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HAYATI 

Do¤um Tarihi, Do¤um Yeri 

Kâz›m Pafla’n›n hayat›n›n belirli k›sm› bilinmezlikler içinde-
dir. Bilinmeyen taraf› genelde çocukluk y›llar›yla ilgili k›s›md›r. 

Kâz›m Pafla’n›n hayat›n›n çocukluk ve gençlik y›llar›na
ait dönemini Sernüviflt-nâme-i Âcizî adl› eserinden1 ö¤renebi-
liyoruz.

Kâz›m Pafla’n›n Sernüviflt-nâme-i Âcizî’de aktard›¤› bilgiler
hikayemsi bir üslupla anlat›l›r. Kâz›m Pafla’n›n do¤umunu
müjdeleyen olayda bu üslup içinde verilir. Eserde verilen bil-
giye göre, yafll› bir derviflin yolu Kâz›m Pafla’n›n babas› Hü-
seyin Efendi’nin evine u¤rar. Hüseyin Efendi’nin konu¤u
olur. Hüseyin Efendi, bu dervifle ilgi gösterir, ikramlarda bu-
lunur. Yap›lan muameleden memnun kalan dervifl, misafirli-
¤inin dördüncü gününün akflam›nda Hüseyin Efendi’ye gön-
lünde ne tür bir dile¤inin oldu¤unu sorar. Hüseyin Efendi,
bir erkek evlat babas› olmay› arzu etti¤ini dile getirir. Dervifl,
Hüseyin Efendi’ye müjde verir. Allah’›n kendisine ikramda

1. fiairin eserleri hakk›nda bilgi verirken bu eserle ilgili k›sa ve net bilgi
verilecektir. Eserin yaz›l›fl›, özelli¤i, muhtevas›, üslubu ve benzeri konu-
larda yeterli bilgi için bkz: Haluk Gökalp, Eski Türk Edebiyat›nda Man-
zum Sergüzeflt-nâmeler, Kitabevi, ‹stanbul 2009, s. 473-539. 
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bulunaca¤›n›, insanlar›n haset edece¤i faziletli bir erkek ço-
cuk ihsan edece¤ini ifade eder. Bu çocu¤a Kâz›m ad›n›n veril-
mesi önerisinde bulunur2. 

fiair, derviflin ad›n›, kimli¤ini, nereden ve ne amaçla geldi-
¤ini aç›klamaz. Bütün bunlar bir s›r olarak kal›r. Sadece der-
viflin gitti¤i yere dikkat çekilir. “K›lm›fl sefer-i diyâr-› ma-
na/Bir anda azm-i Arfl-› A’lâ” beytiyle mana alemine do¤ru
yola ç›kt›¤›n›, Arfl›n en yüksek tabakas›na do¤ru yol almaya
çal›flt›¤›n› kaydeder3. 

Olay›n üzerinden henüz bir y›l geçer. Hüseyin Efendi’nin
bir o¤lu dünyaya gelir. Derviflin önerisi gere¤ince bu çocu¤a
Cafer-i Sad›k’›n o¤lu ve 12 ‹mam’›n yedincisi Mûsa Kâz›m’›n
ad› verilir. 

Kaynaklar›n tamam› flairin ad›n› Mûsâ Kâz›m olarak kay-
deder. Ancak, Bursal› Mehmet Tahir Efendi, flairi “Kâz›m ‹b-
rahim Pafla” ad›yla anar4. Tuhfe-i Nailî’de flairin ad›n›n bu fle-
kilde an›lmas›n›n yanl›fll›¤› belirtilir5. Türk Ansiklopedisi’nde
“Kâz›m mahlas›yla ‹brahim’in hiçbir münasebeti yoktur”
cümlesiyle Osmanl› Müellifleri’nde verilen bilginin yanl›fll›¤›-
na de¤inilir6. Servet gazetesinde yay›mlanan bir taziye yaz›-
s›nda da bu isim yanl›fll›¤› devam eder. fiair, “‹brahim Kâz›m
Pafla” biçiminde an›l›r7. Bu yanl›fll›k baz› kütüphane katalog-
lar›nda da yer al›r. 

Eski kaynaklarda, flairin hicri 1237 y›l›nda do¤du¤u belir-
tilir8. Hicri 1237 y›l›n›n miladi karfl›l›¤› Eylül 1821 ile A¤ustos

8

2. Haluk Gökalp, age, s. 474-475. 
3. Haluk Gökalp, age, s. 498. 
4. Mehmet Tahir, Osmanl› Müellifleri, Matbaa-i Âmire, ‹stanbul 1333, c. II,

s. 402.
5. Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Bizim Büro Yay›nlar›, Ankara 2001,

c. II, s. 839. 
6. Türk Ansiklopedisi, “Kâz›m Pafla maddesi, Milli E¤itim Bas›mevi, Anka-

ra 1974, c. XXI, s. 446.
7. Mehmet Korkut Çeçen, “Koniçeli Kâz›m Pafla”, Çukurova Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 17, Say› 2, 2008, s. 16.
8. Fatin, Hâtimetü’l-Efl’âr, ‹stanbul 1271, s. 346; ‹bnülemin Mahmut Kemal

‹nal, Son As›r Türk fiairleri, Dergah Yay›nlar›, ‹stanbul 1988, c. 2, s. 801;
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1822 tarihleri aras›d›r. Do¤um tarihi belirlenirken hicri 1237
tarihi esas al›nd›¤›ndan genellikle miladi karfl›l›¤› 1821 y›l›
olarak verilir9. Türk Ansiklopedisi’nde 1237 y›l›n›n miladi kar-
fl›l›¤›n›n 1822 oldu¤u belirtilir10. Do¤um tarihinin ay ve gün
olarak belirtilmemesi halinde her ikisini de do¤ru olarak ka-
bul edebiliriz. Tuhfe-i Nâilî’de 1237 y›l›n›n miladi karfl›l›¤›
1831 biçiminde belirlenmektedir11. Muvaffak Eflatun, Tuhfe-i
Nâilî’yi esas ald›¤›ndan o da hicri 1237 y›l›n›n miladi karfl›l›-
¤›n› 1831 olarak göstermifltir. Bu yanl›fll›¤›n, Tuhfe-i Nâilî’ye
duyulan güvenden kaynakland›¤›n› san›yoruz. ‹brahim Ala-
eddin Gövsa, flairin do¤um tarihiyle ilgili farkl› bir tarih ve-
rir, 1809 y›l›nda do¤du¤unu belirler12. Gövsa’n›n verdi¤i bu
bilgi hiçbir kayna¤a dayanmamaktad›r, inand›r›c› bir taraf›
da yoktur. ‹smail Habib Sevük’ün, flair için, “Tepedelenli’nin
idam edildi¤i s›ralarda, 1820 y›l›nda do¤du13” ifadesi de ger-
çe¤i yans›tmaktan uzakt›r. ‹smail Hakk› Aksoyak da, mezkur

9

Metin Kayahan Özgül, “Koniçeli Mûsâ Kâz›m Pafla’n›n Hicviyeleri”,
Türk Kültürü, May›s 1993, y›l 31, Say› 361, s. 299; Türk Ansiklopedisi, “Kâ-
z›m Pafla maddesi, Milli E¤itim Bas›mevi, Ankara 1974, c. XXI, s. 446;
Muvaffak Eflatun, “Müselles ve Mûsâ Kâz›m Pafla’n›n ‹ki Müsellesi”,
Hac› Bektafl Veli Araflt›rma Dergisi, Bahar 2004, Say› 29, s. 90; fiemsettin
Sami, Kamusu’l-A’lâm, ‹stanbul 1314, c. 5, s. 3811; ‹brahim Nemci Dil-
men, Tarih-i Edebiyat Dersleri, Matbaa-i Âmire, ‹stanbul 1338, c. II, s. c. 2, 
s. 128; M. Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, c. II, s. 839. 

9. ‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal, Son As›r Türk fiairleri, c. 2, s. 801; ‹sma-
il Ünver, Büyük Türk Klasikleri, Ötüken Yay›nlar›, ‹stanbul 1988, c. 8, s.
166; Abdülbaki Gölp›narl›, Divan fiiiri, XIX. Yüzy›l, Varl›k Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1955, s. 19; Mustafa Uzun, “Kâz›m Pafla” maddesi, T. D. V. ‹slam
Ansiklopedisi, ‹stanbul 2001, c. 25, s. 152; Nuri Akbayar, Kâz›m Mûsâ Pa-
fla Maddesi, Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi, Dergah Yay›nlar›, ‹stan-
bul c. 5, s. 259; Anadolu Yay›nc›l›k, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedi-
si, Anadolu Yay›nc›l›k, ‹stanbul, c. 6, s. 3188. 

10. Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, Türk Ansiklopedisi, c. 21, s. 446.
11. Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, c. II, s. 839. 
12. ‹brahim Alaeddin Gövsa, Türk Meflhurlar›, Yedigün Neflriyat›, ‹stanbul

s. 211; ‹brahim Alaeddin Gövsa, Meflhur Adamlar, ‹stanbul 1933-1935, c.
3, s. 880. 

13. ‹smail Habib Sevük, Tanzimattanberi I, Edebiyat Tarihi, Remzi Kitabevi,
‹stanbul 1942, s. 92. 
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kaynaklardan hiç biriyle örtüflmeyen bir tarih verir, flairin
1806 y›l›nda do¤du¤unu vurgular14. 

Kâz›m Pafla, Sernüvifltname-i Âcizî’de do¤um tarihiyle ilgi-
li flu bilgileri aktar›r:

Sene iki yüz otuz yedide
Bin y›l dah› andan ileride

fiaban ay›n›n yedinci ruz›
Bir yevm-i rübû-› dil-firûz›

Yukar›daki iki beyitten anlafl›ld›¤› kadar›yla Kâz›m, hicri
1237 y›l›n›n fiaban ay›n›n 7. günü dünyaya gelir. Miladi tarih-
le Kâz›m’›n 29 Nisan 1822 tarihinde do¤du¤unu söyleyebiliriz. 

Mehmet Korkut Çeçen, Haluk Gökalp ve Ramazan Bar-
dakç›, flairin Sernüviflt-nâme-i Âcizî adl› eserinden aktard›klar›
bilgiye istinaden Kâz›m Pafla’n›n 7 fiaban 1237/29 Nisan 1822
Pazartesi günü do¤du¤unu belirlerler15. Verilen tarihin y›l,
ay, gün olarak flair taraf›ndan belirtilmesi, bir gerçe¤i aksettir-
mekte, tereddütümüzü önlemektedir. 

fiairin do¤um yeriyle ilgili bir problem yoktur. Kâz›m Pa-
fla, ad› geçen eserinde Rumelili oldu¤unu, Rumeli’de do¤du-
¤unu ifade eder. Bu gerçe¤i flöylece dile getirir:

Yanya denilen livaya mülhak
Koniçe denen kazâda elhak

Dünyaya gelip bu abd-i nâlân
Gehvâre-i tende k›lm›fl efgân (s. vk. 4b) 

10

14. ‹smail Hakk› Aksoyak, Kâz›m Pafla, “Hayat›, Sanat› ve Mizahi Yönü”,
Milli Kültür, May›s 1991, Say› 84, s. 49. 

15. Haluk Gökalp, s. age, 480; Mehmet Korkut Çeçen, agm, agd, c. 17, Say›
2, s. 16; Ramazan Bardakç›, Mûsâ Kâz›m Pafla Hayat›, Sanat›, Külliyat›,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat›
Ana Bilim Dal›, Yay›mlanmam›fl doktora tezi, Ankara 2007, s. 53. 
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fiair, bu beyitlerde, Yanya vilayetine ba¤l› Koniçe’de do¤-
du¤unu belirtmektedir. fiair hakk›nda bilgi veren kaynakla-
r›n tamam› alan› daralt›rlar, Koniçe’de do¤du¤unu kaydeder-
ler. Yap›lan çal›flmalarda Yanya ad› zikredilmez. fiair, ‘Koniçe-
li Kâz›m Pafla’ ad›yla an›l›r. 

Aile Çevresi ve Yak›nlar› 

Mûsâ Kâz›m Pafla, babas›n›n ad›n›n Hüseyin oldu¤unu
belirtmekte ise de, flair hakk›nda bilgi veren kaynaklar›n ge-
nelinde babas›n›n ad› Hüseyin Hüsnü’dür. Kaynaklar, flairin
annesiyle ilgili bilgi sunmamaktad›rlar. Kâz›m Pafla’n›n da,
bu konuda verdi¤i bilgi yoktur. Kâz›m Pafla, aile fertlerinin
tamam›na tarih yazm›flt›r. Babas›, amcas›, efli, o¤ullar›, k›zla-
r› ve torunlar› hakk›nda tarih yazan bir flairin annesinin ölü-
müne sessiz kalmas› düflünülemez. 

Kâz›m Pafla annesini küçük yafllarda kaybetmifl olabilir.
Yahut annesinin ölümü olay›na yazd›¤› tarih kaybolmufl ve-
ya divan›na kaydedilmemifl olabilir. 

fiairin Külliyat ad› verilen eserinde, yak›nlar›n›n do¤um ve
ölümleriyle ilgili tarihler yer almaktad›r. Divan›ndaki tarih-
lerden edinilen bilgiler ›fl›¤›nda aile fertlerinin isimleri flöyle-
ce s›ralanmaktad›r: 

fiairin babas› Hüseyin Hüsnü Bey, 3 Muharrem 1259/3 fiu-
bat 1843 tarihinde vefat etti. Hüseyin Hüsnü Bey, Haydarpa-
fla Mezarl›¤›’na defnedildi16. Kâz›m Pafla, babas›n›n irtihalini,

Âh ile a¤layarak yazd› kalem târihin
Hem-civâr-› Haseneyn ide Hüseyn’i settâr 

1259/1843

beytiyle belgelemekte17, ‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal
Bey’in verdi¤i tarihi do¤rulamaktad›r. 

11

16. ‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal, age, c. II, s. 801 
17. Bardakç›, age, s. 1178.
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fiairin efli Fatma Han›m, flairden k›sa süre önce vefat et-
mifltir. Kâz›m Pafla, Fatma Han›m’›n irtihal tarihini yazd›¤› flu
iki beyitle belgelemifltir18.

fiifle-pîrâ-y› hayâl etmifl idim ruhsâr›n›
Dem çeker bülbül gibi çeflm-i dil-i bî-nâ‘imem 

fiüphesiz ilhamdur Kâz›m bu târîh-i bihîn
Hakka gitti seyyidem nûrum efendim Fât›mam

1307/1889-90

Fatma Han›m, Aziz Mahmut Hüdayi Efendi Tekkesi ve
Camii’nin haziresine, kütüphane önüne defnedilmifltir19. 

Kâz›m Pafla dört o¤ul, üç k›z babas›d›r. Kâz›m Pafla’n›n
peflipefline do¤an dört erkek çocu¤undan sonra üç k›z çocu-
¤u do¤mufltur. 

fiairin ilk do¤an o¤lu Ali Bey’dir. “Zinet-i mehd-i fleref ol-
du Ali” m›sras› Ali Bey’in 1257/1841-42 tarihinde do¤du¤u-
nu belgelemektedir20. 

‹kinci o¤lu Hüseyin Hüsnü Bey’dir. “Meserret birle tastîr
eyledüm tarih miladlarun/Bu y›l ruhum Hüseyn’üm ruh-›
cismüm geldi dünyaya” beytiyle o¤lunun 1263/1846-47 do¤-
du¤unu belgelemektedir21. 

“Çeküp bir anda yazdum tâmdan târîhini Kâz›m/Hü-
seyn’üm yirmi bir yafl›nda göçdi ans›z›n Hakka” beytiyle ay-
n› o¤lunun 1284/12867-68 y›l›nda vefat etti¤ini belgeler22. 

Kâz›m Pafla’n›n üçüncü o¤lu Hasan Fehmi Bey’dir. “Zi-
net-i mehd-i fleref old› Hasan” m›sra› onun 1265/1848-49 ta-
rihinde do¤du¤unu belgeler23. 

Dördüncü o¤lu Muhammed Ali R›za Bey’dir. “‹zz ile old›

12

18. Bardakç›, age, s. 1179.
19. Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, c. I, s. 111. 
20. Bardakç›, age, s. 1175.
21. Bardakç›, age, s. 1176.
22. Bardakç›, age, s. 1179.
23. Bardakç›, age, s. 1176.
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R›za revnak-› mehd-i fluhud” m›sras›yla 1267/1850-51 y›l›n-
da do¤du¤una iflaret eder24. 

‹lk k›z› Emine Melek Han›m’d›r. “Eminem bir melekdür
nâzil olmufl mehd-i imkâna” m›sra› 1273/1856-57 y›l›nda
do¤du¤una iflaret eder. ‹kinci k›z› Saâdet Han›m’›n do¤umu
da “Saâdet bâ-saâdet zînet-i mehd-i vücut old›” m›sras›n›n
delalet etti¤i 1283/1866-67 y›l›nda do¤ar. Üçüncü k›z› Fatma
Didar Han›m’›n do¤umuna, “Hurdur izhâr-› dîdâr itti öm-
rüm Fât›ma” m›sras›yla tarih düflürülür. Fatma Didar Ha-
n›m’›n 1286/1869-70 y›l›nda do¤du¤u belgelenir25. 

Kâz›m Pafla torunlar›ndan ikisinin do¤umlar›na tarih düflü-
rür. Bunlar›n birisi o¤lu Hasan Fehmi Bey’in k›z› Rukiye Fât›ma
Han›m’d›r. “Söyledim Kâz›m safa-y› bâl ile târihini/Bâ-meserret
geldi dünyaya Rukiye Fât›ma” beytiyle 1297/1879-80 tarihinde
do¤du¤una iflaret edilmektedir. Di¤er torunu da, o¤lu Muham-
med Ali R›za Bey’in o¤lu Ali Asaf’t›r. “fieref-i mehd-i fluhûd ol-
d› Ali Asaf Be¤” m›sras› 1297/1879-80 tarihini veriyor26. 

Kâz›m Pafla, Sernüviflt-nâme-i Âcizî adl› eserinde Halil ve
Yahya adlar›yla an›lan iki a¤abeyinden, ad›n› vermedi¤i kü-
çük yafl›nda ölen bir k›z kardeflinden söz eder27. 

Kâz›m Pafla’n›n ölümüne tarih düflürdü¤ü kiflilerden biri-
si de k›z kardeflinin o¤lu Muammer Bey’dir. 23 yafl›nda vefat
eden Muammer Bey 1280/1863-64 y›l›nda vefat etmifltir.
“Muammer olmayup ömrüm Muammer göçdi Mevlâya”
m›sras› ölüm tarihini belgelemektedir28. 

fiairin ölümüne tarih düflürdü¤ü kiflilerden birisi de amca-
s› Muhammed Said Bey’dir. “Göçdi civâr-› Hakka Muham-
med Said Beg” m›sras› Said Bey’in 1284/1867-68 y›l›nda öl-
dü¤üne iflaret etmektedir29. 
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24. Bardakç›, age, s. 1176.
25. Bardakç›, age, s. 1177.
26. Bardakç›, age, s. 1177-78
27. Haluk Gökalp, s. 479, 475.
28. Bardakç›, age, s. 1153.
29. Bardakç›, age, s. 1178.
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Âh mine’l-mevt

Hayf ki zevce-i pâflâ-y› Kâz›m-› flâir
B›rakd› beytini fânînin etdi azm ü beka

Sezâ-y› afv ola cürmi bi-hurmet-i s›bteyn (?)
Refîka eyleye hem-nâm›na ‹rem’de Hudâ

Göçünce hû ile târihin eyledim inflâd
Behiflti Fât›ma hûriye eylesün me’vâ 

Sene 1307 

Not: Aziz Mahmut Hüdayi Tekkesi ve Ca-
mii’nin haziresinin kütüphanesi önünde
bulunan bu mezar tafl› Kâz›m Pafla’n›n efli
Fatma Han›m’a aittir. Fatma Han›m, Kâ-
z›m Pafla’dan önce ölmüfltür. Kâz›m Pafla,
Fatma Han›m’›n vefat›na tarih düflürmüfl-
tür, düflürdü¤ü  tarih Külliyat’›nda mev-
cuttur. Bu tafl üzerine yaz›lan tarih Kâz›m
Pafla’ya ait de¤ildir. Bu tarihin kimin tara-
f›ndan yaz›ld›¤›n› tespit edemedik. 
Mezar tafl›n›n dördüncü sat›r›n›n son keli-
mesi Ú£Ñ∏°S biçiminde yaz›lm›flt›r. Bu keli-
meyi tafla iflleyen ustan›n yanl›fl yazd›¤›
kanaatindeyiz. Kelime “s›bâteyn” fleklin-
de okunabilir. Anlam bak›m›ndan daha
uygun olaca¤› kanaat›yla “S›bteyn” (pey-
gamberimizin iki torunu Hasan ve Hüse-
yin) biçiminde okumay› tercih ettik. 





Çocuklu¤u, Gençli¤i ve E¤itimi 

Kâz›m Pafla’n›n çocukluk dönemiyle ilgili bilgiler kay-
naklarda yer almamakta, flairin kendi eseri olan Sernüviflt-
nâme-i Âcizî adl› eserinde30 teferruatl› biçimde aktar›lmak-
tad›r. 

Kâz›m’›n do¤umuyla evde sevinçli bir hava esmeye bafl-
lar. Babas› Hüseyin Efendi o günlerde gurbettedir. Baban›n
yapmas› gerekenler amcalar taraf›ndan yap›l›r. Do¤um olay›
nedeniyle kurbanlar kesilir, fakirlere sadakalar da¤›t›l›r. 

Henüz bir yafl›na basmayan Kâz›m, bir gün annesiyle bir-
likte amcas›n›n evine gider. Burada, kem gözlü bir adam Kâ-
z›m’› görür. Adam›n nazar›yla Kâz›m hastalan›r, a¤z›na kö-
pükler y›¤›lmaya bafllar. Çocu¤un rahats›zl›¤›n› gören ev hal-
k› tabibe bafl vururlar, fakat çocu¤un tedavisi mümkün ol-
maz. Hastal›k ilerler, Kemikleri say›lacak kadar zay›flayan
çocu¤un hastal›¤› üç y›l sürer. 

Tedavisinin tabiple gerçekleflemeyece¤i kanaatine sahip
olan dad›, çocu¤u kuca¤›na alarak Nevruz Dede adl› bir veli-
nin türbesini ziyaret eder. Kâz›m’›, türbedar kad›na teslim
eder. Türbedar kad›n, çocu¤u türbeye götürür. Çocu¤un s›h-
hat bulmas› amac›yla dua eder. Türbedar kad›n›n duas› sonu-
cu çocuk s›hhat bulur. Ancak, garip bir olay gerçekleflir. Kâ-
z›m’›n hastal›¤› k›z kardefline geçer. Hastal›¤›n k›rk›nc› günü
k›z kardefli vefat eder. 

Kaynaklarda Kâz›m Pafla’n›n küçük yaflta ‹stanbul’a geldi-
¤i ifade edilir. ‹stanbul’a ne zaman geldi¤i konusunda aç›k ve
net bilgi verilmez. 

Kâz›m Pafla’n›n ‹stanbul’a gelifline sebep olan alay Mora
isyan›d›r. Kâz›m Pafla’n›n do¤du¤u günlerde gerçekleflen
Mora isyan› birkaç y›l devam etmifltir. Bu isyan, Rumeli’nin
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30. Teferruatl› bilgi için bkz. Haluk Gökalp, Eski Türk Edebiyat›nda Man-
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si Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat› Ana Bilim Dal›, Ya-
y›mlanmam›fl doktora tezi, Ankara 2007, s. 714-780. 



huzurunu kaç›rm›fl, ‹stanbul’a göçü h›zland›rm›flt›r. Göçün
devam etti¤i günlerde Kâz›m Pafla ‹stanbul’a gelmifltir. 

