrenciliği sırasında Be-
yazıt Camii’nde Gülistan ve Hafız Divanı, Ayasofya’da Mesnevi dersleri 
verdi.

Öğretmen olarak, tahminen 1904-5’te Mardin’e tayin edilen Tahir 
Nadi, bu durumu bir şiirinde şöyle ifade etmektedir:

“Mâr-ı dîne Tahir’i tiryâk için gönderdiler” (Din yılanına Tahir’i panze-
hir için gönderdiler)

Mardin’de üç yıl kaldı ve Mevlid’ini de burada kaleme aldı (1908). Daha 
sonra Selanik’e tayin edildi. Tahminen 1908-9’da Selanik’e giden Tahir 
Nadi burada da üç yıl müdürlük görevinde bulundu. 
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Selanik’te görev yaparken, orada posta memuru olarak çalışan Talat 
Paşa kendisinden, Mevlana’nın rübailerinden Farsça dersi vermesini 
istemiş, Tahir Nadi de “Bostan ve Gülistan’ı öğrenmeden Mevlana’yı 
anlamazsın” diyerek bu talebi reddetmiştir. 

Daha sonra Ankara Darülmuallimin-i Rüşdî’ye edebiyat öğretmeni 
olarak tayini çıktı (1912). Kaç yıl çalıştığını bilemediğimiz Ankara’dan 
yine terfien Kerkük İdadisi’ne müdür olarak tayin edildi. Kerkük’te Sul-
tanî ve Nümune Mektebi binalarını inşa ettiren Tahir Nadi, Basra Sul-
tanîsi müdürlüğünde de bulundu. I. Dünya Savaşı’nda Basra’nın işgali 
üzerine Türk olduğu gerekçesiyle esir edilmek istenmiş, Farsça’yı çok 
fasih konuşması ve kendisini İranlı bir tüccar gibi göstermesi sayesinde 
esir düşmekten kurtulmuştur. İranlı gibi giyinip deve sırtında Müntefik 
çöllerinden Bağdat ve Halep yoluyla İstanbul’a dönmüştür.

Kadıköy, Kabataş ve Vefa liseleri ile Gazi Osman Paşa Okulu, İstanbul 
ve Adana Kız Öğretmen Okulu, Amerikan Koleji, İmam Hatip Okulu, 
Pertevniyal ve İstanbul Kız liselerinde Farsça öğretmenliği yaptı. 

Yirmi yıl kadar buralarda Farsça öğretmenliği yapan Tahir Nadi, 1928 
harf inkılabıyla, Farsça dersinin okulların müfredatından kaldırılma-
sı üzerine Türkçe öğretmeni olarak görevlendirildi. Tahir Nadi, dersi 
uhdesinden alındığı için, zamanın Maarif müsteşarı Köprülüzade Fuad 
Bey’e çok ağır bir cümle ile hücum etmişti. Kendisine harf inkılabı so-
rulduğunda, “Yeni harfler on beş günde öğrenilen bir çocuk oyuncağı-
dır, eski harfler ve imlâsı on beş senede öğrenilen bir ilimdir” diye cevap 
verdiğini Mahir İz Yılların İzi’nde nakletmektedir. 

İstanbul Kız ve Erkek liseleri ile Pertevniyal Lisesi ve son olarak iki yıl 
görev yaptığı Yenikapı Mektebi’nde Türkçe öğretmeni olarak çalış-
tı. Öğretmenlik görevinde kırk beş yılı doldurması üzerine Yenikapı 
Mektebi’nden emekliye ayrıldı. 
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Soyadı kanunundan sonra Ozanözgü soyadını alan ve hiç evlenmeyen 
Tahir Nadi Şubat 1952’de vefat etmiştir.

Pek çok eser yazmış olan Tahir Nadi’nin, Tahir Nadi Efendi Mevlidi (İs-
tanbul, 1326/1908; yeni harflerle 1950), Umdetü’l-Kavâid (İstanbul 
1915) ve Fezleke-i Lisân-ı Fârisi (İstanbul, 1922, 1928)  isimli eserleri 
basılmıştır. 