Kâz›m Pafla’n›n Sernüviflt-nâme-i Âcizî adl› eserinde 5 ya-
fl›nda ‹stanbul’a geldi¤i belirtilmektedir. Mora isyan›, 1821-
1824 y›llar› aras›nda gerçekleflti¤ine göre, Kâz›m Pafla’n›n ‹s-
tanbul’a gelifli bu isyandan sonrad›r. 

Kâz›m, 5 yafl›nda babas› Hüseyin Efendi’yle birlikte ‹stan-
bul’a gelir. Bu durumu flöylece ifade eder:

Befl yafl›na varmadan nihayet
Baflumda esüp hevâ-y› gurbet

‹stanbul’a azm idüp pederle
Terk-i vatan eyledik kederle 

Kâz›m, mektebe yazd›r›l›r. Böylece e¤itim hayat› bafllar.
Mahalledeki çocuklarla arkadafll›k kurar. Bunlar›n aras›na bir
k›z çocu¤u kat›l›r. Henüz 8 yafl›nda bulunan Kâz›m’la bu k›z
çocu¤u aras›nda yak›nl›k gerçekleflir. Otururlar, konuflurlar,
sohbetlerde bulunurlar. Bu arada bahç›van ç›kagelir. Çocuk-
lar›n ellerinden tutar, zaman›n geçti¤ini bildirerek k›z çocu-
¤unu ve Kâz›m’› evlerine teslim eder. 

Kâz›m Pafla, olay› abart›l› biçiminde aktar›r. Ad›n› bile ö¤-
renemedi¤i k›z arkadafl›ndan ayr›l›r. Üç ay boyunca k›z arka-
dafl›n› arar. Evinden ç›kamayan Kâz›m, oynamak için buldu-
¤u yeni arkadafl›ndan ayr›lman›n ac›s›n›, hüznünü yaflar. 

Kâz›m 9 yafl›na geldi¤inde farkl› bir yap›ya bürünür. fia-
irin ibadete e¤ilimi artar. Babas›n›n yönlendirmesi sonucu
befl vakit namaz k›lmaya bafllar. Bir Kadir gecesinde teravih
namaz›n› k›ld›ran güzel sesli bir haf›z›n Kur’an okuyuflunun
etkisiyle kendinden geçer. Mana alemine dalar. Gam girdap-
lar›na düfler. Zaman zaman feryat, fi¤an eder. Bir ay boyunca
feryad›na devam eder. Manevi dünyas›n›n gereken olgunlu-
¤a eriflmemesi nedeniyle çocuklu¤una s›¤›n›r. Çocuklu¤u
yard›m›na yetiflir. 
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Hat sanat›na ilgi duyan Kâz›m, 6 y›ll›k e¤itimini tamamlar.
Hat e¤itiminde mülazimlik (stajyerlik) yapmaya bafllar. Hat
sanat›nda ve k›raatta ilerlemeye bafllar. Bu günlerde Arapça
ö¤renmeye gayret eder. Bu gerçe¤i de flu beytiyle dile getirir: 

Talim-i hatta mülazim oldum
Tahsil-i ulûma âzim oldum

Kâz›m, 12 yafl›nda babas›yla ‹sparta’ya gider. Bir y›l sonra
flair için yap›lan sünnet dü¤ünü, e¤itiminin aksamas›na neden
olur. Spora, avc›l›¤a ilgi duyan Kâz›m’›n akl›nda av ve avc›l›k
d›fl›nda bir fley yoktur. Gördü¤ü e¤itimli av köpe¤ini sat›n al-
maktan ve o köpe¤e sahip olmaktan baflka bir amac› yoktur.
Kufl beslemek, ata binmek, k›l›ç kuflanmak Kâz›m’›n en önem-
li zevkleri aras›ndad›r. Gecesini ve gündüzünü savafl sporlar›-
n› ö¤renmeye ay›r›r. Usta bir savaflç› haline gelen Kâz›m, her
att›¤›n› vurur. Akranlar›ndan farkl› özelli¤e sahip olur. 

Babas›n›n görevden azledilmesiyle 5 ay süren ‹sparta se-
rüvenini bitirir, tekrar ‹stanbul’a döner. Divan kalemine staj-
yer olarak girer. Bir y›l stajyerlik yapt›ktan sonra katiplik tah-
siline bafllar. Harbiye mektebine geçmek için müracaatta bu-
lunur. 22 ay Harbiye mektebinde görev yapan Kâz›m, belirti-
len sürenin bitiminde Harbiye mektebinden ayr›l›r. 

Hüseyin Efendi, Gümüflhane maden eminli¤ine atan›r.
Kâz›m Pafla, uzun ve yorucu bir kara yolculu¤undan sonra
annesiyle birlikte Gümüflhane’ye gider. Hüseyin Efendi, ma-
denin ›slah› için çaba harcar. Konunun uzmanlar›n› toplaya-
rak istiflare eder. Yolsuzlu¤un ve rüflvetin önüne geçmek için
gereken düzenlemelerin yap›lmas› hususunda ittifakla kara-
lar al›n›r. Hüseyin Efendi, maden gelirini art›r›r. Vali bu du-
rumdan rahats›z olur. Madenlerle ilgili yolsuzlu¤unun, kifli-
sel ç›karlar›n›n ortaya ç›kmas›ndan korkar. ‹stanbul’a hat›rl›
adamlar gönderir; hediyelerle, rüflvetlerle Hüseyin Efen-
di’nin azline sebep olur. Maden ifli valinin eline kal›r.

Bu günlerde Hüseyin Efendi’ye ‹stanbul’dan lutuf dolu
bir mektup gelir. Sadaretten gelen mektupta Hüseyin Efen-
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di’nin Trabzon’da ikamet etmesi, bir ay sonra zararlar›n›n ta-
mam›n›n kapat›larak baflka bir makamla onurland›r›laca¤›
ifade edilir. Sadaretten gelen bu mektup nedeniyle Trabzon’a
hareket etmeyi düflünen Hüseyin Efendi, durumu valiye ak-
tar›r. Vali memnun olmaz. Ancak yapmac›k bir memnuniyet
gösterisinde bulunur. Vali, Hüseyin Efendi’nin ‹stanbul’a git-
mesine engel olmaya çal›fl›r. Sonunda, az›l› bir katilin emrine
verdi¤i 150 eflk›yay› Hüseyin Efendi’nin misafir kald›¤› fiat›-
ro¤lu’nun kona¤›n› basmaya gönderir. Eflk›yalar›n bafl› yaka-
lan›r, di¤er eflk›yalar da geldikleri yere dönerler. 

So¤uk bir k›fl gününde kap› çal›n›r. Kâz›m, kap›da bekle-
yen bir fleyhle dervifli içeri al›r. Babas›n› durumdan haberdar
eder. Hüseyin Efendi de, fleyhe son derece hürmet gösterir.
Sohbet koyulafl›r. fieyhin y›llar önce Kâz›m’›n do¤umunu
müjdeleyen kifli oldu¤u ortaya ç›kar. fieyh, Hüseyin Efen-
di’nin o¤ullar›ndan birinin kendisine intisap etmesini ister.
Hüseyin Efendi’nin o¤ullar›ndan Halil ve Yahya farkl› baha-
nelerle mazur görülmelerini isterler. fieyh, Hüseyin Efen-
di’den o¤lu Kâz›m’› ister. Kâz›m, bu iste¤e boyun e¤er, r›za
gösterir. 

Kâz›m, bir hafta sonra babas›yla birlikte fleyhin dergah›na
gider. Diz çöker, mürflide bey’at eder. Eller kald›r›l›r, dualar
edilir. Tören, gülbank okunarak son bulur. 

Y›l 1837, Kâz›m 16 yafl›ndad›r. 
Kâz›m’›n hayat›n›n bilinmeyen 16 y›ll›k dönemi burada

tamamlan›r. 

Memuriyet Hayat› ve Ölümü

Kaynaklarda Kâz›m Pafla’n›n e¤itimiyle ilgili yeterli ve te-
ferruatl› bilgi yoktur. fiemseddin Sami, Kâz›m Pafla’n›n “bir
miktar” tahsil gördü¤ünü ifade eder31. Bu “miktar”›n ne ka-
dar oldu¤u aç›klanmaz. 
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Üsküdarl› flair Hakk› Bey, Kâz›m Pafla için “Bereket versin
ki Arnavut cahildir. Biraz ilmi olsa onunla bafla m› ç›k›labilir-
di” aç›klamas›nda bulunur32. Bu ifadeyle Kâz›m Pafla’n›n
milliyetine, e¤itimsizli¤ine ve cerbezeli bir insan oldu¤una
dikkat çekilmektedir. 

fiair, gerçekten yeteri derecede e¤itim görmemifl midir?
E¤itim görmemiflse, e¤itimsizli¤i neden kaynaklanmaktad›r?
E¤itim görmemesi babas›n›n taflrada memuriyette bulunma-
s›ndan m›d›r? Bu konularda kesin ve net bilgimiz yoktur. 

Kâz›m Pafla’n›n manzumelerini gözden geçirdi¤imizde
Hakk› Bey’in yarg›s›n›n abart›l› oldu¤unu görüyoruz. Sanat-
taki yetene¤i ve fliire hakimiyeti onun cahil bir insan olmad›-
¤›n› göstermektedir. 

Kâz›m Pafla, babas›n›n taflradaki memuriyetinden dolay›
e¤itimini resmi kurumlarda gerçeklefltirememifl olabilir. Böy-
le bir engel onun cahil bir insan olmas›n› gerektirmez. fiairin
özel hocalardan dersler alarak kendisini yetifltirmifl olabilece-
¤i ihtimali garip karfl›lanmamal›d›r. fiair, gerek resmi kurum-
larda, gerekse özel hocalarda e¤itim görmüfl olabilir. Onun
yeterli e¤itim gördü¤ü konusu kaynaklarda zikredilmemifl
olabilir. 

Kâz›m Pafla, ilk kez Bab›ali’de Divân-› Hümâyun Kale-
mi’nde ve bu kaleme ilhak edilen Mühime Odas›’nda çal›flt›.
Bir müddet sonra Maliye Nezâreti Mektubi Kalemi’ne devam
etti. 

Katiplik hizmetiyle Asâkir-i Hâssa s›n›f›na dahil oldu. Bir-
kaç y›l zarf›nda Liva (Tu¤ay) katipli¤ine, bir müddet sonra
Alay Eminli¤ine terfi eyledi33. Alay Eminli¤i, yüzbafl›l›kla
binbafl›l›k aras›nda bir rütbedir. Bugünkü ifadeyle k›demli
yüzbafl›l›¤›n karfl›l›¤›d›r. 
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Y›l 1860. Mütercim Rüfltü Pafla’n›n Seraskerlik görevini
yürütmektedir. Kâz›m Pafla bu günlerde Binbafl›d›r. Serasker
Rüfltü Pafla’y› hicvetmifltir. Bu hiciv nedeniyle azledilmifl,
K›br›s’a sürülmüfltür. Zaman zaman Kâz›m Pafla ile As›m
Efendi’nin birbirlerini hicvetmelerine ra¤men bu azl ve sür-
gün olay› Yakup As›m Efendi’yi müteessir eder. Bu kez Kâ-
z›m Pafla lehine tav›r tak›n›r, Serasker Rüfltü Pafla’y› flöylece
hicveder:

Âferin Seraskeri hak-nâflinas›n re’yine
Akibet namertli¤iyle rüfldün ispat eyledi
Askerîden tard ile nefy eyleyip Kâz›m Bey’i
fiâirane körlük ol zata mücazat eyledi.

Yusuf Kamil Pafla’n›n sadrazaml›k görevini yürüttü¤ü
1862 y›l›n›n Aral›k ay›nda Kâz›m Pafla’n›n rütbesi iade edilir.
Gönderdi¤i 20.000 kuruflla borçlar› ödenir, yol masraflar› kar-
fl›lan›r. ‹stanbul’a gelen Kâz›m Pafla, teflekkür için u¤rad›¤›n-
da Yusuf Kamil Pafla’n›n “Erbab-› kemalin bu tür sadmelere
u¤ramas› tabiidir. Fakat ihtiyata riayet etmek de mukteza-y›
kemaldir” biçiminde nasihatta bulunur. 

Kâz›m Pafla, uzun süre terfi etmeden çal›fl›r. 1875-1876 y›l-
lar›nda Karada¤’dad›r. Hüseyin Avni Pafla’n›n üçüncü kez se-
raskerli¤e atand›¤› günlerde rütbesinin yükseltilmesini ister.
Bu istek yerine getirilmedi¤i gibi olumsuz tav›rla karfl›lafl›r.
Bu olumsuz tav›r nedeniyle Hüseyin Avni Pafla hicvedilir34. 

1877-1878 y›l›nda gerçekleflen Rus-Osmanl› Savafl›’nda
Dördüncü Ordu Erkan-› Harbiye Reisli¤i’ne atan›r. Bu gün-
lerde Karada¤’da yaflan›lan bozgun nedeniyle suçlu buluna-
rak mahkemeye verilir. Basiret gazetesinde Kâz›m Pafla’n›n
kitabet mesle¤inde yetiflti¤i, fenn-i askeride behresizli¤i, bü-
yük bir cezaya çarpt›r›lacakken affedildi¤i ifade edilir. Mah-
mut Kemal ‹nal, bu suçlamay› hofl karfl›lamaz. “Bozgunluk-
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tan dolay› Kâz›m Pafla’y› de¤il, onu askere bafl yapan nadan-
lar› muhakeme etmek ve cezaland›rmak icap eder.” aç›klama-
s›nda bulunur. 

Kahramanca savaflan Yarbay Mûsâ Kâz›m Pafla, Karada¤
bozgununda yaralan›r. Alay› yan›nda bulunan binbafl›ya
devreder. 

Karada¤ bozgunu nedeniyle yarg›lan›r. Yap›lan yarg›lan-
mada suçsuzlu¤u anlafl›l›r35. 

Bir müddet sonra ferikli¤e (korgeneralli¤e) kadar yükselir.
Uzun zaman Bab-› Muhasebat Dairesi’nde çal›fl›r. Bu daireye
önce ikinci baflkan, sonra baflkan olur. Bir ara Masârifât Nezâ-
reti’ne vekalette bulunur. Para isteyenlerin tamam›na “veri-
le” diyerek imza atar. Bafl veznedar›n flikayetiyle Kâz›m Pafla
görevinden al›n›r. 1884 y›l›nda Bingazi’ye vali olarak tayin
edilir36. 

Divân-› Harb-i Dâimî üyeli¤i görevini yürütmekte iken 17
Ramazan 1307/7 May›s 1890 tarihinde Üsküdar’da Aç›ktürbe
Mahallesi’ndeki evinde vefat eder. Aziz Mahmud Hüdayi
Dergah› haziresine defnedilir. 

Alaybeyizade Naci Efendi merhum onun ölümünü flu
m›sralarla belgeler: 

‹rtihal eyledi fleyhu’fl-fluarâ
Ruhu Firdevs’te râhat bulsun

Cem olup bir yere erbâb-› sühan
Dediler kim bu tegâfül n’olsun

Yazal›m her birimiz bir tarih
Tâki vasf›yla kitaplar dolsun
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fiuarâdan birisi ç›kd› dedi
“Göçdü Kâz›m Pafla” tarih olsun37. 

1308-1=1307

Kâz›m Pafla’n›n vefat›yla ilgili yaz›lan ikinci tarih befl be-
yittir ve Farsça’d›r. Seyyid Muhammed Burhaneddin Hüsey-
nî el-Belhî taraf›ndan yaz›lm›flt›r. 

Sad diri¤ ân server-i ser-defter-i ehl-i velâ
Kerd ez-dâr-› fenâ sûy-i bekâ azm-i h›râm

Cism-i pâkefl kerd-i me’vâ hâk-râ gencine vâr
Ber-nevân-› tâb-nâkefl kurb-› kurbî flud makâm 

Sûht-i erbâb-› meveddet ez-firâkefl z’anki bûd
Na’t gûy-i Ka‘b âsâr u Ferezdâk ihtiflâm

Nakd-i cânefl der-reh-i âl-i abâ isâr kerd 
Rahmet-i Rahmân ber-vahfl bâd ilâ yevmi’l-k›yâm

Gevher-i târîhefl ez ummân-› çeflm-i mâ taleb
Kâz›m-› Hassân nevâ flud âzim-i dâru’s-selâm38

Ö∏W Ée º°ûL ¿ÉªY RG ¢ûîjQÉJ ôgƒc
ΩÓ°ùdG QGO  ΩRÉY ó°T Gƒf ¿É°ùM ºXÉc

Kâz›m Pafla’n›n ölümüyle ilgili olarak yaz›lan üçüncü ta-
rih Muallim Naci’nindir. Naci, 

“Göçdü ya hay diye Hassân gibi Kâz›m Pafla” 

m›sra›yla tarih düflürmüfltür. 
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Muallim Naci’nin bu tarihi, Kâz›m Pafla’n›n mezar tafl›na
flöylece ifllenir:

Hüve’l-Bâkî
Rûh-bahfl olmufl idi
Kal›b-› fli’re nefsi
Dideden oldu nihan
Cân gibi Kâz›m Pafla
Söyledi ehl-i muhabbet
Güherin tarihin
Göçdü ya hay diye 
Hassân gibi Kâz›m Pafla

Ruhuna fatiha39

Sene 1307
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TAR‹KATI, 
MEZHEB‹ VE MEfiREB‹

Kâz›m Pafla hakk›nda bilgi veren kaynaklar, onun kimli¤i,
mezhebi ve meflrebi konusunda yeterli derecede aç›klamada
bulunmazlar. 

Kâz›m Pafla, Arnavut bir ailenin çocu¤udur. Küçük yafl›n-
da tarikata intisap etmifl, tarikatlarla ve tekkelerle s›cak iliflki-
leri olmufltur. Ehl-i Beyt sevgisini yüre¤inde tafl›yan bir aile-
nin içinde büyümüfltür. 

Kâz›m Pafla’n›n aile fertlerinin tamam›na yak›n› Ehl-i Beyt
fertlerinin adlar›yla an›lmaktad›rlar. Bu durum, onun Ehl-i
Beyt’e duydu¤u yak›nl›¤› ve sevgiyi ifade etmektedir. 

Aile fertlerinin adlar›n› flöylece s›ralayabiliriz: Babas› Hü-
seyin Hüsnü Efendi, efli Fatma Han›m’d›r. O¤ullar› Ali Bey,
Hüseyin Hüsnü Bey, Hasan Fehmi Bey, Muhammed Ali R›za
Bey’dir. K›zlar› Emine Melek Han›m, Saâdet Han›m ve Fatma
Didar Han›m’d›r. 

Aile fertlerinin isimlerine bakt›¤›m›zda Mûsâ Kâz›m Pa-
fla’n›n Bektafli oldu¤unu söyleyebiliriz. Fakat hiçbir kaynakta
flairin Bektafli oldu¤u konusunda bilgi verilmemektedir. 

Mehmet Tahir Efendi, Osmanl› Müellifleri’nde bu konuya
›fl›k tutar. Kâz›m Pafla için, “Tarikat-› Bedeviyye’den müstah-



lef ve Tarikat-› Celvetiyye’den tâc-› flerif giymifltir” biçiminde
bir ifade kullan›r40.

Ramazan Bardakç›, “fiairin fliirlerinde Bedevi tarikat›na
intisab›n› görmek mümkündür” biçiminde aç›klamada bulu-
nur. Bu düflüncesini delillendirmeye çal›fl›r, bu konuyla ilgili
iki beyit sunar41. 

Rûzgâr›n siteminden beni h›fz eyle meded
Bir çerâ¤-› kerem-efruhtenem yâ Bedevî

Kat idüp dâmen-i M›sr-i medeniyetden elün
Vâdî-i aflkda Kâz›m Bedevî ol Bedevî 

Kâz›m Pafla’n›n Bedevili¤e mensubiyetini aç›klayan bir
koflmas›n› da örnek olarak sunuyor, bu koflman›n bir k›tas›n›
aktar›yoruz:

fiâh-› Merdân kulu Bedevîlerüz
Yolumuz to¤rudur Hakk’a giderüz
Nice bir aldanup gaflet iderüz
Uyan ey sevdü¤üm uyan gidelüm42

Bunlar d›fl›nda kalan yedi beyitlik bir fliir “Der-Sitâyifl-i
Hazret-i Ahmed el-Bedevî” ad›n› tafl›makta ve “S›r-› sultân-›
Necef hazret-i Seyyid Bedevî/Dürr-i elmâs-› sadef hazret-i
Seyyid Bedevî” biçiminde bafllamaktad›r43.

Mehmet Tahir Efendi’nin bu ifadeleri Türk Ansiklopedisi’nde
flöylece de¤erlendirir: “Hüdayi dergah›nda medfun olmas› ba-
k›m›ndan Halveti de¤il Celveti olmas›, Bedevili¤e ba¤l› olsa
bile tasavvuf yolundaki Ehl-i Beyt sevgisi dolay›s›yla sonunda
‹mamiyye mezhebini kabul etmifl bulunmas› iktiza eder44.” 
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Kâz›m Pafla, ömrünün son günlerinde fieyhu’l-Harem’li-
¤e tayin edilir. Gerek fliirleri, gerekse davran›fl›yla mezhebi-
ni gizlemeyen Kâz›m Pafla’n›n ‹mamiyye mescidine gitti¤i
bilinir ve duyulur. Gazi Osman Pafla, II. Abdulhamid’e bu
durumu arzeder. Osmano¤ullar› hükumetinin resmi mezhe-
binin Hanefi oldu¤unu, fiii olan Kâz›m Pafla’n›n fieyhu’l-Ha-
remli¤e tayininin uygun olmad›¤›n›, dedikodulara sebep
olaca¤›n› aç›klar. Bu memuriyet Kâz›m Pafla’n›n uhdesinden
al›n›r45.

fiiirlerinde Ehl-i Beyt sevgisini iflleyen Kâz›m Pafla’n›n Ma-
kålid-i Aflk adl› eseri sebebiyle onun hakk›nda fiiilik isnad›nda
bulunulmufltur. Kâz›m Pafla’n›n Divan’› ile Makålid-i Aflk’› d›-
fl›nda kalan ve farkl› senelerde yay›mlanan mersiyelerinde de
yo¤un biçimde Ehl-i Beyt sevgisine yer verilmektedir. 

Ondokuzuncu yüzy›l›n sonunda Ehl-i Beyt sevgisi yo¤un
biçimde ifllenmifl, Sünni flairler taraf›ndan da mersiyeler ya-
z›lm›flt›r. fiairlerin her sene Kerbelâ olay›n› ve Hazreti Hüse-
yin’in flehadetini iflleyen mersiyeler yazmas› gelenek haline
gelmifltir. Bu mersiyeler yaz›lmakla kalmam›fl, yay›mlanm›fl
ve okuyucuya ulaflmas› sa¤lanm›flt›r. 

Kâz›m Pafla’n›n fiiili¤inin sa¤lam bir delile dayand›r›la-
mad›¤›, Ehl-i Beyt sevgisi nedeniyle bu fiiili¤in yak›flt›rma
oldu¤u söylenebilir. fiairin Bedevi tarikat›ndan hilafet alm›fl
olmas›, tarikat silsilesinin Hazreti Ali’ye ulaflmas›, fliirlerin-
de yo¤un biçimde Ehl-i Beyt sevgisinin ifllenmesi bu yak›fl-
t›rman›n hakl›l›¤›n› desteklemektedir. Kâz›m Pafla’n›n Ma-
kålid-i Aflk adl› eserinin 23. s›ras›nda yer alan mersiyenin
üçüncü k›t’as›nda 

Hazret-i Zeyne’l-Abâ’nun bende-i ferman›y›m
fieh Muhammed Bâk›r’›n bin cân ile kurbân›y›m
Ca‘ferîyim sâd›ku’l-kavlim sadâkat kân›y›m
Yâ flehîd-i Kerbelâ an› dahîl an› dahîl
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denilmekte, flairin fiiili¤i, Caferi mezhebi mensubu oldu¤u
güç kazanmaktad›r. 