Bunların dışında Molla Camî Dîvânı ve Ubeydi Zâkânî Letâifi tercüme-
leri ile bin iki yüz sayfalık Divanı Üsküdar’da oturan dayısının evinde 
yanmıştır.

Yaşadığı dönemde hicviyeleri dilden dile dolaşan şairin, bu hiciv şiir-
lerinden bazıları bazı gazete ve mizah dergilerinde yayımlanmış olma-
sına rağmen bu konuda bir gazete ve dergi taraması yapılmadığından, 
kaç şiirinin nerelerde yayımlandığına dair de kesin bir bilgimiz yoktur.1  

Kaynakça: İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri 1861; “Sönen İki 
Hiciv Yıldızı”, Milli Mecmua, 19 Eylül 1953; Mahir İz, Yılların İzi, İstanbul 1990; Ta-
hir Nadi, Tahir Nadi Mevlidi, İstanbul 1950; M. Raif Ogan, “Merhum Tahir Nadi”, 
İslam Dünyası, 6 Mart 1953; İbrahim Aslanoğlu, Sivas Meşhurları, Sivas 2006; Alim 
Yıldız, “Bir Hiciv Şairi: Tahir Nadi”, Cumhuriyet Dönemi Sivas Sempozyumu, Sivas
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Terkib-i Bend

İçtiklerimiz bâde değil zehr-i elemdir
Güldüklerimiz hande-i te’sîr-i sitemdir

Cahiller eder âlemi mihrîre tekaddüm
Tahsîl-i kemal etmenin encâmı nedemdir

Hem-nev‘ini rencîde eder nâkıs olanlar
Makhûr olur ol kimse ki erbâb-ı kalemdir

Bir akçeye nâmus ile îmânı satarlar
Bed-mâye olan çâker-i dînar u diremdir

Bin lânet ü nefrîne sezâvâr olur âhir
Ol kimse ki ahlâkı bed ef ‘âli de kemdir

İcrâ-yı mefâsit eden eşhâs-ı leîm
Fikr etmeli kim en sonu mahkûm-ı ademdir

İnsanları dûçar-ı düyûnât eden el-yevm
Hep de ki maîşet denilen emr-i ehemdir

Müstağrak-ı deryâ-yı ni‘âm zümre-i cühhâl
Dûçâr-ı sefâlet olan erbâb-ı himemdir

Bir devre-i nahsînde bulunduk ki zamanın
Bahşettiği illetlerin ednâsı veremdir
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Dilşâd ediyor nâkesi yara-yı tabîat
İrfân u hüner sâhibi ma‘rûz-ı sakemdir

Milliyetini medhe sezâ görmeyen âdem
Allâha kasem hâin-i efrâd-ı ümemdir

Ebkâr-ı arûsân-ı sühân saf be-saf olmuş
Bin cilve-i ta‘zîm ile karşımda hademdir

Evzâ-ı hiretsûsı cihândan heder olduk
Geldik geleli dehre esîr-i keder olduk
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Na‘t

Günâhkâr bir elem-keş rû-siyâhım yâ Rasûlallâh
Şefâat kânısın yok iştibâhım yâ Rasûlallâh

Hayâl-i hasretinle olmuşum mebhût u ser-gerdân
Salât-ı penc-gâhta kıble-gâhım yâ Rasûlallâh

Ben ol nâlende bir dil-sûhteyim envâr-ı aşkınla
Yakar bu âlemi sûzişli âhım yâ Rasûlallâh

Bütün âlâm-i gûn-â-gûn vücûdum etmiş istîlâ
Cihânda sensin ancak çâre-hâhım yâ Rasûlallâh

Bu Tâhir mücrim ü âsî hemîşe zâr u giryândır
Hesapsızdır deyi cürm ü günâhım yâ Rasûlallâh
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Hicviyye

Sana şimden geri hicviyyem ey nâmerd besdir bes
Hecâ’-yı dilşikârım kişver-i irfâne bir canfes

Nasîbin yok hünerden iktidârın şarlatanlıktır
Tefevvuk eylemek kâbil mi savt-i bülbüle kerkes

Vücûdun sân-ı insâniyyete irâs-ı şeyn eyler
Sana nisbetle bir sâhib-hayâdır kahpe bir metres

Bulunmaz çâr-ı aktâr-ı cihânda misl ü mânendin
Vücûdun zübde-i humk-ı cehâlet sîretin ednas

Bütün ashâb-ı vicdân nâmına lânetle yâd eyler
Rezâlet lafzının mefhûmuna ber sûretin mâ’kes

Kararmaz mihr-i tâban bir buluttan bilmiş ol alçak
Bulunmaz âb-ı deryâ ger tükürmüş olsa bir nâkes

Benim ol kârgâh-ı kudretin mâhir sühandânı
Sezâdır söylesem nevzâd-ı tab’ım kâle-i enfes

Nikâd-ı âbdârım duysalar takdir ederlerdi
Nedîm ü Nef ’i vü Örfî vü Hâtif Anter ü Ahres
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Fürûğ-ı tab’ımın bir lem’asıdır mihr-i âlemtâb
Huzûrumda sebakhân tıfl olurdu görse ger Nevres

Değildir sâde söz güldeste-i firdevs-i âlâdır
Sünûhâtım mezâmîni kitâb-ı emced ü akdes

Kelâlın âbtâb-ı selsebîl-i bâğ-ı rıdvardır
Sözüm enfâs-ı lâhûtî değildir sâdece bir ses

Münâfık kimseler tahtessıfır ednâsı insânın
Cihânda çünkü anlar düşmeni erbâb-ı irfânın
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Gazel

Hecv yazmakta gerçi hadden efzûn şöhretim vardır
Sebepsiz eylemem şakk-ı şefe ciddiyyetim vardır

Dilim varmaz muazzez kimseyi tezyîf ü tahkîre
Şirâr-ı milleti te’dîbe sây ü gayretim vardır

Görüp zâhirde sâkit hâlimi zannetme gafletten
Belâgat mülkünü teshîre kâfî kudretim vardır

Vekîl olmak ümitsiz, meb’us olmak muhtemel ammâ
Ne yüksek acz ü cehlim, ne ricâle nisbetim vardır

Semâdan hâke düşmüş mihr-i âlemtâb-ı irfânım
Hecâgû Tâhir-i Nâdî denen bir töhmetim vardır
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Kıt‘a

Kesb-i irfân cehli mahveyler bir âdî kimseden
Eylemez bahş-i necâbet mâyesiz pespâyeye
Olsa da mihrîr-i a‘zam kıymeti noksân olur
Kimse aldanmaz revâcı olmayan sermâyeye
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Kıt‘a

Nâkese cevher-i irfânını bezletme sakın
Öğrenir bilmediği şeyi sana düşmen olur
Kudret-i fâtıradan çünki nasîbi o kadar
İlmi artınca hemân fırsat alır rehzen olur
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Kıt‘a

Sabrı müşkil derde dûçâr oldum ammâ şimdilik
Râhat etmekte gönül merdümü hurrem gibi
Ettim ünsiyyet belâ-yı dehr-i sâmansûz ile
İçtiğim semdir tabîbin verdiği merhem gibi
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Kıt‘a

Çok çalıştım hikmet-i Yezdân’ı idrâk etmeğe
Nefsim ıslâh eylemekten başka hikmet görmedim
Sû-i tedbîrimle dâm-ı gaflete düştümse de
İstikâmet sâyesinde renc ü mihnet görmedim 
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Kıt’a

Beş Murad ile Muhammed, dörttür ancak Mustafa
Oldu üç Sultan Selim, Ahmed’le Osman mutlaka
İki Mahmûd ü Hamîd ü Mecîd ü Süleyman, Bâyezid
Birdir İbrahîm ü Orhan u Azîz, Sultan Vahîd
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Müfred

Ehl-i mansıp vakt-i nekbette tevâzû gösterir
Gün guruba yaklaşınca sâyesi memdûd olur
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Müfred

Humkunun ölçüsünü bulmada fen âcizdir
Cehlinin debdebesi koskoca ummân gibidir
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