Kâz›m Pafla’n›n en önemli özelliklerinden birisi de sözü-
nü esirgememesi ve pervas›zl›¤›d›r. Zaman zaman baz› dev-
let adamlar›n› hicvetmifl, bu tavr› sebebiyle terfisi engellen-
mifl, tenzil rütbe ile sürgüne gönderilmifltir.

Hicvedilen devlet adamlar› aras›nda kimler yok ki. Seras-
ker Rüfltü Pafla, Maliye Naz›r› Nafiz Pafla, Sadrazam Mithat
Pafla, Mustafa Reflit Pafla, Darphane Naz›r› Cezairlio¤lu M›-
¤›rd›ç, Hüseyin Avni Pafla, Rumeli Kazaskeri F›nd›kzade ‹b-
rahim Efendi bunlardan baz›lar›d›r. 

Hiciv vadisinde Kâz›m Pafla’n›n dili sivri, ifadeleri a¤›rd›r.
Mersiye ile hicviyenin ülfet edemeyece¤ini düflündük, sözü
uzatmaktan, hicviyelerle ilgili örnek sunmaktan kaç›nd›k. 
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ESERLER‹ 

Bugüne kadar, Kâz›m Pafla’dan söz eden kaynaklarda,
onun iki eserinden söz edilirdi. Bunlar›n birisi Kâz›m Pa-
fla’n›n Divan’›, di¤eri de Kâz›m Pafla’n›n Makålîd-i Aflk’› idi.
Her iki eser de matbu idi. Verilen bilgiler matbu eserler üze-
rinden veriliyordu. Divan’›n›n ve Makålîd-i Aflk’›n yazma
nüshalar›ndan söz edilmiyordu. 

M. Seyfettin Özege’nin haz›rlad›¤› Eski Harflerle Bas›lm›fl
Türkçe Eserler Katalo¤u’nda Kâz›m Pafla’n›n matbu mersiyele-
rinin adlar› zikredilmekteydi. Fakat kaynaklarda, söz birli¤i
edilmiflçesine bu mersiyelerin adlar› bile an›lm›yordu. Sernü-
viflt-nâme-i Âcizî adl› yazma mesnevisi hakk›nda da bilgi ve-
rilmiyordu. 

Eski Türk Edebiyat›nda Sergüzefl-nameler adl› çal›flmada Kâ-
z›m Pafla’n›n Sernüviflt-nâme-i Âcizî adl› eserine 66 sayfa ayr›l-
m›flt›r. Burada verilen bilgiler sadece ad› geçen eserle ilgilidir.
Mehmet Korkut Çeçen’in Kâz›m Pafla ve eserleri hakk›nda
yazd›¤› makalede Kâz›m Pafla’n›n bütün eserleri hakk›nda
bilgi vermektedir. Matbu eserlerle birlikte eserlerin yazma
nüshalar› da gereken biçimiyle anlat›lmaktad›r. 



Divan

Kâz›m Pafla’n›n Divan’›n›n yazma nüshas› veya nüshala-
r› hakk›nda bilgimiz yoktu. Yak›n zamanlarda yap›lan çal›fl-
malarla Kâz›m Pafla’n›n Divan’›n›n yazma 6 nüshas›n›n tes-
pit edildi¤ini ö¤reniyoruz. Tespit edilen 6 nüshan›n dördü
Ankara Milli Kütüphane’sinde, bir nüshas› Ankara Üniversi-
tesi DTCF Kütüphanesi’nde, bir nüshas› da Selçuk Eray-
d›n’›n kendi kütüphanesindedir. Bu nüshalar› flöylece s›rala-
yabiliriz:

1. Ankara Milli Kütüphane’de Yz. A 2243 numarada ka-
y›tl› bulunan bu eser 229x149 mm. ölçüsündedir. 14 yaprak-
tan oluflan eserin her sayfas› 24 sat›rd›r. Yaz› taliktir. Eserde
1 kaside, 2 muhammes, 5 müseddes, 1 müselles, 3 murabba’,
1 müsebba, 27 gazel vard›r. 

2. Ankara Milli Kütüphane’de Yz B 200 numarada kay›tl›
bulunan bu eser 276x195 mm. ölçüsündedir. 35 yapraktan
oluflan eserin her sayfas›ndaki sat›r say›s› farkl›d›r. Yaz›
rik’ad›r. Eserde 1 kaside, 2 muhammes, 5 müseddes, 1 müsel-
les, 3 murabba’, 1 müsebba, 27 gazel vard›r. 

3. Ankara Milli Kütüphane’de Yz FB 175 numarada (Fah-
ri Bilge Kitaplar› aras›nda ve mikrofilm koleksiyonunda 175
numarada) kay›tl›d›r. 231x172 mm. ölçüsündedir. 144 yap-
raktan oluflan eserin her sayfas›nda 17 sat›r mevcuttur. Yaz›
taliktir. 

1b-6a tevhitler, 6a-11b Na’t-› Nebî, 11b-19a kaside-i
medh-i Rasul, 19a-19b mersiye, 19b-21a kaside-i ‹mam Hü-
seyin, 21b-23a kaside-i der medh-i ‹mam Ali, 29a-67b mersi-
yeler, 68a-134a gazeller (271) adet, 134a-136b tahmis-i kasi-
de-i Fuzûlî, 143a-143b mukattaat ve rubaiyyat, 142b-143a
muammiyat, 143ab metali, 143b-144a müfredat vard›r.
144a’da divan› istinsah eden kiflinin divanla ilgili aç›klama-
lar› yer almaktad›r. 

Müstensih, emrinde çal›flt›¤› birinin iste¤i üzerine, Kâz›m
Pafla’n›n kendisinin el yaz›s›yla yazd›¤› fliirleri toplayarak di-
van› oluflturdu¤unu belirtmektedir. Kâz›m Pafla’n›n hayatta

32



iken bir divan istinsah ettirdi¤ini, yay›mlanmam›fl bu divan›
kendisinin de gördü¤ünü ifade etmektedir. Divan›n istinsah
tarihiyle ilgili hicri 28 fiaban 1317/1 Ocak 1900 Pazartesi kay-
d› yer almaktad›r. Eserin son yapra¤›nda Mehmed Burhaned-
din el-Hüseynî el-Belhî’nin Kâz›m Pafla’n›n ölümüne düflür-
dü¤ü Farsça tarih de kay›tl›d›r. 

4. Ankara Milli Kütüphane’de Yz B 1015 numarada kay›t-
l› bulunan bu eser 250x150 mm. ölçüsündedir. 332 yaprakt›r.
Sayfa say›s› 671’dir. Eserin her sayfas›nda 21 sat›r mevcuttur.
Yaz› nesihtir. Külliyat ad›yla kay›tl› bulunan bu nüshan›n söz
bafllar› k›rm›z›d›r. Eserde 40 kaside, 7 terkîb-ibend, 15 mersi-
ye, 1 müsebba, 13 müseddes, 6 muhammes, 13 tahmis, 10 mu-
rabba, 1 koflma, 1 müstezad, 3 flark›, 2 müselles, 2 mesnevi,
342 gazel, 29 rübâî, 99 k›t’a, 10 muamma, 127 tarih yer almak-
tad›r. Külliyat’›n içinde Riyâzü’l-Asfiyâ, Sergüzeflt, Cevabnâme,
adl› eserler ve Semerâtü’l-‹kbâl adl› mesnevileri de bulunmak-
tad›r. 

Mehmet Korkut Çeçen, bu eseri Ankara Milli Kütüphane
yazmalar› aras›nda B 1015 numarada kay›tl› gösterir. Rama-
zan Bardakç›, belirtilen eserin B. 1025 numarada kay›tl› oldu-
¤unu yazar46.

5. Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi, Yazma Eserler
Bölümü, ‹smail Saib II 3844 numarada kay›tl› 253x189 mm.
ölçüsünde 42 yapraktan oluflan bir eserdir. Müsvedde halin-
deki bu nüsha Efl’âr-› Dîvân ad›yla kay›tl›d›r. Eserin 10a-19b
yapraklar› bofltur. Eserde 10 kaside, 11 gazel, 11 k›t’a bulun-
maktad›r. 

6. Necla Pekolcay’›n Selçuk Erayd›n’›n ve di¤er çal›flma ar-
kadafllar›n›n müflterek çal›flmalar›ndan oluflan ‹slâmî Türk
Edebiyat›nda fiekil ve Nev’îlere Girifl47 ad›yla yay›mlanan çal›fl-
man›n mersiye maddesinde, örnek olarak Kâz›m Pafla’n›n bir
mersiyesi sunulmufltur. Selçuk Erayd›n’›n hususi kütüphane-
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sindeki yazma divan kaynak gösterilmifltir. Bu bilgiden hare-
ketle Kâz›m Pafla’n›n yazma divan›n›n say›s› alt›d›r. 

Bu yazmalar›n d›fl›nda Kâz›m Pafla’n›n divan›, Divan-› Kâ-
z›m Pafla ad›yla bas›lm›flt›r. Türk Ansiklopedisi’nde48 flairin Di-
van›’n›n iki kez bas›ld›¤›, ilk bask›n›n tarihsiz, ikinci bask›n›n
1289 y›l›nda Süleyman Efendi Matbaas›’nda gerçekleflti¤i
aç›klan›r. 

fiairle ve eserleriyle ilgili Yüksek Lisans tezi haz›rlayan
Recep Demir, Kâz›m Pafla’n›n eseriyle ilgili olarak “Divan’›
iki defa bas›lm›flt›r” bilgisini sunduktan sonra ayn› bilgileri
tekrar eder49. Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi’ni kaynak
göstererek Divan’›n ikinci bask›s›n›n 1912 y›l›nda yap›ld›¤›n›
aç›klar. Bu iki bask›y› inceledi¤ini ifade eden Recep Demir,
“hiçbirinde tarih ve bas›m yeri belirtilmemifltir” aç›klamas›n›
yapar. 

Mehmet Korkut Çeçen’in “Koniçeli Kâz›m Pafla” adl› ma-
kalesinde farkl› bilgilere tan›k oluruz. Çeçen, bu konuda flu
bilgileri aktar›yor: “Sanatç›n›n divan›n›n farkl› bask›lar› var-
d›r. Divan›n ilk bask›s›nda yer alan kasideler, mersiyeler ve
di¤er naz›m flekilleriyle yaz›lm›fl olan her bir fliire ayr› ayr›
sayfa numaras› verilmifltir. Bu durum, ayr› bas›m› yap›lan fli-
irlerin bir araya getirilerek bir divan oluflturuldu¤u izlenimi-
ni vermektedir. Bas›m tarih ve yeri belirtilmeyen bu bask›da
18 gazel vard›r, gazeller bölümünde kafiyeye riayet edilme-
mifltir. Divan›n di¤er bir bask›s› ise güzel ve muntazam bir
tarzda, ancak bas›m yeri ve tarihi verilmeksizin yay›nlanm›fl-
t›r; önceki bask›dan fark› sayfa numaralar›n›n düzgün bir fle-
kilde verilmifl olmas› (49 sayfal›k eser) ve 30 gazelin kafiye s›-
ras›na riayet edilerek dizilmifl olmas›d›r. Divan›n küçük bo-
yutlu baflka bir bask›s› da 93 sayfa olup ‹stanbul’da
1328/1910-1911 tarihinde yay›mlanm›flt›r.” 
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Mehmet Korkut Çeçen’in verdi¤i bilgiye göre Divan’›n üç
bask›s› yap›lm›flt›r. Birinci bask›n›n bask› yeri ve bask› tarihi
yoktur. Eserde 18 gazel yer almaktad›r. 

Mehmet Korkut Çeçen’in sözünü etti¤i eserin bu bask›s›
bir divan de¤il, sadece 18 gazelden oluflan “Gazeliyat” ad›yla
bas›lan küçük bir risaledir. 

Bask› tarihi ve bask› yeri belirtilmeyen Divan’›n ikinci bas-
k›s› 49 sayfad›r. Bu bask›da mersiyeler, kasideler ve farkl›
manzumelerle birlikte 30 gazel yer almaktad›r. 

Üçüncü bask›, Hüseyin Saâdet taraf›ndan 1328/1912 y›l›n-
da ‹stanbul’da yay›mlanm›flt›r. Eser 93 sayfad›r. M. Seyfettin
Özege’nin haz›rlad›¤› Eski Harflerle Bas›lm›fl Türkçe Eserler Ka-
talo¤u’nda ayn› özellikleri tafl›yan bu divan›n 1329 y›l›nda ba-
s›ld›¤›n›n belirtilmesi yanl›fll›ktan kaynaklanmaktad›r. 

Her iki divandaki fliirler muhteva bak›m›ndan ayn›d›r. Bi-
rinci bask›da fliirin m›sralar› yan yana verilmifl, 1328 bask›s›n-
da m›sralar alt alta yaz›lm›flt›r. Matbu divanda peygamberi-
miz ve Hazreti Ali için birer na’t, Cafer-i Sad›k, Mûsâ Kâz›m
ve Hz. Hasan için medhiyeler, Hz. Hüseyin için 2 mersiye yer
almaktad›r. Ba¤datl› Ruhi’nin Terkîb-i Bend’ine iki, Nef’î’nin
Sâkinâme’sine bir nazire bulunmaktad›r. Yukar›da verilen
bilgiler ›fl›¤›nda Kâz›m Pafla’n›n matbu divan› divançe özelli-
¤i bile tafl›mamaktad›r. Sadece seçki özelli¤i tafl›maktad›r. 

Kâz›m Pafla’n›n bütün fliirleri doktora tezine konu olmufl,
Külliyat ad›yla haz›rlanm›flt›r. 

Makålîd-i Aflk

Eser, farkl› yönleriyle tan›t›lacakt›r. 

Sernüviflt-nâme-i Âcizî

Kâz›m Pafla hakk›nda bilgi veren kaynaklarda bu eserlerin
ad› an›lmamaktad›r. Bu eserin varl›¤› ve özelli¤i konusunda-
ki bilgileri Haluk Gökalp’›n yapt›¤› doktora çal›flmas›ndan
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ö¤reniyoruz. Gökalp’›n yapt›¤› bu çal›flma, Eski Türk Edebiya-
t›nda Manzum Sergüzeflt-nâmeler (Kitabevi ‹stanbul 2009) ad›y-
la yay›mland›. Gökalp, eserin farkl› özelliklerine dikkat çeke-
rek, teferruatl› biçimde bilgi sunmufltur. 

Sernüviflt-nâme-i Âcizî’nin mevcut iki nüshas› vard›r. Bu
nüshalardan birisi, flairin Milli Kütüphane’de bulunan ve
Külliyat ad›yla an›lan divan›n›n 151a-177a yapraklar› aras›n-
dad›r. ‹kinci nüsha, Yap› Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Y-
319 numarada 3b-30a yapraklar› aras›ndad›r. ‹kinci nüsha,
müellifin kendi hatt›yla yaz›lan nüshad›r. 

Sernüviflt-nâme-i Âcizî mesnevi biçiminde yaz›lm›flt›r, 988
beyitten ve 10 bentten oluflmaktad›r. Tamam›na yak›n›
“mef’ûlü, mefâilün, feûlün” vezniyle yaz›lm›flt›r. Eserde yer
alan iki gazel, “fâilâtün, fâilâtün, fâilâtün, fâilün” vezniyle, 1
adet mütekerrir muhammes de “feilâtün (fâilâtün) mefâilün,
feûlün vezniyle yaz›lm›flt›r. Anlat›lan olaylar farkl› bafll›klar-
la birbirlerinden ayr›lmaktad›r. 

Hat›rat özelli¤i tafl›yan bu eser, Kâz›m Pafla’n›n hayat›n›n
16 y›ll›k bölümünü içermektedir. Eser eksiktir, tamamlanma-
m›flt›r. Külliyat’›n 714-780 sayfalar›n› kapsamaktad›r. 

Külliyat

Ramazan Bardakç›’n›n doktora tezi olarak haz›rlad›¤› bu ça-
l›flmay› Milli Kütüphane Yazmalar› aras›nda B. 1025 numarada
kay›tl› bulunan divan oluflturmaktad›r. fiairin matbu divan›,
Makålîd-i Aflk’› ve Sernüviflt-nâme-i Âcizî adl› eseriyle birlikte ya-
y›mlanan ve yay›mlanmayan risalelerinin tamam› Külliyat’›n
içinde yer almaktad›r. Külliyat, 1221 sayfad›r. 1-365. sayfalar
aras›nda Kâz›m Pafla ve eseriyle ilgili bilgiler veriliyor. 366-
1221. sayfalar aras›nda da Kâz›m Pafla’n›n fliirleri yer al›yor. 

Külliyat’ta bulunan fliirlerin tasnifi flöylece yap›lmaktad›r:
42 Kaside, 1 Müstezad, 441 Gazel, 15 Terkîb-iBend, 4 Tercî-i
bend, 12 Tahmis, 1 Tafltir, 8 Murabba, 4 fiark›, 2 Müselles, 7
Muhammes, 2 Müsebba, 15 Müseddes, 101 K›t’a, 30 Rübâî,
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127 Tarih K›t’alar›, 10 Muamma, 3 Koflma, 21 Mesnevi yer al-
maktad›r. Tamam› 847 fliirdir. 

Ramazan Bardakç›, beyit say›s›na göre flöyle bir tasnifte
bulunur: Kasideler 2408, Gazeller 2456, Mesneviler 1983, Mû-
sâmmatlar 2415, K›t’alar 224, Rübâîler 62, Tarihler 911, Mu-
ammalar 10. Semerâtü’l-‹kbâl’de bulunan 913 beyit ile toplam
beyit say›s› 11341’dir50. 

Semerâtü’l-‹kbâl

Milli Kütüphane yazmalar› aras›nda B. 1025 numarada ka-
y›tl› bulunan eserin 193b-220b varaklar› aras›nda bulunmak-
tad›r. Semerâtü’l-‹kbâl’de 99 Gazel, 3 Murabba, 1 Muhammes
bulunmaktad›r. Külliyat’›n 813-883 sayfalar› aras›n› kapla-
maktad›r. 

Bu eserde yer alan gazellerin muhtevalar›nda farkl›l›k gö-
rülmektedir. Bu nedenle Semerâtü’l-‹kbâl divandan farkl› bir
eser olarak sunulmufltur. Bu eserde kay›tl› bulunan gazeller
tevhit, münacat, nat, mersiye, ramazaniye medhiye konular›-
n› ifllemektedir. 

“Eserin sonunda yer alan Semerâtü’l-‹kbâl tamlamas›yla
hem eserin ad›, hem de eserin telif tarihi belirtilmektedir. Seme-
râtü’l-‹kbâl tamlamas› ebced hesab›yla 1306 tarihini vermekte-
dir. 1306/1888-89 tarihi eserin telif y›l›n› göstermektedir. 

Riyâzü’l-Asfiyâ

Eser, iki kez bas›lm›flt›r. ‹lk bask›, ‹stanbul’da Ahter Mat-
baas›’nda 1296/1879 y›l›nda gerçekleflmifltir. Eserin ilk bask›-
s› 11 sayfad›r. Eserde kay›tl› bulunan tek fliir Makålîd-i Aflk’ta-
ki mesnevidir. 12. sayfada Ahter gazetesi idare vekili fiuride
Efendi’nin takrizi yer almaktad›r.
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‹kinci bask›, Manisa Saruhan Sanca¤› Matbaas›’nda
1299/1881 y›l›nda gerçekleflmifltir. Bu bask›da, Makålîd-i
Aflk’ta kay›tl› bulunan mesnevi ile birlikte 

Zalimler el urup hep flimflîr-i can-rübâya
Kasd etdiler ser-â-pâ evlad-› Mustafâ’ya 

beytiyle bafllayan ve 

Düfldü Hüseyn at›ndan sahra-y› Kerbelâ’ya
Cibrîl var haber ver Sultân-› Enbiyâ’ya 

beytiyle biten mersiyedir. Son fliir, Ahter gazetesi idare vekili
fiuride Efendi’nin takrizidir. ‹kinci bask› 18 sayfad›r. 

Nazîre-i Hümâyun Be-Terkîb-i Bend-i Ruhi

Nerede, ne zaman bas›ld›¤› konusunda bilgimiz yoktur.
Eser, 8 sayfad›r. 

Nazîre-i Di¤er Be-Tarîk-i Âdi

Eserin nerede, ne zaman bas›ld›¤› konusunda bilgimiz
yoktur. Eser, 7 sayfad›r. 

Nazîre-i Hümâyun Be-Sâkinâme Nef’î

Eserin bask› yeri ve y›l› hakk›nda bilgimiz yoktur. 8 sayfa-
dan oluflmaktad›r. 

Mersiye-i Cansûz

1293 y›l›n›n 10 Muharrem gününde bas›lan ve Makålîd-i
Aflk’da kay›tl› bulunan bir Terkîb-i Bend’dir. 

38



Bir subh dem kim eyleyüp âfâk› lâle-gûn
Old› bürîde-ser gibi hurflîd rû-nümûn

beytiyle bafllayan eser, alt› sayfad›r. 

Kaside-i Garrâ

Bask› yeri ve y›l› hakk›nda bilgi verilmemektedir. Hz. Ali
hakk›nda yaz›lan bir kasidedir. Befl sayfad›r. Eser, 

Âferin ey Kird-gâr›n nerre-flîr-i ekberi
Eyledin yek cümlede berbat h›sn-› Hayberi 

beytiyle bafll›yor. 

Mersiye ve Kaside

1293/1876 y›l›nda ‹stanbul’da yay›mlanm›flt›r. Hz. Hüse-
yin için yaz›lan bir mersiye ile Hz. Ali için yaz›lan kasideden
oluflan bu eser, Mersiye-i Cansûz ile Kaside-i Garrâ adl› eserler-
den oluflmaktad›r.

Na’t ve Mersiye

Bask› yerini ve ne zaman yay›mland›¤›n› bilmiyoruz.
Eserde üç fliir kay›tl›d›r. ‹lk fliir Peygamber efendimizin toru-
nu Hz. Hasan hakk›nda yaz›lan bir Na’t’t›r. 

Ey âftâb-› maflr›k subh-› safâ-y› Hasan
V’ey neyyir-i saâdet evc-i Hudâ-y› Hasan

beytiyle bafllamaktad›r. ‹kinci fliir, 

Zalimler el urup hep flimflîr-i can-rübâya
Kasd etdiler ser-â-pâ evlad-› Mustafâ’ya 

beytiyle bafllayan mersiyedir. Üçüncü fliir, 
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Sîne dö¤üp ey dil ü cân mâtem et
Kan yafl ak›t girye-künân mâtem et

Beytiyle bafllayan mersiyedir. 
Bu fliirler, s›ras›yla, Kâz›m Pafla’n›n 1328 y›l›nda bas›lan

divan›n›n 27-32. sayfalar›nda kay›tl›d›r. Mersiyeler, Makålîd-i
Aflk’ta da kay›tl›d›r. 

Kaside-i Na’t-› Ali

Eserin nerede, ne zaman bas›ld›¤›n› bilmiyoruz. Sekiz say-
fadan oluflan eserde üç kaside kay›tl›d›r. Bu kasideler s›ras›yla, 

Girmeden sâ¤ar-› elfâza mey-i va’d-i vaîd
Verdi bin nefl’e bana keyfiyet-i bim ü ümîd

Ey dü çeflm-i siyehi ma¤z-› füsûn u nîrenk
Rûh-› kudsi nigeh-i mestine âflifte vü denk

Dest-i aflk›nla urup sineme hüsn-i saykal
Kîneden sînemi pâk eyledi hak izzü cell

beyitleriyle bafllamaktad›r. Kâz›m Pafla’n›n 1328 y›l›nda bas›-
lan divan›n›n 8-27sayfalar›nda kay›tl›d›r.

Sâkinâme

Ankara Milli Kütüphane’de Yz. A 3493 numarada Mec-
mua-i Efl’âr içinde kay›tl› bulunan eserin ne zaman ve nerede
bas›ld›¤› konusunda bilgi verilmemifltir. 

Sâkî çevir de-mâ-dem câm-› safâ medâri
Bezm-i felekde dutsun hurflîdi flerm-sâri 

beytiyle bafllayan eser, 8 sayfadan ibarettir. 
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Gazeliyat

Bu risalenin nerede ve ne zaman yay›mland›¤› bilinme-
mektedir. 18 gazelden oluflan bu eser, 8 sayfad›r. 

Sitâyifl-i ‹mam R›za Aleyhisselâm

Eserin nerede, ne zaman bas›ld›¤› konusunda bilgimiz
yoktur. Üç sayfal›k küçük bir risaledir. Esere ulaflmam›z
mümkün olmad›. 

Mersiye

‹stanbul’da, Süleyman Efendi Matbaas›’nda 1289/ 1871 y›-
l›nda bas›lm›flt›r. Na’t ve mersiyelerden oluflan eser 16 sayfa-
d›r. Esere ulaflmam›z mümkün olmad›. 

Mersiyeler
Eser, ‹stanbul’da bas›lm›flt›r. Ne zaman bas›ld›¤›n› bilmi-

yoruz. Eser, 7 sayfad›r. Esere ulaflmam›z mümkün olmad›. 
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MAKÂLÎD-‹ AfiK 

A. ESER HAKKINDA B‹LG‹

Kâz›m Pafla’n›n Kerbelâ olay›yla ve ‹mam Hüseyin’le ilgi-
li mersiyelerini toplad›¤› eserdir. Eser, Fâilâtün, fâilâtün, fâ-
ilün vezniyle yaz›lan 185 beyitlik mesnevi ile bafllar. Mesnevi
7 fas›ldan oluflur. Fas›llar aras›nda peygamber efendimize,
Ali’ye, Fât›ma’ya, Hasan’a ve Hüseyn’e Arapça bir ibare ile
salavat okunur. 

Makålîd-i Aflk’›n yazma nüshalar› pek azd›r. ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi Kütüphanesi’nde (Bel-Yz-K.000092) ka-
y›tl› bulunan ve rika hatla yaz›lm›fl olan Makålîd-i Aflk’›n ne
zaman ve kimin taraf›ndan istinsah edildi¤i belirtilmemifltir.
Eser, 39 yaprakt›r. Her sayfada m›sralar karfl›l›kl› iki sütun
halinde yaz›lm›flt›r. Her sayfa 19 sat›rdan oluflmaktad›r. 

Makålîd-i Aflk’›n Milli Kütüphane Yazmalar› aras›nda iki
nüshas› bulunmaktad›r. Bunlar›n birisi 06 Hk. 4716 numa-
rada Mersiye-i fiühedâ-y› Kerbelâ ad›yla kay›tl›d›r. fiairinin
ad› yaz›lmam›flt›r. 1301 bask›s›ndan istinsah edildi¤i kuv-
vetle muhtemeldir. Di¤er nüsha da Yz. A 9109/1 numarada
kay›tl›d›r. 

Makålîd-i Aflk’›n ilk bask›s› ‹stanbul’da 1301/1883-84 y›l›n-
da, ikinci bask› 1306/1888-89 y›l›nda ‹stanbul’da Hac› Hüse-



yin Efendi Matbaas›’nda yap›ld›. Üçüncü bask› 1325/ 1907-08
y›l›nda Edirne’de fiems Matbaas›’nda yap›ld›. Her üç bask›da
da ayn› mersiyeler yer almaktad›r. Bask›lar aras›nda farkl›l›k
yoktur. 

Baz› kataloglara ve kütüphane kay›tlar›na kitab›n ad›
–yanl›fll›kla- “Mukallid-i Aflk” biçiminde geçmifltir. 

Makålîd-i Aflk’ta 30 mersiye mevcuttur. Bu Mersiyeler ara-
s›nda 1 Mesnevi, 5 Kaside, 5 Terkîb-i Bend, 1 Tercî-i Bend, 3
Müsemmen, 5 Gazel, 6 Müseddes, 2 Muhammes, 1 Murabba,
1 K›t‘a yer almaktad›r. Eser, 1250 beyitten oluflmaktad›r. 

Makålîd-i Aflk’›n haz›rlan›fl›nda Ali Bey Matbaas›’nda 1301
tarihinde yap›lan bask›s› esas al›nd›. fiiirlerin vezinlerinin ve
naz›m biçimlerinin yaz›lmas›yla yetinildi. Makålîd kelimesi
“miklâd” kelimesinin ço¤ulu olup “kilitler, anahtarlar, hazi-
neler” anlam›nda kullan›lmaktad›r. “Makålîd-i Aflk” tamlama-
s›na intibak›n güçlü¤ü göz önüne al›nd›¤›ndan haz›rlanan
esere “Aflk›n Hazineleri” ad›n› verdik. Eserin orijinal ad›n› da
yan›na kaydettik. 

Eseri iki bölüm içinde ele ald›k. Birinci bölümde Riyâzü’l-
Asfiyâ ad›ndaki mesneviyi inceledik. ‹kinci bölüm Mersiyele-
rin genelindeki taraflarla ilgilidir. 

B. MAKÅLÎD-‹ AfiK’TAK‹ MESNEV‹

Mesnevi’nin Ad›

Türk Ansiklopedisi’nde, Makålîd-i Aflk adl› eserde kay›tl› bu-
lunan mesnevi için flu bilgilere yer verilmektedir: “Kâz›m Pa-
fla’n›n Failâtün Failâtün Failün vezninde 185 beyitlik ve yedi
fas›ll›k Makålîd-i Aflk adl› bir mesnevisi vard›r ki bu mesnevi-
nin her fasl›ndan sonra müsecca Arapça bir ibareyle Hazreti
Muhammed’e, Ali’ye, Fât›ma’ya, ‹mam Hasan ve Hüseyn’e
salavat vard›r. Konusu Kerbelâ fâcias›d›r51.”
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Kâz›m Pafla hakk›nda yüksek lisans tezi haz›rlayan Recep
Demir, onun bu eserindeki ilk mesnevinin ad›n›n Makålîd-i
Aflk oldu¤unu ifade eder52. 

Recep Demir, Türk Ansiklopedisi’ni esas al›r, onu kaynak
olarak gösterir. Verdi¤i bilgi bu kayna¤a dayan›r. Türk Ansik-
lopedisi’nin kesin bir dille ifade etti¤i bu bilginin kayna¤› hak-
k›nda bilgimiz yoktur. Bu iddias›n› ispat edici bir delil de
sunmam›flt›r. Baflka bir kaynakta da bu mesneviye Makålîd-i
Aflk denildi¤i hakk›nda bilgi yoktur. Mesneviyi inceledi¤i-
mizde de bu tür bir bilgiye ulafl›lmamaktad›r. 

Türk Ansiklopedisi’nin verdi¤i bu bilgi di¤er kaynaklarla
örtüflmemektedir. Verilen bir bilginin di¤er kaynaklarla ör-
tüflmemesi o bilginin yanl›fll›¤›n› göstermez. Verilen bir bilgi
sa¤lam temele dayan›yorsa, o bilginin di¤er kaynaklarda yer
almamas› yanl›fll›¤›n› gerektirmez. 

Türk Ansiklopedisi’nde bu mesneviye “Makålîd-i Aflk” denil-
di¤i ifade edilmektedir ki bu tan›mlaman›n inand›r›c› bir ta-
raf› yoktur. Bu tür bir yanl›fll›¤a düflmeyi makul gösterecek
bir kanaat da sergilenmemifltir. 

Makålîd-i Aflk, mesnevinin ad› de¤il, kitab›n ad›d›r. Mesne-
vi’nin ikinci bölümünde buna aç›kl›k getirilmektedir. 

Bast olunsa sûret-i ehl-i kisâ
Nâm›na dense Riyâz-› Asfiyâ

beytiyle mesnevinin ad›n›n Riyâz-› Asfiyâ oldu¤u belirtilmek-
tedir. 

Bu mesnevi, Kâz›m Pafla’n›n Makålîd-i Aflk adl› eserinin ba-
s›m›ndan önce Riyâzü’l-Asfiyâ ad›yla 1296, 1299 y›llar›nda iki
kez bas›lm›flt›r. Riyâzü’l-Asfiyâ’n›n ilk bask›s›nda Kâz›m Pa-
fla’n›n bu mesnevisi d›fl›nda fliiri yoktur. ‹kinci bask›da bu
mesneviye ek olarak, 
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Zalimler el urup hep flemflîr-i can-rübâya
Kasd etdiler ser-â-pâ evlad-› Mustafâ’ya 

beytiyle bafllayan mersiye de yer almaktad›r. 
E¤er, mesnevinin ad› Makålîd-i Aflk olsayd›, Riyâzü’l-Asfi-

yâ ad›yla iki kez yay›mlanmazd›. Do¤rudan do¤ruya Makå-
lîd-i Aflk ad›yla yay›mlan›rd›. 

Mesnevi’de Anlat›lan Olay ve Mesnevi’nin Bölümleri 

Mesnevi’de Ehl-i beyt sevgisi dile getirilmekte ve bu sev-
gi canl› tutulmaya çal›fl›lmaktad›r. Muaviye’nin ölümünden
sonra Yezit’e bey’at için ‹mam Hüseyin’e yap›lan bask›lar ve
zulümler anlat›lmaktad›r. Peygamberimizin torunu, Hazreti
Fât›ma ile Hazreti Ali’nin o¤lu ‹mam Hüseyin’in haks›zl›klar
karfl›s›nda direnifli dile getirilmektedir. ‹ktidar u¤runa iflle-
nen cinayetlere de¤inilmektedir. Mesnevi’nin muhtevas›n›
flöylece özetleyebiliriz: 

Kâz›m Pafla’n›n Kerbelâ olay›yla ilgili eserinde kay›tl› bu-
lunan bu mesnevisi 192 beyittir. Bu beyitlerin 185’i Türkçe,
7’si Arapça’d›r. Mesnevi 7 bölümdür. Her bölüm, Ehl-i Beyt’e
salavatla biten biri Türkçe, biri Arapça flu iki beyitle tamam-
lanmaktad›r. 

Ey eden Hak’dan ümîd-i iltifât
Hamse-i Âl-i Abâ’ya k›l salât

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muham-
med ve Ali ve Fât›ma

Ve’l-Hasan ve’l-Hüseyn bi-aded-i katarât-› bahr-i rahmeti-
ke’l-vâsia

Birinci Bölüm: Besmele ile ve Allah’a “hamd ü senâ” ile
bafllamaktad›r. Münacaat (yakar›fl)’t›r. Bu bölümün tamam›,
18 Türkçe, 1 Arapça beyittir. 
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‹kinci Bölüm: Mesnevinin yaz›l›fl sebebi üzerinde durul-
makta, Ehl-i Beyt sevgisi ifllenmektedir. Kerbelâ mazlumla-
r›n›n durumlar›n›n anlat›lmas› için yaz›lan bu mersiyenin,
her y›l bafl›nda okunarak Ehl-i Beyt’in matemine ortak olun-
mas› istenilmektedir. Bölüm, 11 Türkçe, 1 Arapça beyitten
ibarettir. 

Üçüncü Bölüm: Dünyan›n fanili¤i, misafirhane oluflu,
yaflayan her insan›n “semt-i beka”ya can att›¤› ifade edil-
mektedir. Peygamber efendimizin ve “ard›nca cenâb-› Fât›-
ma”n›n vefat etti¤i belirtilmektedir. Hazreti Ali’nin yaflad›-
¤› olaylar an›lmakta, Cemel Harbi’ne, fiam Vak’as›’na, Ha-
ricilerin fitnesine, Haricilerle Nehrevan’da yap›lan savafla
de¤inilmektedir. Hazreti Ali’nin Kûfe’ye gelifli ve Abdur-
rahman bin Mülcem taraf›ndan Kûfe (flimdiki Necef)’de fle-
hit edilifli anlat›lmaktad›r. Bu bölüm, 30 Türkçe, 1 Arapça
beyittir. 

Dördüncü Bölüm: Hazreti Ali’nin flehadetinden sonra
Hazreti Hasan mü’minlerin imam› oldu. Muaviye, fiam ve
çevresinden toplad›¤› 60.000 kifli ile Hazreti Hasan üzerine
sald›rd›. Hazreti Hasan, “gavgâda âsâr-› felah” görmeyip
“sulh u salâh”› tercih etti. Muaviye’ye 5 maddelik bir bar›fl
teklifi sundu. 

Muaviye, teklif edilen flartlar› zahirde kabul etti. Fakat
hakkaniyeti gözetmedi. Olumsuz tav›rlar sergilemekten geri
kalmad›. Ölümünden sonra yerine geçecek kifliyi belirlemek
istedi. O¤lu Yezit için sa¤l›¤›nda bey’at almaya bafllad›. Yezit
için tehlike kabul etti¤i Hazreti Hasan’› 5 kez zehirletti. Haz-
reti Hasan’›n alt›nc› zehirlenmesi ve flehâdeti Muaviye’nin
azmettirmesi, Mervân’›n yard›m›yla, kar›s› Ca’de bint-i
Efl’as’›n fiili hareketiyle gerçekleflti. Bu bölüm, 35 Türkçe, 1
Arapça beyittir. 

Beflinci Bölüm: Bu bölüm, 

Kerbelâ ahvâlin erbâb-› siyer
Böyle zabt etmifl bi-kavl-i mu’teber
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Çün emîr oldu Yezîd-i bed-tebâr
Küfrin izhâr eyledi bî-ihtiyâr

beytiyle bafllamaktad›r. 
Muaviye’nin ölümüyle emirli¤ini aç›klayan Yezit, etrafa

mektuplar göndermeye bafllar. Medine valisi Velid’e gönder-
di¤i mektup, 

Dedi ey rükn-i rekîn-i devletim
Celb edüp arz et Hüseyn’e bey’at›m

Ger kabul eylerse olma münfail
Redd ederse kes bafl›n irsal k›l

beytiyle özetlenmektedir. 
‹mam Hüseyin, Medine’de kendisini rahat b›rakmayacak-

lar›n› anlay›nca Mekke’ye gider. Bu olaydan haberdar olan
Kûfeliler Hazreti Hüseyin’e mektup yazarak hilafet için ken-
disine bey’at ettiklerini bildirirler, Kûfe’ye davet ederler.
‹mam Hüseyin, israrl› davet sonucu amcas› Akîl’in o¤lu Müs-
lim’i Irak’a gönderir. Kûfelilerden 20.000 kifli bey’at ederler.
Müslim, bu durumu ‹mam Hüseyin’e bildirir. ‹mam Hüse-
yin’in Kerbelâ topra¤›na ulaflt›¤› günlerde Ubeydullah bin Zi-
yâd Müslim’i ve iki çocu¤unu öldürtür. Bu bölüm, 31 Türkçe,
1 Arapça beyittir. 

Alt›nc› Bölüm: ‹mam Hüseyin Kerbelâ topra¤›na ayak ba-
sar. Muharrem’in üçüncü günü ‹mam Hüseyin’in F›rat nehri
ile iliflkisi kesilir. Muharrem’in yedinci günü Ehl-i Beyt’in su-
suzlu¤u fliddetlenir. Muharrem’in onuncu günü savafl k›z›fl›r.
Bu bölüm, 20 Türkçe, 1 Arapça beyittir. 

Yedinci Bölüm: Hazreti Hüseyin flehit edilir. Çad›rlar ya¤-
malan›r. fiimr, hasta yata¤›nda yatmakta olan Zeynelabidin’i
öldürmek ister. Ömer bin Sa’d, fiimr’in bu hareketine engel
olur. Hazreti Hüseyin’in ailesi önce Kûfe’ye, sonra fiam’a
gönderilir. Süfyâniler ifllenilen cinayet nedeniyle sevinçlerini
izhar ederler. Yezit, ‹mam Hüseyin’in bafl›n› önüne al›r, elin-
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deki çubukla difllerine dokunma sayg›s›zl›¤›nda bulunur.
‹mam Hüseyin’in Hicaz’a gönderilen yak›nlar› feryatlarla, fi-
¤anlarla karfl›lan›r. fiair, 

Yazmad›m te’sîr içün harf-i h›lâf
Etmedim Kâz›m kabûl-i ihtilâf

beytiyle gerçe¤i yans›tt›¤›n›, olay› abartmad›¤›n› ifade etmek-
tedir. Bölüm, 40 Türkçe, 1 Arapça beyitten ibarettir. 

Mesnevi’nin Yaz›l›fl Sebebi 

Eserlerin kendilerine has özellikleri ve benzer taraflar›
vard›r. Riyâz-› Asfiyâ ad›yla an›lan bu mersiye, Süleyman Çe-
lebi’nin Mevlid’iyle benzerlikler göstermektedir. 

Süleyman Çelebi, Mevlid’ini, peygamber sevgisini dile ge-
tirmek amac›yla yazm›flt›r. Kâz›m Pafla da, Riyâz-› Asfiyâ mes-
nevisini Ehl-i Beyt sevgisini canl› tutmak amac›yla yazm›flt›r.
Her iki eserin ortak özelli¤i sevgidir. 

Her iki eser, aruzun Fâilâtün Fâilâtün Fâilün kal›b›yla ya-
z›lm›flt›r. 

Süleyman Çelebi, Mevlid’ine,

Allah ad›n zikr idelüm evvelâ
Vacib oldur cümle iflde her kula

beytiyle, Kâz›m Pafla’n›n mesnevisi de 

Allah ad›yla k›lup feth-i kelâm
Verelim hamd ü senâya intizam

beytiyle bafllar. 
Süleyman Çelebi’nin,

Her nefesde Allah ad›n de müdâm
Allah âdiyle olur her ifl tamâm
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biçiminde bafllayan beyti, Kâz›m Pafla’n›n 

Allah ad›n ansa her dâim kifli
Feth eder Hak ana her müflkil ifli

beytiyle benzerlik arzetmektedir. Süleyman Çelebi’nin 

‹sm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen
Her murada eriflir Allah diyen

beytiyle Kâz›m Pafla’n›n, 

Allah ad›n s›dk ile kim k›lsa yâd
Ber-murad eyler an› Rabbü’l-›bâd 

beyti aras›nda benzerli¤e tan›k olunmaktad›r. 

Süleyman Çelebi, Mevlid’in ilk bölümünde,

Hak Teâlâ rahmet eyleye ana
Kim beni ol bir duâ ile ana

Her ki diler bu duada buluna
Fâtiha ihsan ede ben kuluna

beyitleriyle okuyucuya ve dinleyiciye yönelir, onlardan dua
ve fatiha bekler.

Kâz›m Pafla da, 

Anber-i ihlâs ile pür-râyiha
Edeler ihdâ bana bir fâtiha

beytiyle okuyucudan fatiha beklemektedir. 
Her iki eser aras›ndaki benzerlikler göz önüne al›nd›¤›n-

da, Kâz›m Pafla’n›n Mevlid’den etkilendi¤i, bu etkinin aç›k ve
net biçimde eserine yans›d›¤› görülür. 
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Peygamberimizin torununun Muharrem ay›nda flehit ol-
mas› Kâz›m Pafla’y› derinden etkiler. Üzüntüsünü canl› ve di-
ri tutmak için efendimizin matemini yaflamaya çal›fl›r. Ehl-i
Beyt muhiplerinin her y›l bafl›nda bu mersiyeyi okumalar›n›,
efendimizin matemine ifltirak etmelerini, hata ve kusurlar›-
n›n erbab-› salah taraf›ndan aff›n› rica eder. Bunu flu beyitle-
riyle ifade etmektedir: 

Okuyup bu k›ssay› her re’s-i sâl
Eyledikçe mâtem-i evlâd u âl

Budur ümmîdim ki erbâb-› salâh
Cürm ü taksîrim k›lup afv-› simâh

Türk Ansiklopedisi’nde de, bu mesnevinin Mevlid gibi
okunmak amac›yla yaz›ld›¤› belirtilir53. Riyâz-› Asfiyâ’da ka-
y›tl› bulunan bu beyitler, bu mesnevinin y›l bafl›nda (Muhar-
rem’de) okunmas› için yaz›ld›¤›na ›fl›k tutmaktad›r. 

Ahmed Rasim, “‹stibdâd-› Edebî’de Tan›nm›fl Birkaç fiah-
siyet” bafll›¤› alt›nda bilgiler sunarken Kâz›m Pafla’ya de¤inir.
Onun hakk›nda flu bilgileri aktar›r: “Kâz›m Pafla’ya gelince
sima olarak hiç tan›mam. Fakat eserlerini “Tercüman-› Haki-
kat”ta, haftal›k mecmualarda görürdüm. Mersiyelerini ihtiva
eden risaleyi de okumufltum. Bunlar›n Muharrem’in onuncu
matemlerinde okundu¤unu iflittim54.” 

Ahmet Rasim’in son cümlesi de, Türk Ansiklopedi’sinde veri-
len bilgiyi destekler mahiyettedir. Peygamberimizin ve Ehl-i
Beyt’in ac›s›na ortak olmak amac›yla yaz›lan Maktel-i Hüseyin-
lerin Muharrem ay›n›n belirli günlerinde okundu¤u herkesin
malumudur. Makålîd-i Aflk, ça¤dafl bir Maktel-i Hüseyin’dir.
Ehl-i Beyt ac›s›n›n dile getirilmesi ve Muharrem ay›nda okun-
mas› amac›yla yaz›lmas›n› garip karfl›lamamak gerekmektedir. 
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C. MAKÅLÎD-‹ AfiK’TAK‹ TARAFLAR

Yezit, Yak›nlar›, Yandafllar› 

Ebu Süfyân’›n torunu, Muaviye’nin o¤ludur. 647 y›l›nda
fiam’da do¤mufltur. 

‹ktidar› elinden b›rakmamaya, halkla iliflkilerini düzenli
yürütmeye çal›flan Muaviye, ne halk› kendisinden uzak tut-
mufl, ne de kendisi halk›n uza¤›nda kalm›flt›r. ‹ktidar›n›n sür-
dürülmesi için -sa¤l›¤›nda- o¤lu Yezit’i halifeli¤e namzet gös-
termifl, itibarl› kiflilerden ve ailelerden bey’at almay› ihmal et-
memifltir. 

Kâz›m Pafla, mersiyelerinde Ebu Süfyân’›n dedesi Harb’in
ad›n› anar. Ebu Süfyân’› ve o¤lu Muaviye’yi ‹bn-i Harb biçi-
minde isimlendirir. Muaviye’nin Hz. Hasan’la yapt›¤› anlafl-
maya sad›k kalmad›¤›n›, sözünde durmad›¤›n› ifadelendirir.

Turmayup ahdinde amma ‹bn-i Harb
Toldu zulmüyle diyâr-› flark u garb

beytiyle bu gerçe¤i dile getirir. 
Kâz›m Pafla, Yezit’in emirlik makam›n› iflgal etmesinden

sonraki faaliyetlerini de flöylece sergiler: 

Çün emîr oldu Yezîd-i bed-tebâr
Küfrin izhâr eyledi bî-ihtiyâr

Etdi istihlâl beng ü bâdeyi
Serdi ka’r-› dûzaha seccâdeyi

K›ld› etrafa perîflân nâmeler
Kim okur la‘net gören allâmeler

Eyleyüp mahrem Medîne âmilin
Ana izhâr etdi esrâr-› dilin

Dedi ey rükn-i rekîn-i devletim
Celb edüp arz et Hüseyn’e bey‘at›m
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Ger kabul eylerse olma münfail
Redd ederse kes bafl›n irsal k›l

Kâz›m Pafla, Ebu Süfyân ailesine cephe al›r. Bu ailenin
efendimize ve yak›nlar›na karfl› iflledi¤i suçlar› sayar, döker. 

Ceddin flehid edip dürr-i dendân-› Ahmed’i
K›ld› baban la‘îni dahi kasd-› Bû-türâb

Ekl etdi mâderin ci¤er-i pâk-i Hamza’y›
Çekdin Hüseyn’e zulm ile sen tî¤-› flu‘le-tâb

Bu beyitlerde Ebu Süfyân’›n komutas›ndaki ordunun Me-
dine’ye geldi¤i, yap›lan Uhut savafl›nda peygamberimizin di-
flinin k›r›lmas›na sebep oldu¤u, Ebu Süfyân’›n kar›s›n›n ayn›
savaflta flehit düflen Hazreti Hamza’n›n ci¤erini yedi¤i belirtil-
mektedir. Babas› Muaviye’nin, Hazreti Ali’nin can›na kastetti-
¤i, kendisinin de ‹mam Hüseyin’i flehit etti¤i aç›klanmaktad›r. 

Kâz›m Pafla, ailenin ve Yezit’in iflledi¤i suçlar›n tesadüfi
olmad›¤›n›, bu suçlar›n bilerek, istenerek ifllendi¤ini, pey-
gamberimize karfl› beslenen kinin, öfkenin ve h›nc›n ailesin-
den al›nd›¤›n› vurgulamaktad›r55. 

Kâz›m Pafla, “Rûy-› necat görmesün evlâd-› ‹bn-i Harb”
m›sra›yla da bu aileye beddualarda bulunur. Yezit’e dedesine,
babas›na, yard›mc›lar›na, yak›nlar›na, kavmine lanet okur. 

Mersiyelerde peygamber ailesine sürekli olarak salat ve
selam, Yezit’e ve yak›nlar›na da -iflledikleri suçlar nedeniyle-
lanet okunmaktad›r. 

Kâz›m Pafla, Yezit için kelb, seg (köpek), zalim, bî-din (din-
siz), lanetli ifadelerini kullan›r. fieytandan daha fleytan, gad-
dar köpekten daha gaddar oldu¤u, emirlik makam›n› pisli¤e
bulaflt›rd›¤›, pisliklerin annesi, içki ve zinay› helal kabul eden
fas›k bir insan oldu¤u ifade edilir ve kafirlikle suçlan›r. 
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Yezit’in zulmüne ortak ve destek olan kifliler aras›nda ilk
s›ray› alan kiflinin Mervân oldu¤unu söyleyebiliriz. Mer-
vân, üçüncü halife Osman’›n amcas› Hakem’in o¤ludur.
Hakem, Mekke’nin fethinde Müslüman oldu¤unu aç›kla-
m›fl, fakat tutars›z tav›rlar› nedeniyle peygamberimiz tara-
f›ndan Taif’e sürgün edilmifltir. Ebubekir ve Ömer zaman›n-
da Medine’ye gelmek için müracaat etmifl, bu müracaat› ka-
bul görmemifltir. Osman zaman›nda yap›lan müracaat ka-
bul görmüfl, Medine’ye dönen aileye ihsanlarda bulunul-
mufl, Mervân’a da devlet katipli¤i gibi önemli bir görev ve-
rilmifltir. Bu görevi kötüye kullanmas›na, halife ad›na karar-
lar vermesine ra¤men Mervân korunmufltur. Muaviye’nin
emri ile hareket eden Mervân, alt›n ve mücevherle Ca’de’yi
kand›rd›. Kocas› Hasan’› öldürmesi flart›yla Yezit’le evlendi-
rilece¤ini söyledi. Ca’de de, Hazreti Hasan’› zehirleyerek
flehit etti. 

Kâz›m Pafla, bu olay›, 

Ca’de bint-i Efl’as’› Mervân ile
Mâr› pâ-dâfl eyleyüp fleytân ile

Eyledi ifna o flâh-› âlemi
Gülflen-i cennetde i¤vâ Âdem’i

beyitleriyle belgelemekte, y›lanla fleytan›n elbirli¤i yaparak
Âdem’in cennetten ç›kar›lmas›na sebep olduklar› gibi, Ca’de
ile Mervân’›n Hazreti Hasan’› flehit ettiklerini ifade etmekte-
dir. 

Yezit’in yandafllar›ndan birisi Kûfe valili¤ine atanan ve
Hazreti Hüseyin’i bey’ata zorlayan Ubeydullah bin Zi-
yâd’d›r. Di¤eri, ‹mam Hüseyin’in yak›nlar›yla F›rat’›n iliflkisi-
ni kesen ve onlar›n üzerine gönderilen ordunun komutan›
Ömer bin Sa’d’d›r. Yezit’in yandafllar›n›n en zalimi ise fiimr
bin Zi’l-Cevflen’dir. Kâz›m Pafla, ad› geçen bu nasipsizi flöyle-
ce tan›tmaktad›r: 
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fiimr-i mel‘ûn çeküp cevr ü cefâ hançerini
Basd› tâ sînesine pây-› sitem-güsterini
Bedeninden ay›rup âh o mübarek serini
Hûn-› pâkiyle hizâb itdi ruh-› enverini
Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi.

fiimr, Hazreti Hüseyin’in bafl›n› kesmekle kalmaz, k›l›c›n›,
hastal›¤› nedeniyle hayatta kalan Zeynelabidin’e çevirir. 

‹stedi Zeynü’l-Abâ’y› ede mest
fiimr-i Zi’l-Cevflen urup flemflîre dest

Ömer bin Sa’d, fiimr’in, Zeynelabidin’e yapmas› muhte-
mel kötülü¤ü engeller. 

Hüseyin ve Yak›nlar›

Hüseyin

Hazreti Hüseyin, Peygamberimizin torunu, Hazreti Fât›-
ma ile Hazreti Ali’nin ikinci o¤ludur. 

Hicretin dördüncü y›l›n›n fiaban ay›n›n (Ocak 626) ilk haf-
tas›nda Medine’de dünyaya geldi. 

Hazreti Ali, o¤luna Harb ismini vermek istedi. Peygambe-
rimiz ona Hüseyin ad›n› verdi. Kaynaklar›n ifadesine göre
“Hüseyin” ad›, Hazreti Harun’un ikinci o¤lu “fiübeyr”in
Arapça’s›d›r. Hazreti Hüseyin’e bu ismin verilmesi hususu
Cebrail taraf›ndan Peygamberimize bildirilmifltir. 

Mersiyelerde Hüseyin ad› hem yaln›z biçimde hem de
farkl› s›fatlarla birlikte kullan›lm›flt›r. Baz› yerlerde de Hüse-
yin ad› kullan›lmaks›z›n farkl› s›fatlarla ve tamlamalarla an-
lat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu tamlamalardan birisi “Seyyid-i flüb-
bân-› cennet”tir. Cennet gençlerinin veya cennet delikanl›lar›-
n›n efendisi anlam›nda kullan›lan bu tamlama mersiyelerde
üç yerde geçmektedir. Bir beyitte
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Seyyid-i flübbân-› cennet flâfi‘-i yevm-i nedem 
Kurrea-i flâh-› velâyet nûr-› çeflm-i Mustafâ

biçiminde geçmektedir. ‹kinci beyitte, 

Seyyid-i flübbân-› cennetken Hüseyn ile Hasan
Ah kim hürmetlerin icrada noksân eyledin

biçiminde Hüseyin’le birlikte Hasan ismi de geçmektedir.
Üçüncü beyitte 

Nâzenîn-i Rabbi izzetdir Hüseyn-i Kerbelâ
Seyyid-i flübbân-i cennetdir Hüseyn-i Kerbelâ

biçiminde sadece Hüseyin ad› zikredilmektedir. 
“Seyyid-i flübbân-› cennet” tamlamas›, rastgele kullan›lan

bir ifade de¤ildir. Bu ifade efendimizin bir hadisinde de, “Ha-
san ve Hüseyin, cennetlik gençlerin iki seyididir” biçiminde
zikredilmektedir. 

Kâz›m Pafla, ‹mam Hüseyin’i cennet gençlerinin efendisi
olarak vas›fland›rmakla kalmaz, O’nu hem dünyan›n hem de
ahiretin efendisi biçiminde zikreder.

Nûr-› çeflm-i Fahr-i Âlem kurre-i ayn-› ümem
Seyyid-i dünyâ vü mâ-fîhâ Hüseyn-i Kerbelâ

‹mam Hüseyin, mersiyelerde ehl-i beyt’e nisbet edilir. “Ey
âb-› rûy-› hamse-i Âl-i Abâ Hüseyn” biçiminde an›l›r. 

Efendimizle ‹mam Hüseyin aras›nda ilgi kurulur. Bu ilgi
flu beyitlerle ifadelendirilir:

Çün ceddi oldu illet-i icâd-› kâinât
Elbet Hüseyn’dir sebeb-i mahv-› mükinât 

Âb-› rûy-› evvel ü âhir melâz-› mümkinât
‹ftihâr-› Âdem ü Havva Hüseyn-i Kerbelâ
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“Sen olmasayd›n, felekleri yaratmazd›m” kutsi hadisi ge-
re¤i kainat›n yarat›l›fl› peygamberimizin varl›¤›na ba¤lan›r-
ken, Hüseyin’in flehâdetiyle de kainat›n mahvolaca¤›na iflaret
edilir. Efendimizin torunu olmas› nedeniyle Hazreti Hüseyin
hem Âdem’le Havva’n›n, hem de Âdem’le Havva neslinden
gelenlerin iftihar kayna¤›d›r. 

Bazen babas›yla birlikte “Hüseyin ‹bn-i Ali” biçiminde
zikredilir. Bazen de 

Ey nûr-› çeflm-i Haydar-› Hayber-güflâ Hüseyn
Vey rûh-› cism-i hazret-i Hayrü’n-Nisâ Hüseyn

beytinde oldu¤u gibi hem annesinin, hem babas›n›n ad›yla
bir beyitte an›l›r. 

Kâz›m Pafla, farkl› beyitlerde ‹mam Hüseyin’in özellikleri-
ne dikkat çeker. 

fiîr-i meydân-› flecâatdir Hüseyn-i Kerbelâ
Seyyid-i ehl-i celâdetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Ey pâdiflâh-› ma‘reke-i Kerbelâ Hüseyn
Vey her belâ vü her siteme mübtelâ Hüseyn

fiem‘-i mihrâb-› imâmetdir Hüseyn-i Kerbelâ
Minber-efrûz-› hitâbetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Birinci beyitte, Hazreti Hüseyin, flecaati yönüyle aslana,
celadeti yönüyle de seyyide benzetilir. ‹kinci beyitte savafl
meydan›n›n Pâdiflâh› olarak tan›t›lan Hazreti Hüseyin’in tür-
lü bela ve musibetle karfl›laflt›¤› ifade edilir. Üçüncü beyitte,
imamet mihrab›n›n ›fl›¤›, hitabet minberinin par›lt›s›d›r. 

Mersiyelerde ‹mam Hüseyin farkl› beyitlerde “fieh Hüse-
yin” biçiminde geçmektedir. Bu beyitlerin birisinde, “fieh Hü-
seyn’i Kûfe’ye da‘vet” edenlerin onu Kerbelâ topra¤›nda tev-
kif ettikleri ifade edilir. Di¤er beyitte fiam’a götürülen Hüse-
yin’in kesik bafl›n›n Yezid’in önüne b›rak›ld›¤›, eline ald›¤› bir
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çubukla ‹mam Hüseyin’in dudaklar›na ve difllerine vuran Ye-
zid’in hayas›zl›¤› dile getirilir. Bu durum Kâz›m Pafla’n›n flu
beytiyle sergilenir: 

fieh Hüseyn’in re’sin ald› yan›na
Bir kadîb ile urup dendân›na

Baflka bir beyitte Hazreti Hüseyin, “fieh-i Kerbelâ” biçi-
minde an›l›r. Di¤er bir beyitte “fiâh-› Kerbelâ” ad›yla an›l›r,
bu tamlamayla ona farkl› sorumluluklar yüklenir. “Oldu
azm-i Kûfe’ye me’mûr fiâh-› Kerbelâ” m›sras›yla Kûfe’ye git-
meye memur oldu¤u bildirilir. Baflka bir beyitte ‹mam Hüse-
yin’in Kûfe’ye gitmesi, babas›n›n yolunda yürümesi biçimin-
de ifade edilir, bu durumu flöylece dillendirir: 

fiemflîr-i Kûfiyâna k›lup sinesin siper
Tutdu tarîk-i vâlidini flâh-› Kerbelâ

‹mam Hüseyin’in kesik bafl› fiam’a getirilir, Yezid’in önü-
ne b›rak›l›r. Kâz›m Pafla, Hazreti Hüseyin’i, “fiehîd-i Kerbelâ”
biçiminde anarken, elindeki çubukla Hüseyin’in difllerine do-
kunan Yezid’i de kelb-i mühîn (alçak köpek, hain köpek) bi-
çiminde adland›r›r. Bunu flu beytiyle dile getirir: 

Celb edüp re’s-i flehîd-i Kerbelâ’y› meclise
Etdi dür-dendân›na ta‘rîz ol kelb-i mühîn

Kâz›m Pafla, “Tutdu cihan› hûn-i flehîdân-› Kerbelâ” m›s-
ras›yla Hazreti Hüseyin’le birlikte Kerbelâ’da flehit olanlar›n
kanlar›yla cihan›n suland›¤›n› ifade eder. 

Ali

Hazreti Ali, peygamberimizin amcas› o¤lu ve damad›d›r.
Fât›ma’n›n efli, Hazreti Hasan’›n, Hüseyin’in, Ümmü Gül-

süm’ün ve Zeynep’in babas›d›r. 
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Peygamberimizin terbiyesiyle büyümüfltür. Küçük yaflta
‹slam’› seçmifl, efendimizin k›z› Fât›ma ile evlenmifltir. 

Mekkelilerin her türlü kabal›klar›yla karfl› karfl›ya kalan
Hazreti Ali, peygamberimizin hicretiyle birlikte Medine’ye
geldi. Efendimizin yan›ndan ayr›lmad›. 

Müflriklerin Müslümanlara karfl› bask›lar› sürmekte, hu-
zursuzluklar devam etmekteydi. Müslümanlar›n kendilerini
savunmalar›na izin verildi. Hazreti Ali, Tebük savafl› d›fl›nda-
ki savafllar›n tamam›na kat›ld›. Tebük savafl›n›n yap›ld›¤›
günlerde savafla kat›lmak için israr eder. Ancak peygamberi-
mizin emri gere¤i Medine’de kal›r. 

Hazreti Ali, irfâni özelli¤i, tevazuu, savaflç›l›¤› nedeniyle
farkl› isim ve lakaplarla an›l›r. Kâz›m Pafla’n›n deyimiyle Ali,
mâh-› irfând›r, ebr-i ihsând›r, nur-i imand›r. Peygamberimi-
zin ifadesiyle de Ebu Türab’d›r. 

Bunlardan baflka Ali, Haydar-› Kerrâr, fiîr-i Yezdân, Mur-
tazâ, fiah-› Merdan biçiminde an›l›r. 

Kâz›m Pafla, Riyâz-› Asfiyâ ad›n› verdi¤i mersiyenin üçün-
cü bölümünde 30 beyitle Hazreti Ali’yi anlat›r. 

Efendimizin rihletinden bir müddet sonra Fât›ma da vefat
eder. Osman’›n flehâdetinden sonra hilafet görevini üstlenir.
Osman’›n katillerinin bulunmas› bahanesiyle kargaflalar ar-
tar. Bundan sonras›n› Kâz›m Pafla flöylece anlat›r:

‹btidâ yüz gösterüp Harb-i Cemel
Âtefl-i ba¤y oldu gitdikçe ecel

Vak‘a-i fiâm etdi ard›nca zuhur
Girdiler yek-dî¤ere zulmetle nûr

Oldu elli bin kifli ashâbdan
Tu‘me-i flemflîr-i hûn-rîz-i fiten

‹flte bu seyl-i belâ-y› cân-fikâr
Eyledi dîn-i mübîni rahne-dâr
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Kesmeden hem ceng-i harbîler sesi
Ç›kd› meydâna havâric fitnesi

Gâyet-i küfr ü dalâle getdiler
Haydar-› Kerrâr’› tekfîr etdiler

Gördü kim olmaz nasihat kâr-ger
Mahv edüp ol kavm-i flûm› ser-be-ser

Eyleyince bâ-flükûh u izz ü flân
Nehrevân’dan Kûfe’ye atf-› ›nan

‹bn-i Mülcem nâm bir kâfir pelîd
K›ld› ol flâhen-fleh-i dîni flehîd

Zâil oldu maflr›k-› dînin günü
Nûr-› îmân›n k›r›ld› gül-bünü

Ey eden Hak’dan ümîd-i iltifât
Hamse-i Âl-i Abâ’ya k›l salât

Fât›ma

Efendimizin Hatice annemizden do¤an son k›z› ve son ço-
cu¤udur. Mekke’de do¤mufltur.

Hicretin ikinci y›l›nda (miladi 624) Hazreti Ali ile evlendi.
Evlendikten bir y›l sonra Hasan, Hasan’dan bir y›l sonra da
Hüseyin do¤du. Ümmü Gülsüm’le Zeynep’in do¤umlar› da-
ha sonraki y›llardad›r. Resulullah’›n irtihalinden iki üç ay
sonra vefat etti. 

Efendimiz Hazreti Fât›ma’y› “Ümmü Ebîha” fleklinde an-
m›flt›r. “Babas›n›n annesi” ve “anam” anlam›na gelen bu tam-
lama Hazreti Fât›ma’n›n künyesi olmufltur. Hazreti Fât›ma,
“iffetli ve namuslu kad›n” anlam›na gelen Betûl lakab›yla,
“beyaz, parlak ve ayd›nl›k yüzlü kad›n” anlam›na gelen Zeh-
ra lakaplar›yla da an›lm›flt›r. 
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Kâz›m Pafla, 

Hâk-i pây-› Mustafâ’dur çeflmimün nûr u feri
Hubb-› Zehra vü Alî’dir gönlümün tâc-› seri

beytiyle efendimizin ayak topra¤›n› göz nuru, Ali ve Zehra sev-
gisini de bafl tac› edinir. Baflka bir beytinde Hazreti Fât›ma ve
Hasan için “Vâris-i Peygamber-i âhir zaman” ifadesi kullan›l›r. 

Allah Resulü, irtihalinden önce ümmetini selamete erifltire-
cek iki fleyden söz etmifltir. Bunlar›n birisi Kur’an, di¤eri de Ehl-
i Beyt’tir. Kâz›m Pafla, evlad-› Zehra’n›n ete¤ine tutunman›n
gere¤ine iflaret eder, bu dala tutunman›n gere¤ini ifade eder. 

Dâmen-i evlâd-› Zehra’dan ay›rma destini 
Melcein olsun dü-âlemde Hasan hulk-› R›za

beytiyle Hazreti Fât›ma’n›n çocuklar›n› iki dünyan›n s›¤›na¤›
kabul eder.

Kâz›m Pafla, u¤runda can verilecek kiflileri de belirler. 

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehra vü Rasûl-i Sakaleynün

beytiyle bunlar›n “Ehl-i Beyt” mensubu kimseler oldu¤unu
aç›klar. 

Hasan

Peygamberimizin torunu, Hazreti Ali ile Hazreti Fât›-
ma’n›n büyük o¤ludur. 

Fât›ma’n›n evlili¤inden bir y›l sonra 625 y›l›nda Medi-
ne’de do¤du. Babas›n›n hilafeti döneminde onun yan›nda yer
ald›. Cemel ve S›ffin savafl›nda babas›n›n yan›na bulundu.
Babas›n›n flehâdetinden sonra hilafet görevini üstlendi. Du-
rumdan haberdar olan Muaviye, Hazreti Hasan taraftarlar›n›
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kendi yan›na çekmeye çal›flt›. Hazreti Hasan, taraftarlar›n›n
savaflmak niyetinde olmad›klar›n› gördü. Müslümanlar›n ka-
n›n›n akmas›na engel olmak için baz› flartlar ileri sürerek hi-
lafetten çekildi. 

Kâz›m Pafla’n›n deyimiyle “gavgada âsâr-› felah” olmad›-
¤› ifade edilir, bu durum flöylece belgelendirilmeye çal›fl›l›r: 

Hazreti Has›n’›n 5 maddelik teklifi fliir diliyle Kâz›m Pafla
taraf›ndan flöylece nakledilir: 

Etdi befl teklîf ile ba‘s-i Rasûl
Zikri eyler âdemi zâr u melûl

Evvelâ olunmaya bî-irtiyâb
Pâye-i minberde sebb-i Bû-türâb

Sâniyâ ola Hüseyn-i Kerbelâ
R›bka-i teklîf-i bey‘atdan rehâ

Sâlisâ bir kimseyi vâlî-i fiâm
K›lmaya bir vech ile kâim-makâm

Râbiâ ma‘lûm olan ba‘z› rical
Olmaya makrûn-› âzâr u nekâl

Hâmisâ her y›l imâm-› zü’l-kerem
Basra’dan ala iki yüz bin direm

Yukar›da belirlenen flartlar› daha anlafl›l›r bir dille flöyle
ifade edebiliriz: flöylece aktarabiliriz:

1. Minberlerde ve hutbelerde Hazreti Ali’ye küfür edilme-
mesi.

2. Bey’at için Hazreti Hüseyin’e bask› yap›lmamas›, Mu-
aviye’ye karfl› bey’at sorumlulu¤unun olmamas›. 

3. Muaviye’nin, kendisinden sonras› için hilafet makam›-
na atamada bulunmamas›. 
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4. ‹nsanlara eflit muamelede bulunulmas›, insanlar aras›n-
da ayr›m yap›lmamas›. 

5. Her y›l Hazreti Hasan’a 200.000 dirhem ödenmesi. 

Belirlenen flartlar kabullenilmifl biçiminde tav›rlar sergi-
lenmiflse de Hazreti Ali’ye küfretmeye devam edilmifltir. Bu
durum Kâz›m Pafla taraf›ndan flöylece belirlenmifltir: 

Çünkü teblî¤-i peyâm etdi resul
Olunup bu hamsenin dördü kabul

Dediler kabil de¤ildir mutlaka
Olmamak sebb-i Aliyyü’l-Murtazâ

Kang› mescidde Hasan ola me¤er
Andan ol gün oluna sarf-› nazar

Hazreti Hasan Emevi saltanat› için tehlike olarak görüldü.
Kar›s› Ca’de taraf›nda zehirlenerek flehit edildi. 

Muaviye bununla da yetinmedi. O¤lu Yezid’i kendi yerine
emir tayin etmeye, onun ad›na bey’at almaya çal›flt›. 

Di¤er Yak›nlar› 

Hazreti Hüseyin’in yak›nlar› sadece Ali, Fât›ma ve Hasan
de¤ildir. Kendi ailesine ve yak›nlar›n›n ailesine mensup in-
sanlar da ayn› ailenin fertleri içinde yer al›rlar. Bunlar, Ehl-i
Beyt’e mensup kiflilerin ev halk› ve çocuklar›d›r.

Mersiyede ad› geçen kifliler Hazreti Hüseyin’in kardeflleri,
eflleri ve çocuklar›d›r. 

Kerbelâ sahras›na sürüklenen ‹mam Hüseyin ve yak›nlar›
güneflin yak›c› s›ca¤› alt›nda kavrulurken, Yezid’in askerleri
de F›rat nehri ile Kerbelâ sahras› aras›na yerleflerek Ehl-i Beyt
mensuplar›n›n su ile iliflkisini kesmeye çal›fl›yorlard›. ‹mam
Hüseyin’le yak›nlar›n›n direnifllerini k›rmak için gayret edi-
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yorlar, zaman zaman da taciz ediyorlard›. Karfl› güçlerin bu
sald›r›lar›na engel olmak ve çevresindekileri korumak ama-
c›yla savafl alan›na ilk ç›kan ‹mam Hüseyin’in o¤lu Aliyyü’l-
Ekber’di. Kûfelilere karfl› k›l›c›yla sald›ran Aliyyü’l-Ekber,
bir nasipsizin att›¤› m›zrakla at›ndan düfler. Kûfelilerin k›-
l›çlar›n›n hedefi olur. Kâz›m Pafla, Ali Ekber’in flehâdeti kar-
fl›s›nda annesinin, halas›n›n ve kardeflinin duydu¤u ac›lar›
flöylece belgelemeye çal›fl›r: 

Ümm-i Leylâ sar›lup o¤lu Aliyy-i Ekber’e
Reflk-i Mecnûn eyledi hâl-i dil-i gam-perverin

fierha flerha eyleyüp kalbin Sekîne âhdan
Deste deste yoldu Zeyneb sünbül-i gîsûlar›n

Ümmü Gülsüm bir tarafdan eyleyüp âh u figân
Çeflme-i hûn-› derûn itdi mübarek gözlerin

Güneflin harareti ve susuzluk ‹mam Hüseyin’in çevresin-
de bulunan insanlar› çaresizlikle karfl› karfl›ya getirmiflti. Bu
çaresizlik henüz alt› ayl›k çocu¤u için flöylece dile getirilir: 

Destine alup Aliyy-i Asgar’› amma Hüseyn
‹stedi ol kûdek-i mazlum içün bir katre mâ

Baflka bir mersiyede de bu gerçek flöylece ifade edilir: 

Veled-i asgar›n› gösterüp ol flâh-› vahîd
Dedi bir savt-› bülend ile ki ey kavm-i Yezîd

Etmeyin bâri bu ma‘sûm› ci¤er-teflne flehîd
Meded Allah içün olsun bakun ol kavm-i pelîd

Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›d›p göz yafl›n umman etdi
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‹mam Hüseyin’in küçük o¤lu Ali Asgar, Esedo¤ullar›ndan
bir nasipsizin att›¤› okla bo¤az›ndan vurulur. fiehit çocukla-
r›n efendisi olma flerefine eriflir. Esedo¤ullar›n›n nasipsizi de
aln›nda alçakl›¤›n ve zilletin damgas›n› tafl›yarak hem çocuk-
lar, hem yetiflkinler taraf›ndan lanetlenir. 

‹mam Hüseyin, Kerbelâ sahras›ndaki çarp›flman›n baflla-
mas›ndan önce a¤abeyi ‹mam Hasan’›n bir vasiyetini hat›rlar.
Ölümle burun buruna gelmesine ra¤men, ye¤eni Kas›m’› ya-
n›na ça¤›rarak a¤abeyinin bu vasiyetini gerçeklefltirir. K›zla-
r›ndan birisiyle ‹mam Hasan’›n o¤lu Kas›m’›n nikah› k›y›l›r.
Kâz›m Pafla’n›n mersiyesinde bu trajik olaya de¤inilir, nikah
sonras›nda da bu çiftin birbirlerine bakarak göz yafl› döktük-
leri ifade edilir. 

Yâd edüp amma vesâyâ-y› ekîd-i dâderin
Akd-i tezvîc etdi anda Kâs›m’a bir duhterin

Çeflm-i hasretle bakup yek-dî¤ere ol iki nûr
Gözlerinden dökdüler yafl yerine cân cevherin

Mutlulu¤un ve hüznün göz yafl› Kerbelâ topra¤›n› doyur-
mad›. Göz yafl›yla yo¤urulan Kerbelâ topra¤›n›n hamuru Ka-
s›m’›n kan›yla mayaland›. 

Hz. Hüseyin’in flehâdetiyle birlikte Yezid’in askerlerinin
sald›r›lar› artm›fl, çad›rlar ya¤malanmaya bafllanm›flt›. Küçü-
cük k›z çocuklar›n›n kulaklar› y›rt›larak küpeleri al›nm›flt›.
Her fley talan edilmiflti. Ehl-i Beyt han›mlar›na esir muamele-
si yap›lm›flt›. Han›mlar aras›nda kalan tek erkek ‹mam Zey-
nelabidin’di. Afl›r› derecede hastal›¤› nedeniyle savafl alan›na
ç›kamam›flt›. Sa¤ kalmas›n›n nedeni bu idi.

Kâz›m Pafla, ‹mam Hüseyin’in yak›nlar›yla birlikte flehâ-
det köprüsünden geçti¤ini, peygamber torunlar›n›n erkekle-
rinden bir kiflinin kald›¤›n›, bunun da Zeynelabidin oldu¤u-
nu flöylece vurgular: 
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Bendegân›yla geçüp cisr-i flehâdetden tamâm
Kald› evlâd-› Nebî’den yal›n›z Zeyne’l-Abâ

Zeynelabidin’in hayatta kalmas› kan içici ya¤mac›lar› ra-
hats›z etmiflti. Ya¤mac›bafl› fiimr’in bu rahats›zl›¤› Kâz›m Pa-
fla’n›n, 

‹stedi Zeynü’l-Abâ’y› ede mest
fiimr-i Zi’l-Cevflen urup flemflîre dest

beytiyle ifade edilmektedir. 
Kerbelâ olay›n›n s›k›nt›s›n› Peygamber torunu han›mlarla,

peygamber torununun eflleri han›mlar da yaflad›lar. Bu ha-
n›mlar, ‹mam Hüseyin’in k›z kardeflleri Ümmü Gülsüm’le
Zeynep, eflleri Leylâ ile fiehribanu, k›zlar› Rukiye ile Sekîne
idiler. 

Ümmü Leyla ile fiehribanu Han›m, çocuklar›n›, yak›nlar›-
n› ve eflini yitirmenin ac›s›n› yaflad›lar. 

Sekîne ile Rukiye de babalar›n›, kardefllerini, amca çocuk-
lar›n› kaybetmenin ac›s›n› yaflad›lar. 

Ümmü Gülsüm’le Zeynep Hazreti Hüseyin’in öz kardefl-
leridir. Kâz›m Pafla’n›n mersiyelerinde yer almayan fakat
Hazreti Ali’nin Fât›ma d›fl›nda kalan efllerinden olan çocukla-
r›n›n ablalar›, mersiyelerde ad› geçen Zeynelabidin’in Ali Ek-
ber’in, Ali Asgar’›n ve Kas›m bin Hasan’›n da halalar›d›rlar. 

Ümmü Gülsüm ve Zeynep, Hazreti Hüseyin’le birlikte an-
neleri farkl› olan kardefllerinin ac›lar›n› yaflad›lar. Kardefllerini,
ye¤enleri Ali Ekber’in ve Kas›m’›n flehâdetine tan›k oldular. 

Kerbelâ olay›n›n kahraman› ve han›mlar ordusunun ko-
mutan› annemiz Zeynep’ti. O, Kerbelâ olay›n›n s›k›nt›lar›n›
gö¤üslemekle birlikte, Kerbelâ olay›ndan sonraki s›k›nt›lar›
da gö¤üsledi. Da¤lar›n tafl›yamayaca¤› yükü omuzlad›, yi¤it-
çe ve onurluca bir tav›r sergiledi. 

Cemil Çiftçi
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AfiKIN HAZ‹NELER‹ 
Makålîd-i Aflk

(Kerbelâ Mersiyeleri)





v

1- Mesnevî 

Mersiye

Bismillâhirrahmânirrahîm 

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Allah âd›yla k›lup feth-i kelâm
Verelim hamd ü senâya intizâm 

Bafllayup tevhîde bismillâh ile
Hatm-i enfâs edelim Allâh ile

Allah âd›n s›dk ile kim k›lsa yâd
Ber-murâd eyler an› Rabbu’l-›bâd

Allah âd›n ansa her dâim kifli
Feth eder Hakk ana her müflkil ifli

Allah âd›n eyleyen vird-i zebân
Girse nâr-› dûzaha görmez ziyân

Her kim Allah dese bir ihlâs ile
Def olur andan cemî‘-i gâile

‹sm-i pâkin zikr eden mezkûr olur
Her ne isyân eylese ma¤fur olur

Cân u dilden eyleyüp âh u enîn
Allah Allah diyelim her ân u hîn
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Mahv olup s›rr-› süveydâdan sivâ
Kalsun ancak hubb-i Zât-› Kibriyâ

Birdir ol rûz› resân-› kâinât
fiekk eden tevhîdine bulmaz necât

‹btidâ vü intihâ olmaz ana
Varl›¤› zât›ndan olmufl rû-nümâ

Derk olunmaz künh-i zât-› Hazreti
Her ne ifllerse sorulmaz hikmeti

Nahl-i ahdardan k›lup izhâr-› nâr
Bir dikenden bin gül eyler âflikâr

Eyleyüp uflflâk-› zâr›n dil-harâb
Düflmenin eyler anunla kâm-yâb

fiîve-i takdîri pek dil-dûzdur
Hikmeti gâyet tahammül-sûzdur

Eyleyen ümmîd-i hüsn-i hâtime
Etmesün ta‘rîz hükm-i Hâkim’e

Cân u dilden döndürüp Mevlâ’ya rû
Zikri olsun her nefes Allah hû

Ey eden Hak’dan ümîd-i iltifât
Hamse-i Âl-i Abâ’ya k›l salât

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muham-
med ve Ali ve Fât›ma

Ve’l-Hasan ve’l-Hüseyn bi-aded-i katarât-› bahr-i rahmeti-
ke’l-vâsia
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Hâme-i Îsî-dem-i ehl-i hüner
Koymam›fl söylenmedik bir söz e¤er

Fart-› hubb-i hânedân-› Mustafâ
Dedi kim ta‘rîz edüp bir gün bana

Ey garîk-i ni‘met-i Âl-i Rasûl
Da‘vî-i ihlâs eden merd-i hamûl

Nola yazup Kerbelâ’n›n hâlini
Teflne-leb mazlumlar ahvâlini

A¤lasan a¤latm›fl olsan âlemi
Sûret-i tevhîde koysan mâtemi

Bast olunsa sûret-i ehl-i kisâ
Nâm›na dense Riyâz-› Asfiyâ

Eyleyüp fermân›n› mengûfl-› cân
Anda bu manzûmeyi yazd›m hemân

Okuyup bu k›ssay› her re’s-i sâl
Eyledikçe mâtem-i evlâd u âl

Budur ümmîdim ki erbâb-› salâh
Cürm ü taksîrim k›lup afv-› simâh

Anber-i ihlâs ile pür-râyiha
Edeler ihdâ bana bir fâtiha

Ey eden Hak’dan ümîd-i iltifât
Hamse-i Âl-i Abâ’ya k›l salât

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muham-
med ve Ali ve Fât›ma

Ve’l-Hasan ve’l-Hüseyn bi-aded-i katarât-› bahr-i rahmeti-
ke’l-vâsia
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Devre â¤âz edeli bu âsiyâb
H›rmen-i ömrün k›lar halk›n harâb

Eyler eczâ-y› vücûd-› mümkinât
Birbirin ifnâ ile kesb-i hayât

Âlemin tî¤-i eceldir hârisi
Zât-› Bârî’dir cihân›n vârisi

Lâ-cerem eflya olup mahv u helâk
Vech-i bakîdir dem-â-dem tâb-nâk

Bir misâfir-hânedir dünyâ-y› dûn
Kim k›lar mihmânlar›n zâr u zebûn

Her kim olsa câme-hâb-ârâ-y› mehd
Der-kenâr eyler an› elbette lahd

Halka k›lm›fld›r cihan› Müsteân
Dâr-› teklîf ü makâm-› imtihan

Muttas›l renc-i h›râfl-› sîneden
Cân atar semt-i bekaya her gelen

Görmeyüp lutfun uyûn-› enbiyâ
Dest-i âzâr›ndan a¤lar evliyâ

Mazhar-› tahyîr iken zât-› Rasûl
Azm-i ukbâ etme¤i k›ld› kabul

Anda kim bîzâr ola mahbûb-› Rab
Kang› hât›r kesb eder zevk u tarab

Âk›bet mesmûmen oldu ol cemîl
Âzim-i bezm-i Hudâvend-i Celîl
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Gitdi ard›nca cenâb-› Fât›ma
Az zamanda u¤rayup pek çok gama

K›ssas›n zabt etmifl erbâb-› siyer
‹steyenler anlara k›lsun nazar

Gülmedi bir gün cenâb-› Bû-türâb
Tâ flehâdetle olunca kâm-yâb

Birbirin ta‘kîb edüp emvâc-› gam
K›ld› hûn-âb-› siriflkin reflk-i yem

Oldu çün ol mahzen-i s›rr-› nusûs
Mesned-ârâ-y› hilâfet bâ-husûs

Her tarafdan aç›lup bâb-› mihen
Kaplad› dünyây› Ye’cûc-i fiten

Eyledi kalb-i mevâlîdi hazîn
Mâkisîn ü mârikîn ü kâs›tîn

‹btidâ yüz gösterüp Harb-i Cemel
Âtefl-i ba¤y oldu gitdikçe ecel

Vak‘a-i fiâm etdi ard›nca zuhur
Girdiler yek-dî¤ere zulmetle nûr

Oldu elli bin kifli ashâbdan
Tu‘me-i flemflîr-i hûn-rîz-i fiten

‹flte bu seyl-i belâ-y› cân-fikâr
Eyledi dîn-i mübîni rahne-dâr

Kesmeden hem ceng-i harbîler sesi
Ç›kd› meydâna havâric fitnesi
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Gâyet-i küfr ü dalâle getdiler
Haydar-› Kerrâr’› tekfîr etdiler

Gördü kim olmaz nasihat kâr-ger
Mahv edüp ol kavm-i flûm› ser-be-ser

Eyleyince bâ-flükûh u izz ü flân
Nehrevân’dan Kûfe’ye atf-› ›nan

‹bn-i Mülcem nâm bir kâfir pelîd
K›ld› ol flâhen-fleh-i dîni flehîd

Zâil oldu maflr›k-› dînin günü
Nûr-› îmân›n k›r›ld› gül-bünü

Ey eden Hak’dan ümîd-i iltifât
Hamse-i Âl-i Abâ’ya k›l salât

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muham-
med ve Ali ve Fât›ma

Ve’l-Hasan ve’l-Hüseyn bi-aded-i katarât-› bahr-i rahmeti-
ke’l-vâsia

Çünki bâ-takdîr-i Zât-› Kibriyâ
Çekdi sahbâ-y› flehâdet Murtazâ

Muktedâ-y› mü’minîn oldu Hasan
K›ld› i‘lân-› hilâfet Kûfe’den

Yüz sürüp aya¤›na sadr u sedîr
Çeflm-i eflâk ü zemîn oldu karîr

Her tarafdan toplanup ehl-i süyûf
Tutdular zîr-i livâs›nda sufûf
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‹bn-i Süfyân kim bu hâli etdi gûfl
Nefl’esinden mey gibi etdi hurûfl

Ç›kd› altm›fl bin kifli ‹slâm’dan
Bi’l-maiyye an›n ile fiam’dan

Feth-i ebvâb-› k›tâl u harb içün
Âl u evlâd-› Rasûl’i darb içün

Vâris-i Peygamber-i âhir zaman
Nûr-› çeflm-i Hazret-i Zehrâ Hasan

Görmeyüp gavgâda âsâr-› felâh
‹stedi k›lmakl›¤› sulh u salâh

Etdi befl teklîf ile ba‘s-i Rasûl
Zikri eyler âdemi zâr u melûl

Evvelâ olunmaya bî-irtiyâb
Pâye-i minberde sebb-i Bû-türâb

Sâniyâ ola Hüseyn-i Kerbelâ
R›bka-i teklîf-i bey‘atdan rehâ

Sâlisâ bir kimseyi vâlî-i fiâm
K›lmaya bir vech ile kâim-makâm

Râbiâ ma‘lûm olan ba‘z› rical
Olmaya makrûn-› âzâr u nekâl

Hâmisâ her y›l imâm-› zü’l-kerem
Basra’dan ala iki yüz bin direm

Çünkü teblî¤-i peyâm etdi Rasûl
Olunup bu hamsenin dördü kabul
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Dediler kabil de¤ildir mutlaka
Olmamak sebb-i Aliyyü’l-Murtazâ

Kang› mescidde Hasan ola me¤er
Andan ol gün oluna sarf-› nazar

Oldu bakî bu flütûm-› kîne-ver
Tâ olunca dâver-i âlem Ömer

Ref edüp ol fi‘li an›n himmeti
Yerine vaz‘ etdi meflhur âyeti

Hâh u nâ-hâh eyledi iki taraf
‹flbu befl flart üstüne ahd ü halef

Turmayup ahdinde amma ‹bn-i Harb
Toldu zulmüyle diyâr-› flark u garb

O¤lunu ahdinde itmek-çün emîr
K›ld› icrâ-y› mekîdet bî-nazîr

Kande ârâm eylediyse Müctebâ
Olmad› dest-i cefâs›ndan rehâ

Alt› defa zehr ile sundurdu câm
Tâ ede fevtiyle îfâ-y› merâm

Hak beflinde isteyüp te’hîrini
Halk u îcâd etmedi te’sîrini

Âk›bet vakt-i ecel etdi hulûl
Buldu sû-i matlaba tâlib vusûl

Ca‘de bint-i Efl‘as’› Mervân ile
Mâr› pâ-dâfl eyleyüp fleytân ile
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Eyledi ifna o flâh-› âlemi
Gülflen-i cennetde i¤vâ Âdem’i

Söndü flem‘-i gûfle-i mihrâb-› dîn
Zulmet-i mâtemde kald› mü’minîn

Ey cihanda ben de insan›m diyen
Mü’minim hakkâ müselmân›m diyen

Sineni jeng-i garazdan sâf k›l
Sen düflün Allah içün insâf k›l

Vâcib etmiflken Hudâvend-i ›bâd
Ehl-i Beyt’e k›lma¤› hubb u vidâd

Eyleyüp damad›na fletm-i fledîd
Kim k›lar Peygamber evlâd›n flehîd

Ey eden Hak’dan ümîd-i iltifât
Hamse-i Âl-i Abâ’ya k›l salât

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muham-
med ve Ali ve Fât›ma

Ve’l-Hasan ve’l-Hüseyn bi-aded-i katarât-› bahr-i rahmeti-
ke’l-vâsia

Kerbelâ ahvâlin erbâb-› siyer
Böyle zabt etmifl bi-kavl-i mu‘teber

Çün emîr oldu Yezîd-i bed-tebâr
Küfrin izhâr eyledi bî-ihtiyâr

Etdi istihlâl beng ü bâdeyi
Serdi ka‘r-› dûzaha seccâdeyi
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K›ld› etrafa perîflân nâmeler
Kim okur la‘net gören allâmeler

Eyleyüp mahrem Medîne âmilin
Ana izhâr etdi esrâr-› dilin

Dedi ey rükn-i rekîn-i devletim
Celb edüp arz et Hüseyn’e bey‘at›m

Ger kabul eylerse olma münfail
Redd ederse kes bafl›n irsal k›l

Ahz edüp bu nâme-i flûm› Velîd
Nazikâne k›ld› mefhûmun bedîd

Gûfl edince kavlin ol flâh-› cihan
Azm-i Bathâ etdi Yesrib’den hemân

K›ld› semt-i Merve’de kesb-i safâ
Kurb-› ev-ednâ’da hem-çün Mustafâ

Girdiler birbirine rükn ü makam
Secde etdi rûy›na Beytü’l-Harâm

Dökdü zemzem pây›na çok eflk-i ter
Hâl-i ruhsâr›yla fer buldu Hacer

Ol kadar icrâ-y› flehr-âyîn olur
fiehr-i Mekke reflk-i ›lliyyîn olur

Bu haberler kim olur etrafa flâ‘
Kûfe a‘yân› ederler istimâ‘

Ahd edüp îfâ-y› resm-i bey‘ata
K›ld›lar cür’et pey-â-pey da‘vete
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Gördü kim ol hâzin-i esrâr-› Hak
Eyler eyyâm-› belâ arz-› flafak

Seyl-i takdîre çekilmez bend ü sed
Edemez tî¤-› kazây› kimse red

Celb edüp ‹bn-i Akîl’i yan›na
An› gönderdi Irak erkân›na

‹ki mahdumun alup ‹bn-i Akîl
Oldu flehr-i Kûfe’ye çünki dahîl

Bey‘at itdi yirmi bin ehl-i neberd
Ahd edüp cân verme¤e hep ferd ferd

Müslim i‘lâm eyleyüp bu sûreti
Eyledi da‘vet Irâk’a Hazreti

Görmeyüp lây›k o flâh-› pür-himem
Hûn ile rengîn ola hâk-i Harem

Ref‘-i râyet etdirüp oldu hemân
Cânib-i flarka saâdetle revân

Çün yetüp flehr-i Rasûl’e bir gece
K›ld› icrâ-y› ziyâret gizlice

Tuymadan teflrîfin erbâb-› flikâk
Eyledi ol fleb yine azm-i Irâk

Bakmad› kat‘â soluna sa¤›na
Tâ erince Kerbelâ topra¤›na

Vâk›f-› ahvâl olup ‹bn-i Ziyâd
Her yola gönderdi bin ehl-i fesâd
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Buldurup katl etdi âhir Müslim’i
Hayf kan a¤latd› vâfir Müslimi

Hem iki t›fl-› yetîmin bir pelîd
K›ld› ol suretle kim katl ü flehîd

Rikkat izhâr eyleyüp Süfyâniyân
Dökdü bârân-› siriflkin âsumân

Ey eden Hak’dan ümîd-i iltifât
Hamse-i Âl-i Abâ’ya k›l salât

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muham-
med ve Ali ve Fât›ma

Ve’l-Hasan ve’l-Hüseyn bi-aded-i katarât-› bahr-i rahmeti-
ke’l-vâsia

Kerbelâ’ya geldi¤i gün Hazretin
Süllem-i târihi sâl-i hicretin

Mâh-› nevden eyleyüp ref-i alem
Eyledi altm›fl bire vaz‘-› kadem

Anda ârâm olunup on gün tamâm
Ç›kd› aflr-i evvel-i flehr-i haram

Oldu bu on günde pek çok vâk›a
Kim verür zikri h›râfl-› sâmia

Yevm-i sâlisde usât-› bî-hicâb
Etdiler Âl-i Nebî’den kat‘-› âb

Yevm-i sabi‘de bulup fliddet-i atfl
Izt›râba bafllad› her mâh-i vefl
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Ah u zâr etdikçe etfâl-i güzîn
Sidre’den a¤lard› Cibrîl-i Emîn

Nâle çekdikçe atafldan seyyidât
Hûn ederdi ba¤r›n› âb-› hayât

Oldu bu hengâmede çok zât-› pâk
Tî¤-› te’sîr-i atafldan çâk çâk

Ebr olup ç›kd› semâya âhlar
Dehri tutd› nâle-i cân-gâhlar

Yevm-i âflirde gürûh-› eflk›ya
K›ld›lar harb ü k›tâle ictirâ

Elli alt› bende vü on alt› âl
Cümlesi yetmifl iki sâhib-kemâl

Yirmi bin nâ-merde karflu bî-telâfl
Oldular âmâde-i harb u savafl

El urup tî¤ u sinân u hançere
Serdiler çok düflmen-i dîni yere

Nûfl edüp âhir flehâdet câm›n›
Âlemin terk etdiler âlâm›n›

Birbiri ard›nca âl ü bende-gân
K›ld›lar azm-i huzûr-› Müsteân

Eyledi ol kavm-i udvân inhimak
Cümlesin üftâde-i hâk-i helak

Mahv edüp Âl-i Rasûl-i emcedi
Y›kd›lar bünyâd-› fler‘-i Ahmed’i
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Her kim itmezse bugün feryâd u âh
Dîn-i îmân›nda vard›r ifltibâh

Ey eden Hak’dan ümîd-i iltifât
Hamse-i Âl-i Abâ’ya k›l salât

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muham-
med ve Ali ve Fât›ma

Ve’l-Hasan ve’l-Hüseyn bi-’aded-i katarât-› bahr-i rahme-
tike’l-vâsia

Oldu ol dem kim Hüseyn-i Kerbelâ
Âzim-i kurb-i Cenâb-› Kibriyâ

Mest-i câm-› kâm olup a‘dâ-y› flûm
Hayme-gâha etdiler birden hücûm

Her ne kim var idi tâlân etdiler
Ka‘be-i dîni perîflân etdiler

Almad›k fley koymayup kavm-i bu¤ât
H›fz-› Hak’da kald› ancak seyyidât

‹stedi Zeyne’l-Abâ’y› ede mest
fiimr-i Zi’l-Cevflen urup flemflîre dest

Ditreflüp bu hâlden t›fl u nisâ
Bir a¤›zdan k›ld›lar zâr u bükâ

Gûfl-› sükkân-› semây› etdi ger
Ehl-i Beyt’in k›ld›¤› feryâdlar

‹bn-i Sa‘d olup ifle vâk›f hemân
Eyledi ol kâfiri andan revân
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Dîde giryân u ci¤er âtefl-nisâr
Seyyidât› k›ld›lar mahmil-süvâr

Etdiler âheng-i â¤âz-› sürûd
Katl-i Yahya ile çün kavm-i Yehûd

Zîb-i rumh oldu ser-i sad-çâkler
Kald› hâk üzre vücûd-› pâkler

Geldiler ‹bn-i Ziyâd’›n bezmine
Okuyup sâpâfl azm u rezmine

Her biri bir cür’etin etdi beyân
Ditredi sohbetlerinden kudsiyân

Mest olup flevkinden ol dîv-i gurûr
Hayli av‘av etdi çün kelb-i akûr

Bir mükemmel ceyfl tertîb eyledi
Ehl-i Beyt’i fiam’a tesrîb eyledi

fiam’a kim geldi cenâb-› hanedân
fiâd-mân oldu bütün Süfyâniyân

K›ld›lar her hânede tezyînler
Etdiler icrâ-y› flehr-âyînler

Toplayup erkân-› menhusun Yezîd
Eyledi teflkîl bir bezm-i cedîd

Celb ü ihzar etdi bâ-flevk u tarab
Seyyidât ile ruûs-› pâki hep

fieh Hüseyn’in re’sin ald› yan›na
Bir kadîb ile urup dendân›na
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Küfrünü te’yîd-i i‘lân eyledi
Kâ’inât› zâr u giryân eyledi

Gelmeyüp takat bu cevr-i dâime
Anda fevt oldu Rukiyye Fât›ma

Yadigâr›yd› ‹mâm-› ekremin
Nûr-› çeflmân› o Rûh-› âlemün

Hûr-› ›lliyyîni k›ld› nâle-zen
Seyyidât›n nâlesi bu gussadan

Sûretâ hattâ Yezîd-i bed-fiâl
Gösterüp bu hâle hüzn ü infiâl

Etdi izhâr-› rüsûm-› dil-nüvâz
Cümlesin i‘zâz ile sevk-i Hicaz

Oldular çün dâhil-i flehr-i Rasûl
fiâm-› gurbetden gelüp âl-i Betûl

Dîde pür-hûn u gönül zâr u harâb
Sîne mecruh u ci¤er laht-› kebâb

Ç›kd› eflâke figân u nâleler
Âhdan mihr etdi peyda hâleler

Âl u ashâb-› Muhammed’le tamâm
Cümle efrâd-› ahâlî hâs u âm 

K›ld›lar ol rütbe kim âh u figân
Oldu hengâm-› k›yâmetden niflan

Gark edüp hûn-âb-› eflke âlemi
Tutd› dünyây› Hüseyn’in mâtemi
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Yazmad›m te’sîr içün harf-i h›lâf
Etmedim Kâz›m kabûl-i ihtilâf

Râst-gûluk bana feyz-i hâsd›r
Söz de¤il nazm›m dür-i ihlâsd›r

Oldu bu suretle carî vâkiât
Eylesün tahkik flekk eden zevât

Budur ümmîdim be-hakk-› Mustafâ
Eyleye zât-› Cenâb-› Kibriyâ

Kadrimi hem-rütbe-i Ashâb-› Kehf
Nâm›m› K›tmîr-i Sultân-› Necef

Hem k›lup bu nazm-› nâçîzim müdâm
Mazhar-› tevfîk-i izz ü ihtiram

Olalar müsta¤rak-› afv u emân
Dinleyenlerle okuyan okudan

Ey eden Hak’dan ümîd-i iltifât
Hamse-i Âl-i Abâ’ya k›l salât

Allâhümme sall› ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muham-
med ve Ali ve Fât›ma

Ve’l-Hasan ve’l-Hüseyn bi-aded-i katarât-› bahr-i rahmeti-
ke’l-vâsia
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2- Kasîde

Mersiye-i Mihr-i Sipihr-i Belâ fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ Ra-
diyallâhu Anhu

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Gurre-i mâh-› Muharrem kim to¤up rahflân olur
Ehl-i îmân›n yanar can› siriflki kan olur

El-atafl-gûyân-› deflt-i Kerbelâ’y› yâd eden
Dîni ayr› kâfir olsa dîdesi giryân olur

Fark olunmaz rûz-› mahfler mi ya rûz-› Kerbelâ
Ol kadar anda girîv ü nâlifl ü efgân olur

Sîh-vefl diller deler bâng-› fi¤ân-› cân-güzâr
S›nf-› etfâl ü nisâ kim teflne-leb nâlân olur

Bir içim suya fedâ-y› cân edüp bin gonca-leb
Âb-› tâb›ndan F›rât’›n hârlar› reyyân olur

Serpilüp al kan içinde cismler bî-ser yatur
Bî-beden devletlü bafllar gûy-vefl galtân olur
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fieb-çerâ¤-âsâ yanup tütdükçe evlâd-› Rasûl
fiâd olup kalbi Yezîdân›n yüzi handân olur

Âsumana ser çeker fevvâre-i hûn-i Hüseyn
Kavs-i a‘dâdan ki her tîr-i sitem perrân olur

Katl edüp âlin binâ-y› fler‘in eylerler harâb
‹flleri dâim Rasûl-i ekreme udvân olur

Bu ne hikmetdir Hudâyâ olmasa m›krâz-› lâ
Hikmetinden ben gibi hep kullar›n pürsân olur

Neylesün m›krâz-› lâ ben mest-i rüsvây›m bana
Bin suâle eylemek cür’et medâr-› flân olur

Nây-vefl demlenmemek kabil de¤il derd ehline
Ol ki ehl-i derddir elbet bugün gûyân olur

Yâ nas›l sabr u sükût etsün buna erbâb-› dil
Bâis-i mahv-› vücûd-› âlem-i imkân olur

Seslenen ra’d u yâ¤ân bârân de¤ildir nüh-felek
Yâd edüp bu vâk›ât› âh eder giryân olur

Kûr eder nergislerin çeflmin hücûm-› seyl-i eflk
Goncan›n ba¤r› gülün berg-i izâr› kan olur

Âfl›ka lâz›m de¤il min-ba‘d meyl-i geflt-i deflt
Da¤lardan ba¤r› reflk-i lâle-i nu‘mân olur

Bâri olsa fülk-i ma‘kûs-› felek gark u flikest
Seyl-i eflkinden ki halk›n her sene tûfân olur

Ey olan kâil Yezîdân›n yine îmân›na
Böyle kâfir seng-dillerde nîce îmân olur
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Ey dem-â-dem ‹bn-i Süfyân’› tesâhübler k›lan
Düflmen-i Âl-i Nebî hubba nas›l flâyân olur

La‘net-i Hak ber-devâm olsun o kavm-i flûma kim
Mefsedetde her biri fleytândan fleytân olur

Gam de¤il yanmazsa flimdi nâr-› mâtemle dilin
Sabr et ey bî-derd âhir menzilin nîrân olur

Elvedâ ey cân ey sabr u tahammül el-firâk
Âfl›k›m kâr›m bugün terk-i metâ‘-› cân olur

Terk-i cân uflflâka bir ifl mi tarîk-i aflkda
fiâh-› devrânlar bu râh›n hâkine kurbân olur

Bâ-husûs ol pâdiflâh-› âlem-i tevfîk kim
Sabr-› bî-pâyân›na Eyyûblar hayran olur

fiehriyâr-› mülk-i isti¤na Hüseyn-i Kerbelâ
Kim vücûd› âleme müstelzim-i gufrân olur

Ol fleh-i mazlûm kim dökmek an›n-çün hûn-› eflk
Rûflenâ-bahfl-› uyûn-› cevher-i îmân olur

Ol flehîd-i bî-muâdil kim girîv ü mâtemi
Ak›bet bâdî-i hedm-i âlem-i imkân olur

fiârib-i flehd-i flehâdet kim su alsa destine
fierm-i mecrûhî-i gül-berg-i lebinden kan olur

Çeflme-sâr-› hûn-› hicrân kim vücûd-› pâkinin
Zahm-› bî-pâyândan her mûy› hûn-efflân olur

fiâh-› evreng-i vefâ-kâr›na mahzâ dîn içün
Hanedan›yla flehîdâ vâs›l-› Yezdân olur

92



v

Çâk olur tî¤-› ecel seyr etse dâ¤-› sînesin
Görse flemflîr-i kazâ çâk-› serin bî-cân olur

Verse berk-› sûzifli ednâ flerâra takviyet
Mihr-i mahfler flem‘ine pervâne-i sûzân olur

Âba te’sîr eylese feyz-i sebât› her habâb
Nüh-revâk-› âsumandan râsihu’l-erkân olur

Ç›ksa sadr-› bezme bir hurflîd-i evc-i izz ü nâz
Girse sahn-› rezme âtefl püskürür arslan olur

Çekdi¤i bâr-› belâ konsa sipihrin bafl›na
Deflt-i pehnâ-y› ademde gûy-vefl galtan olur

Bir yere gelse cemî-i ins ü cân›n mihneti
Defter-i âlâm›na ser-nâme-i unvan olur

Kefltî-i cürm ü kusûr-› bendegân›n gark içün
Ol zaman kim herkesin etdikleri mîzân olur

Çeflm-i pâkinden akan hûn-âbenin her katresi
Bâis-i feyz-i hurûfl-› lücce-i gufran olur

Dökdü¤i hûn-› ci¤erler Kerbelâ topra¤›na
Zât-› Hakk’a lây›k ancak cevher-i rummân olur

Serverâ flâhâ flehîdâ seyyidâ dîn-perverâ
Ey der-i devlet-penâh› k›ble-i ekvân olur

Sensin ol flâhen-fleh-i mazlum kim bî-ifltibâh
Sana gülle tokunan flâyeste-i nîrân olur

Firkatinle âh u feryâd eyleyüp kan a¤lamak
Her ibâdetden büyük uflflâka h›rz-› cân olur
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Mâteminle yand› dil zât-› z›râma döndü âh
Gerçi erbâb-› vefân›n cümlesi sûzân olur

fiu‘le-i dâ¤-› derûnum di¤ere olmaz k›yâs
Zerresi h›rmen-güdâz-› mihr-i tâb-efflân olur

Dil de¤il yek-pâre âtefldir dil-i gam-perverim
Kim sözümden sûziflim nakfl-âver-i iz‘ân olur

Söz de¤il feryâd-› mahflerdir kelâm-› mu‘cizim
Gûfl eden kâfir de olsa mazhar-› îmân olur

Bir gazel tarh edeyim bâri berây-› derd-i dil
Tab‘›m ol gülflende bülbül gibi hofl-elhân olur

Ol melek-sîmâ ki gözden cân gibi pinhân olur
Yûsuf-› cân u dile cismim çeh u zindân olur

Birbirine girdi müjgân›m o denlü giryeden
Seyl-i eflkim girmese ortalar›na kan olur

A¤lad›kça hasret-i la‘l-i lebinle dâmenim
Lücce-i âtefl-hurûfl-i âlem-i ahzân olur

Azm-i gülzâr eylesem fikr-i ruh-› âlinle âh
Çeflmime her berg-i gül bir hançer-i bürrân olur

Teflnelikden dil flarâb-› vasl›na sûzân iken
Hûn-› eflkimden vücûdum lâle-vefl reyyân olur

Kametin yâd›yla döksem dîdeden seyl-i siriflk
Haflr olup kâim cihan gark-âbe-i tûfân olur

Eflk-i çeflmim giydirir endam›ma kanlu kefen
Âb-› flefkat tab-› merdüm-zâddan neb‘ân olur
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Eyleme isnâd-› efkâr-› Fuzûlî tab‘›na
Merd-i kâmilsen Fuzûlîlik sana bühtan olur

Çaresiz müflkil budur Kâz›m ki sende sabr yok
Yohsa her müflkil cihanda sabr ile âsân olur

Bunda izhâr-› cemâl it yâ veliyyullâh meded
Va‘de-i ferdâ yan›mda mâye-i hüsran olur

Vasl içün sabra mecali olmaz erbâb-› dilin
Sabr u takat zâhid-i dil-mürdeye flâyân olur

Bafllasun art›k duâya hâme-i âtefl-makâl
Kim duâ söz âhirinde de’b-i meddâhân olur

Tâ ki her y›l gurre-i flehr-i harâm›n hançeri
Zehr-i mâtem-rîz-i dâ¤-› sîne-i merdân olur

Nâil olsun devlet-i dîdâr›na her subh u flâm
Subh u flâm ol kim firâk›nla senin giryân olur
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3- Kasîde 

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Ey gönül lebbeyk giryâns›n belî çokdan m› hâ
Bâis-i hüznün ne nolsun girye-i ehl-i vefâ

Seyl-i eflk-i halk m› yok yok ne yâ bir baflka fley
Aflk u sevda m› hay›r yâ söylenilmez bir belâ

Söylenilmez derd olur m› söz mü bu elbet olur
Söyle ey dil söylemem lillâh söyle merhaba

Bir tükenmez mâcerâd›r eflk-i hûnînim benim
Kim ana nisbetle deryâlar de¤il yek katre mâ

Anlad›k ma¤mumsun gam ne gam-› s›bt-› Nebî
Kimdir ol zât-› mükerrem flâh-› deflt-i Kerbelâ

Seyyid-i flübbân-› cennet flâfi‘-i yevm-i nedem 
Kurre-i flâh-› velâyet nûr-› çeflm-i Mustafâ

Noldu ol flâha ne olsun k›ld›lar susuz flehîd
Yâ evet kim eyledi fiimr-i pelîd-i bed-likâ
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Bûse-gâh-› Ahmed’e kâr etmeyüp flemflîr-i tîz
K›ld› re’s-i ekremin fark-› celîlinden cüdâ

Kang› rûz u hefte vü mâh oldu bu kâr-› flenî‘
Kang› hâke düfldü ol mihr-i sipihr-i ›st›fâ

Aflr-i mâtem mâh-› âflûrâ vü rûz-› cum‘ada
Kerbelâ’da vâdî-i Taftaf’da oldu rû-nümâ

Yal›n›z o fleh mi yok yâ ehl-i beyti cümleten
Hey ne söylersin ne sand›n söyleyem bir bir sana

Heflt dâver çâr ibn-i amm u iki ibn-i ah
Hem dü mahdûm-› güzîniyle o fiâh-› müctebâ

Bendegân›yla geçüp cisr-i flehâdetden tamâm
Kald› evlâd-› Nebî’den yal›n›z Zeyne’l-Abâ

Âh-ber-leb sîne pür-sûz u dü-dîde eflk-bâr
Cism pür-teb cân u dil pâ-mâl-i cevr-i eflk›ya

Yanlar›nda kimseler yok muydu var amma kalîl
Müslümanlar noldular hep tâbi‘-i ehl-i guvâ 

Allah Allah ey ne‘am var m› delîlin bu söze
Gün gibi meflhur olan da‘vâ delîl ister mi yâ

Mûcib ü îcâb neydi zulm-i erbâb-› fesâd
Netdi ol mazlumlar halk› hidâyet-âflinâ

Kang› ceyfl oldu musallat Kûfiyân u fiâmiyân
Kim emîr idi o ceyfle ‹bn-i Sa‘d-i pür-cefâ

An› kim sevk eyledi ‹bn-i Ziyâd-› bed-nijâd
Yâ ana kim verdi bu emri Yezîd-i bî-hayâ
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La‘net olsun her birinin can›na benden dahi
Ol kadar kim acz ede bilmekde mikdâr›n kazâ

Noldu yâ Zeyne’l-Abâ kat‘ olunan bafllar ile
Bir alay tertîb edüp eczas› etfâl ü nisâ

Kûfe’ye gönderdiler andan D›maflk-› fiâm’a hem
Her biri uryân-i püryân u melûl u bî-nevâ

Hûn-› hicrand›r yemîn ü zulm ü udvând›r yesâr
Âh u efgând›r imamet tî¤-i a‘dâd›r kafâ

Tûflehâ-y› rehleri ta‘n-i adû-y› bed-tebâr
Mahrem-i âgehleri zâl-i sipihr-i bî-vefâ

Ac›yan yok mu bu hâle vâr kim zahm-› derûn
A¤layan pek çok kimler ser-be-ser ehl-i semâ

Bu ne hikmetdir ne olsun biz gibi âsîleri
Bunlar içün a¤ladup afv eylemek ister Hudâ

H›rmen-i eflâke âtefl urdu sûzân eyledi
Berk-› mahflerdir me¤er Kâz›m bu nazm-› nev-edâ
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4- Kasîde 

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Mâh-› mâtem kim olur her y›l nümâyân yâ Hüseyn
Tazeler dâ¤-› derûn›n ehl-i îmân yâ Hüseyn

Âh-› feryâd etmesün yâ neylesün erbâb-› aflk
Hasretinle âsumân a¤lar bugün kan yâ Hüseyn

Nola olsa haflre dek tûlâb-› devrân muztarib
Etdi seyl-âb-› flekâ izhâr-› tu¤yân yâ Hüseyn

Hûn-› evlâd-› Alî’den Kerbelâ topra¤›n›n
Oldu her bir rîze-sengi la‘l u mercân yâ Hüseyn

Na‘rahâ-y› yâ Muhammed nâlehâ-y› vâ Alî
Eyedi Rûhu’l-Emîn’i zâr u giryân yâ Hüseyn

Hûr u g›lmân›n eder cân u ci¤er-gâh›n kebâb
El-atafl-gûyâ olan etfâl ü nisvân yâ Hüseyn

Dest urup dâmân-› arfla bahr-i bî-pâyân-› eflk
Lâ-mekân› tutd› dûd-› âh u efgân yâ Hüseyn
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Pâre pâre eyleyüp Âl-i ›zam›n k›ld›lar
Mushaf-› flîrâze-i dîni perîflân yâ Hüseyn

Sâyesi üftâde-i hâk olmam›flken ceddinin
Hâk-sâr etdi seni erbâb-› udvân yâ Hüseyn

Gül gibi devletlü bafl›n tu‘me-i tî¤ oldu hayf
Etmeyüp Allâh’dan haflyet Yezîdân yâ Hüseyn

Ref‘ olundu arfl-› Rahmân’a vücûd-› Mustafâ
Hûn-› pâkin oldu¤u dem hâke rîzân yâ Hüseyn

Sen yaturken sîne-i sad-çâk ile al kanda
Kanlu yafl›n çok mudur dökse muhibbân yâ Hüseyn

Firkatin verdi cemâlullâha envâr-› celâl
Âteflin k›ld› Rasûlullâh’› sûzân yâ Hüseyn

Sensin ol ser-çeflme-i ehl-i flehâdet kim eder
Hûn-› pâkin hâne-i imkân› vîrân yâ Hüseyn

Sen o mihr-i âlem-i evc-i hüviyyetsin k’olur
Nûr-› zât-› Kibriyâ vechinde rahflân yâ Hüseyn

Dil-harâb-› derd-i aflk›nd›r kulun Kâz›m senin
Devlet-i vasl›nla k›l ihya vü derman yâ Hüseyn

Dûdmân-› pâkine olsun salât-› bî-hisâb
fiem’-i bezm-i kudret oldukça fürûzân yâ Hüseyn
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5- Terkîb-i Bend

Mersiye

Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün

I

Yâ Rab nedir bu flûrifl ü gavgâ-y› bî-hisâb
Sald› derûn-› enfüs ü âfâka pîç ü tâb

Yâ Rab nedir bu gulgule-i nâlifl ü fi¤ân
Verdi sükûn-› arza halel çarha ink›lâb

Yâ Rab nedir bu demdeme-i âh-› sûz-nâk
Sükkân-› arfl› etdi ci¤er-hûn-› dil-harâb

Yâ Rab ne kara gün ki bugün âh u giryeden
Yay›ld› yerlere bay›lup mâh u âfitâb

Gûyâ bugün k›yamet olup âleme ayan
Oldu flikeste bâr-geh-i çarh-› nüh-k›bâb

101



v

Yok yok galat dedim ki k›yamet nedir ki halk
Çeksün bu rütbe ân›n içün bîm ü ›zt›râb

Kefltî-i kevni eyledi gark-âb-› bahr-i gam
Emvâc-› hûn-› nâ-hak-› evlâd-› Bû-türâb

Ta’rîz edüp zamane bugün Âl-i Ahmed’e
Gadr etdi hânedân-› Cenâb-› Muhammed’e

II

Sad-çâk olup sürâd›k-› eyvân-› Kerbelâ
Oldu flikeste hayme-i sultân-› Kerbelâ

Sürh-› felek de¤il görinen âsumanda
Tutdu cihan› hûn-i flehîdân-› Kerbelâ

Rûhu’l-Emîn’e oldu gelû-gîr-i inbisât
Kuhl-i gubâr-› hâk-i h›yâbân-› Kerbelâ

Âtefl savurdu h›rmenine mihr-i mahflerin
Yand› tutufld› öyle ki meydân-› Kerbelâ

Etdi s›mâh-› küngüre-i arfl› çâk çâk
Bâng-› bülend-i nâle-i atflân-› Kerbelâ

K›ld› fezâ-y› âlem-i lâhût› flule-zâr
Âh-› flerer-feflân-› yetîmân-› Kerbelâ

Hûn-i Hüseyn ile bezenüp âh her yeri
Gülzâr-› Adn’e döndi beyâbân-› Kerbelâ

Çün ceddi oldu illet-i îcâd-› kâinât
Elbet Hüseyn’dir sebeb-i mahv-› mümkinât
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III

Kâfl ol zaman hurûfla gelüp leflker-i adem
Pâ-mâl edeydi âlemi ‹skender-i adem

Kâfl ol zaman zemîne geçüp tâk-› nüh-t›bâk
Olsayd› hayyiz-i dü-cihân mihver-i adem

Kâfl ol zaman Sürâd›k-› ekvân olup flikest
fiad-çâk edeydi mihr ü mehi hançer-i adem

Kâfl ol zaman ki teflne-leb a¤lard› Ehl-i Beyt
K›lsayd› hûn-› halk› heder saf-der-i adem

Kâfl ol zaman ki oldu fleh-i Kerbelâ flehîd
Etseydi katl-i âm-i cihan dâver-i adem

Kâfl ol zaman ki kasd-› harem k›ld› eflk›ya
Y›ksayd› har-geh-i fele¤i sarsar-› adem

Kâfl ol zaman ki oldu bu hengâme âlemi
Mahv eyleseydi yek flerer-i ahker-i adem

Gark eyleyüp cihan› yem-i kahr-› Zü’l-Celâl
Nâ-bûd olayd› mihr ü meh ü kefltî-i hilâl

IV

Hubb u velâya lâz›m olup mihnet ü anâ
Hân-› belâya k›ld›lar ol demde kim salâ

Tîr-i kazaya nefs-i nefîsin edüp hedef
Ald› hüdâ-y› sebkati Sultân-› Enbiyâ
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Nevbet gelince silsile-i sümme’l-emsele
Tî¤-› belâya cân u serin tutdu Murtazâ

Pey-rev olup cenâb-› Hasan cedd-i pâkine
Zehr-i sitemle eyledi azm-i reh-i bekâ

fiemflîr-i Kûfiyâna k›lup sinesin siper
Tutdu tarîk-i vâlidini flâh-› Kerbelâ

Derdâ ki oldu zevrak-› Âl-i Nebî flikest
Meydân-› Kerbelâ’da coflup lücce-i belâ

Tâ arfla ç›kd› zemzeme-i vâ Muhammedâ
Kasd-› harem k›l›nca o gün hasm-› bed-likâ

Dil-teng olup o nevhadan ervâh-› kudsiyân
Az kald› lerzeden y›k›la arfl-› Müsteân

V

Hûn-› Hüseyn düfldü o dem kim zemîne dek
Kan a¤lad› cihan felek-i heftümîne dek

Sükkân-› âsumân u zemîn kara geydi hep
Ervâh-› kudsiyân ile Rûhu’l-Emîn’e dek

Oldu büyût-› hât›r-› ‹slâmiyân harâb
Erkân-› dîn ü hâne-i fler‘-i mübîne dek

Hâk ü helâka sald› serin âh u giryeden
Âlem bu hüzn ü mâtem ile hûr-› îne dek

Girdi libâs-› mâteme ervâh-› enbiyâ
Tâ Bu’l-Befler’den Îsî-i gerdûn-niflîne dek
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Kûr itdi çeflm-i enfüs ü âfâk› gerd-i âh 
Ferfl-i hazîz-i hâkden arfl-› berîne dek

Bâ-kavl-i Muhteflem o gubâr oldu gam-nisâr
Tâ dâmen-i Celâl-i cihân-âferîne dek

Emr-i muhaldir ana ger nisbet-i keder
Bir dil kedersiz olmaz o her dilde cilve-ger

VI

Havf›m budur ki kâim olup arsa-i ceza
Mîzân-› ma‘delet ol›cak anda rû-nümâ

Destinde kanlu pîrehen-i Hazret-i Hüseyn
Bafl›nda nûr-› ahdar-› destâr-› Murtazâ

Dil-rîfl ü sîne-çâk u ci¤er-hûn u cân-figâr
Bir hey’et ile zahir olup mefhar-› nisâ

Dâmân-› rükn-i arfla urup pençe-i figân
Kalb-i hazin ile edicek arz-› ifltikâ

Bahr-i celâl-i Rabb-i Celîl eyleyüp hurûfl
Bir ehl-i cürme kalmaya ümniyye-i rehâ

Tâ enbiyâya dek flefean hep boyun büküp
Her biri kendi nefsi içün eyleye bükâ

Kimden ümîd-i merhamet eyler o gün aceb
Âl-i Rasûl’i tu‘me-i tî¤ eden eflk›ya

Bir zâta k›yd› âh kim ol kavm-i rû-siyâh
Yek zerredir cemâline nisbetle mihr ü mâh
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VII

Re’s-i Hüseyn’i nîzeye kim dikdi Kûfiyân
Destâr›n atd› yerlere sükkân-› âsumân

Hurflîd ç›kd› zîr-i ufukdan bürehne-ser
Mâh urdu sadr›na fele¤in tî¤-› hûn-feflân

fiemflîr-i âh ile aç›lan çâk u flerhad›r
Ey dil felekde zahir olur sanma Kehkeflân

Hûn-i flafakla flîfle-i haccâma döndi çarh
Tî¤-› kazâ vü hançer-i Mirrîh’i tutdu kan

Bir serverün ki mehdini sallard› Cebreîl
Ta‘zîm ederdi zât›na Hallâk-› ins ü cân

Bir mecma›n ki her biri bir nûr-› mahz idi
Eylerdi sürme hâklerin çeflm-i kudsiyân

fiemflîr-i zulm ile o flehi eyleyüp flehîd
Ta¤›td› dest-i gadr ile ol cem‘i fiâmiyân

Toldu dem-i Hüseyn ile sahrâ-y› Kerbelâ
Dünyây› tutdu zemzeme-i nây-› Kerbelâ

VIII

Ol kavm-i bî-hayâ kim edüp i‘tisâf-› nâm
Rumh üzre re’s-i pâklere verdiler nizâm

Hacletle girdi mihr-i cihan ebr-i tîreye
Gayretle çekdi meh fele¤e tî¤-› intikam
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Feryâd u zara bafllad› eczâ-y› kâinât
Âvâz-› vâ Hüseyn ile toldu cihan tamâm

Sahrâ-y› lâ-mekâna ç›kup gerd-i infiâl
Deflt-i vücûba sarsar-› gam k›ld› iktihâm

Semt-i sitîz ü ma‘rekeden eyleyüp güzer
Tutdu tarîk-i Kûfe’yi kim eflk›yâ-y› fiâm

Oldu nümûde dîde-i hûn-bâr-› Zeyneb’e
Uryân u ser-bürîde ten-i Hazreti ‹mâm

Bir âh-› cân-güdâz k›lup sîneden güflâd
Kevn ü mekân› eyledi müsta¤rak-› zalâm 

Feryâd-› âteflîn ile ol kurretü’l-Betûl
Döndü Medîne’ye dedi yâ eyyühe’r-Rasûl

IX

Bu küflte-i garîb Hüseyn’in de¤il midir 
Bu nûr-› dil-firîb Hüseyn’in de¤il midir

Efzûn teninde yâre vücûd-› sitâreden
Bu server-i hasîb Hüseyn’in de¤il midir

Bu hâk-i hûn içinde yatan ser-bürîde-ten
Serdâr-› pür-flekîb Hüseyn’in de¤il midir

A‘dâ elinde âl ü ›yâli esîr olan
Bu seyyid-i nesîb Hüseyn’in de¤il midir

Tî¤-› kazaya sînesini eyleyen siper
Bu dâver-i rebîb Hüseyn’in de¤il midir
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‹crâ-y› fler‘-i pâkin içün nakd-i cân veren
Bu saf-der-i necîb Hüseyn’in de¤il midir

Mazlumlukla haflre dek ibkâ-y› nâm eden
Bu husrev-i lebîb Hüseyn’in de¤il midir

Döndü bu hâl ile yine ol s›rr-› Murtazâ
K›ld› cenâb-› Fât›ma’ya arz-› ifltikâ

X

Yâ biz‘atü’r-Rasûl bak ehl-i kisâya bak
Bigâneler elinde esîr-âflinâya bak

Müflfik flefî‘-i mahfler olan nûr-› çeflminin
Dest-i adûda çekdi¤i derd ü belâya bak

Pejmürde k›ld› seng-i sitem berg ü bâr›n›
Nahl-i riyâz-› dîn olan Âl-i Abâ’ya bak

Tî¤-› sitemle neylediler cism-i pâkini
Da‘vâ-y› müslimi eden ehl-i flekâya bak

Bî-ser yatur bürehne vücûd-› mükerremi
Perverde-i kinâr›n olan meh-likâya bak

Hâr-› sinân-› zulme felek dikdi gül gibi
Bak ser-nüviflt-i pâdifleh-i Kerbelâ’ya bak

A‘dâ-y› nâ-bekâra muîn oldu ak›bet
Devr-i muhâlif-i felek-i bî-vefâya bak

Feryâd devr-i zâlim-i cevr-i‘tiyaddan
Sad-flekve ehl-i münkir ü ba¤y u fesâddan
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XI

Ey nutfe-i Muâviye ey dîv-i dil-harâb
Ey necs-i kelb-i hâviye ey püflt-i bî-hicâb

Fikr eyle hâl-i âl-i eb ü cedd ü mâderin
Neslinde var m› bak hele bir merd-i müstetâb

Ceddin flehîd edüp dür-i dendân-› Ahmed’i
K›ld› baban laîni dahi kasd-› Bû-türâb

Ekl etdi mâderin ci¤er-i pâk-i Hamza’y›
Çekdin Hüseyn’e zulm ile sen tî¤-› flu‘le-tâb

Verdin sevâd-› Yesrib ü Bathâ’y› gârete
Etdin bir iki sa¤ar içün küfri irtikâb

Sultân-› enbiyâ ne cefâ k›ld› kim sana
K›ld›n firâz-› minberini menzil-i kilâb

Olmaz cezas› eyledi¤in mel‘anetlerin
Pür olsa bâr-› la‘net ile çarh-› nüh-k›bâb

Ya¤sun o rütbe cân›n›za la‘net-i Kadîr
Kalsun muhît rahmeti yan›nda çün gadîr

XII

Kâz›m sükût eyle ki yandurdun âlemi
Sokdun libâs-› mâteme arfl-› muazzam›

Kâz›m sükût eyle ki feryâd-› nâliflin
And›rd› nâsa nevha-i âl-i mükerremi
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Kâz›m sükût eyle ki âh-› dem-â-demün 
Geçdi cihânun itdi¤i âh-› dem-â-demi 

Kâz›m sükût eyle ki deryâ-y› hûn-› eflk
Gark eyledi hurûfla gelüp çarh-› a‘zam›

Kâz›m sükût eyle ki bâng-› fi¤ân-› halk
Basd›rd› Kerbelâ’daki feryâd-› muzlimi

Kâz›m sükût eyle ki bâr-› gumûmdan
Zih-gîre döndi nüh-fele¤in kadd-i pür-ham› 

Kâz›m sükût eyle ki bu nazm-› âteflîn
Bâm-› felekde yakd› hilâl-i Muharrem’i

Oldu flikeste bâr-geh-i iktidâr-› çarh
Min-ba‘d hüsn-i gerdifle yokdur medâr-› çarh
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6- Terkîb-i Bend

Mersiye

Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün

I

Bir subh dem kim eyleyüp âfâk› lâle-gûn
Oldu bürîde-ser gibi hurflîd-i rû-nümûn

Eflâki flule-zâr k›lup âtefl-i flafak
Kânûn-› hâki eyledi girdâb-› bahr-i hûn

Te’sîr-i hâdisât ile ervah bî-huzur
Feryâd-› kâinât ile ecrâm bî-sükûn

Atefl b›rakd› h›rmenine akl u fikretin
Sükkân-› adni âh u fi¤ân eyleyüp zebûn

Oldu k›yâm-› sâate âmâde kâinât
Dikdi helâk-i halka dü-çeflmin sipihr-i dûn
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Ra’d eyledi sadâ-y› bülend ile bir hitâb
Didi ki ey meâflir-i zî-fehm ü zû-fünûn

Hengâm-› restahîz de¤ildir bu ink›lâb
Devr-i muhâlif-i felek ü dehr-i bü’l-füsûn

Enkâz-› Ka‘be’den k›lup inflâ-y› Sûmenâk
Oldu fedâ-y› renc-i remed kurretü’l-uyûn

Yüz gösterüp mesâib-i dil-dûz-› Kerbelâ
Yakd› cihan› âtefl-i cân-sûz-› Kerbelâ

II

Zânû-y› Kerbelâ’ya edüp vaz‘-› ser belâ
Cem‘ oldu anda kesb-i kemâl etdi her belâ

Evlâd-› Mustafâ’ya k›lup intisâb-› tâm
Anlar belâ vü anlar ile buldu fer belâ

Sahrâ-y› Kerbelâ’n›n edüp hûn-› âl ile
Seng-i sevâd u hâkini rengîn ü ter belâ

Ruhsâr-› seyyidât› h›râflîde-i fi¤ân
Etfâl-i zar› tu‘me-i tî¤-› keder belâ

Nevk-i nigehde zahir olup katre katre hûn
Gösterdi hâr ucunda gül ü lâleler belâ

Her kandan itse nâvek-i tîr-i kazâ zuhur
Sultân-› Kerbelâ’y› tutard› siper belâ

Âl-i Rasûl’i eylediler teflne-leb flehîd
Yâ Rab cihanda bundan olur m› beter belâ
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Mehd-i vücûda basmad› mutlak ayak henüz
Bir derd ü gam bu arsada mânend-i Kerbelâ

Yand› tutufld› anda ci¤er-gûfle-i Betûl
Yâ Rab ne derdi görse idi Hazret-i Rasûl

III

Mülk-i Irâk’a nâz›r olan kevkeb-i nifâk
Salm›fld› Kerbelâ çöline flu‘le-i flikâk

Bir yanda çetr-i leflker-i a‘dâ-y› rû-siyâh
Bir yanda tî¤-› flu‘le-i hurflîd-i bed-siyâk

Dil çâk çâk u teflne ci¤er âb-› munkat›‘
Düflmen kavî vü baht denî çarh bî-vifâk

Feryâd u nâle mahrem-i efvâh-› seyyidât
Hûn-âb-› dîde hem-dem-i etfâl-i pür-meflâk

Her bir tarafda gulgule-i bâng-› el-atafl
Her yanda rû-nümûde belâyâ-y› lâ-yutâk

Ahbâb mest-i câm-› flehâdet adû leîm
Ye’s aflikâre gurre-i ümmîd der-mehâk

Leb-teflne-i visâl-i Nebî flâh-› dîn-penâh
fievk-i flehâdet ile olup flekkerîn-mezâk

Meydân-› kâr-zâra ki k›ld› sürüp semend
‹hrâk-› hûn-› düflmene teflmîr-i dest ü sâk

Sükkân-› âsumân u zemîn oldu nâle-zen
Gûfl-› cihan› tutd› bu na¤me o nâleden
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IV

Ref‘ oldu âsumana me¤er millet-i Rasûl
Yokdur Irak u fiam’da bir ümmet-i Rasûl

Hükkâm-› fiâm u Kûfe’ye oldu fedâ bütün
Ahkâm-› fler‘-i enver-i Hak sünnet-i Rasûl

Oldu esîr-i dest-i eyâdî-i eflk›ya
Nûr-› uyûn-› âlem olan ›tret-i Rasûl

Hûn-› Hüseyn’i k›ld› o eller ki cûy-bâr
Anlarla eylemifller idi bey‘at-i Rasûl

Mefrûz iken meveddet-i kurbâ nusûs ile
Süfyâniyâna oldu fedâ hürmet-i Rasûl

Bu kavm-i flûm› la‘net ile eylemez mi yâd
Her hâl ü her mahalde aceb Hazret-i Rasûl

Kâfl eyleseydi âlemi zîr ü zeber Hudâ
Ol gün gelüp hurûfla yem-i gayret-i Rasûl

Rûy-› necât görmesün evlâd-› ‹bn-i Harb
Oldukça rû-nümâ fleref ü izzet-i Rasûl

Söndü çerâ¤-› dîdesi Zehrâ vü Haydar’›n
Oldu flikeste kalbi Cenâb-› Peygamber’in 

V

Te’sîr-i teflnegiyle kim ol Haydar-› besûl
Esbinden indi âyet-i rahmet gibi nüzul
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Gark oldu gitdi bahr-i visâl-i flehâdete
Hurflîd-i âsumân-› fleref eyledi ufûl

Girdi sevâd-› mâteme âbâ vü ümmehât
Düfldü muzîk-› derd ü gama enfüs ü ukûl

Feryâda geldi âlem-i kudsîde Cebreîl
Sultân-› enbiyâya de¤in a¤lad› fuhûl

Dâmân-› Kirdgâr’a konup gerd-i infiâl
Huddâm-› bâr-gâh-› Hudâ oldu hep melûl

Yâ Rab ne seng-sîne imifl kavm-i flûm-› fiâm
Tu¤yanlar›ndan itmediler zerre-vefl nükûl

‹crâ-y› nehb ü gâret içün bir alay pelîd
Kasd-› harem-serây-› Nebî k›ld› çün Mo¤ol

Kahr›ndan atd› ma¤ribe cân gökde âfitâb
fierminden etdi cây beyâbân› yerde ¤ûl

Mevcûd u mâ-melek ne ise gasb edüp bu¤ât
H›fz-› Huda’da kald› hemân zât-› seyyidât

VI

Vaz‘-› sinân ol›nca ser-i flâh-› dîn-penâh
Düfldü hazîz-i zillete hacletle mihr ü mâh

Hâk oldu seyl-i eflk ile girdâb-› âteflîn
K›ld› sehâb-› nâle semâvât› simsiyah

Subh etdi sanman arz-› flafak dökdü kan›n›
Âhû-y› âfitâba de¤üp nevk-i tîr-i âh
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Ç›kd› huzûr-› ‹zzet’e feryâd-› Ehl-i Beyt
‹sbât-› müddeâya olup her biri güvâh

Deryâ-y› hûn içinde yatur çün habâb-› mey
Ol kim sürerdi dergehine âsumân cibâh

fiimr-i pelîdin oldu siper tî¤-› zulmüne
Mahbûb-› Hak ki sürmüfl idi ol yere flifâh

Nâ-mahremân içinde tururlar aç›k saç›k
Anlar ki rûy›na k›lamazd› felek nigâh

Bulmaz felah vak‘a-nüvîsân-› Kerbelâ
Bu bâr-› gam sipihrin eder kametin kütâh

Yâ Rab nolurdu olmadan evvel bu fâcia
Mefkûd olayd› kuvve-i idrâk u sâmia

VII

Bâz-› hüdâ kim eyledi pervâz lâneden
Kat‘-› taalluk etdi saâdet zamâneden

Sevk itdi flehr-i Kûfe’ye düflmen ketîbesin
Bîzâr edüp zemîn ü zaman› cefâ neden

Evvel kademde maktel-i âl oldu rû-nümûn
Bir bir göründü hep flühedâ bâr-hâneden

Yek-dîgerine k›ld› irâe muhadderât
Fark eyleyüp flehîdlerin bir niflâneden

Feryâd-› yâ ahî vü ebî bâng-› yâ Nebî
Tâ arfla ç›kd› hâher-i evlâd ü anadan
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Döndürdi çarh› flîfle-i haccâma âh u zâr
Hûn-› ci¤er çekîde olup her terâneden

Zeyneb ki gördi dâderini ser-bürîde-ten
Yâkût gibi yerlere düflmüfl h›zâneden

Bir tarz-› âteflîn ile kim eyledi fi¤ân
Dâmen-keflîde oldu tahammül miyâneden

K›ld› kemâl-i hüzn ile s›rr-› Bû-türâb
Sultân-› enbiyâya bu suretle bir hitâb

VIII

Bu serv-i ser-bürîde Hüseyn’in de¤il midir
Bu ar’ar-› mecîd Hüseyn’in de¤il midir

Nûr-› cemâli encümen-efrûz-› Kibriyâ
Bu neyyir-i saîd Hüseyn’in de¤il midir

Hûn-geflte kalb ü kâl›b› yâkût-› ter gibi
Bu seyyid-i reflîd Hüseyn’in de¤il midir

Uryân vücûd-› ekremi gark-âb-› bahr-i hûn
Bu cevher-i ferîd Hüseyn’in de¤il midir

Revnak veren menâzil-i evc-i flehâdete
Bu kevkeb-i ümmîd Hüseyn’in de¤il midir

Ahkâm-› ser-nüviflti kazay› hacîl iden
Bu nüsha-i müfîd Hüseyn’in de¤il midir

Yek-katre kan› bâis-i i‘dâm-› kâinât
Bu server-i vahîd Hüseyn’in de¤il midir
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Ten-çâk u ser-bürîde ci¤er-hûn ü teflne-leb
Bu saf-der-i flehîd Hüseyn’in de¤il midir

Fi’l-cümle arz-› maksad edüp Fahr-i Âlem’e
Döndü o gamla dedi ki Zehrâ-y› ekreme

IX

Yâ biz‘atü’r-Rasûl eyâ kurretü’l-ümem
Bizden nigâh-› lutfunu lutfunla k›lma kem

Dil-rîfl ü sîne-çâk u ci¤er-hûn-› gurbetiz
Pâ-mâl-i esb-i gadr-i adû mübtelâ-y› gam

Yek-katre âba hasret ile verdi nakd-i cân
Tî¤-› sitemle yârelenüp bunca muhterem

Oldu flikâr-› pençe-i âl-i Ümeyye hayf
Perverde-i kenâr›n olan âhû-y› harem

Uryân-› ser-bürîde yatur sîne çâk çâk
S›rr-› Rasûl-i Ekrem olan zât-› muhterem

Feryâd çarh-› kec-rev ü hükm-i zamâneden
Kim her birinden oldu ayan baflka bir sitem

Çekdi Hüseyn’e çarh-› denî tî¤-› flu‘le-tâb
Verdi Hasan cenab›na devr-i zamane sem

Her derd sahn-› sînemize oldu hayme-zen
Her gam der-i saray›m›za dikdi bir alem

Teflnîf edüp bu nâle ile gûfl-› mâderin
Döndü muhâtab eyledi rûh-› birâderin
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X

Ey dâder-i mükerremim ey cân-berâberim
S›rr-› azîm-i cedd ü peder cân-› mâderim

Ey kâfl kim yolunda olup ben senün fedâ
Ç›ksayd› görmeseydi seni böyle gözlerim

Gelmez k›yâm-› haflre kadar kalbime sükûn
Cân ç›ksa yansa âtefle dil sönse peykerim

Mümkün mi def-i zulmet-i gam bana ba‘d-ezîn
Söndi çerâ¤-› cân u dilim düfldü ahterim

Billâh hâl-i zâr›ma a¤lard›n ibtidâ
Ey cân-› men göreydin e¤er hâl-i muztar›m

K›ld› ihata öyle mesâib vücûdumu
Gûyâ ki kûre-i gam u endûha mihverim

Girmez meflâm-› hat›r›ma bûy-› tesliyet
Tâ haflr olunca cennet-i adn olsa ger yerim

Uryân u bî-kefen koyan eller bugün seni
K›ld› benim de pâ-zede-i gasb mi‘cerim

Feryâd fiimr-i flûm-› flekavet-nihâddan
Sad-flekve ‹bn-i Sa‘d ile ‹bn-i Ziyâd’dan

XI

Bilmem ne idi mûcib ü îcâb ey dirî¤
Büt-hâne oldu mescid ü mihrâb ey dirî¤
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Nahl-i pelîd pay›n edüp havz-› âb-› rû
Gülzâr-› dîne virmediler âb ey dirî¤

Bir hâr içün ki deflt-i flekavet d›raht›d›r
‹fna olund› bin gül-i sîrâb ey dirî¤

Ol saht sineler ki cehennem tafl›yd› hep
Her biri k›rd› bin dür-i nâ-yâb ey dirî¤

Tahrîb olund› gülfleni Bathâ vü Yesrib’in
Hâk-i D›maflk’a virmek içün tâb ey dirî¤

Bahr-i belâ hurûfla gelüp k›ld› ak›bet
Kefltî-i Âl-i Ahmed’i gark-âb ey dirî¤

Dünyây› tutd› velvele-i deyr ü sûmnât 
Oldu flikeste minber ü mihrâb ey dirî¤

Der-pençe itdi mühr-i Süleyman’› ehrimen
Geçdi Yezîd’e hükm-i cihân-tâb ey dirî¤

Yâ Rab nedir bu hikmet ü bu flîve-i kader
Fikr ü hayâli tafl› deler câna kâr eder

XII

Kâz›m hemîfle nâle çeküp âh u zâr k›l
Gülflen-serây-› flîvene gönlün hezâr k›l

Yâd eyledikçe Âl-i Nebî teflnegân›n›
Kan a¤la hûn-› dîdelerin cûy-bâr k›l

Olsun delik delik ci¤erin tîr-i âhdan
Zahm-› derûn-› cân u dilin bî-flümâr k›l
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Her bâr muflt-› mâtem urup vech ü sinene
Bafldan aya¤a dek bedenin dâ¤-dâr k›l

Çetr-i sipihre âtefl-i ahun edüp umûd
Mânend-i berk nâlelerin flu‘le-bâr k›l

Doldur cihan› dâne-i hûn-âb-› eflk ile
Âh›nla h›rmen-i fele¤i târ-mâr k›l

Bir nazm-› âteflin ile her y›l terennüm it
Hem kendin a¤la âlemi hem hûn-nisâr k›l

Âl-i Rasûl’e fâtiha-hân-› senâ olup
Süfyâniyân› la‘net ile seng-sâr k›l

Durdukça bâr-gâh-› sipihr ü mükevvenât
K›lsun Rasûl u Âl-i Rasûl’e cihan salât
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7- Terkîb-i Bend

Mersiye

Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün

I

Bir ba¤a oldu dil-flude kim andelîb-i cân
Topra¤› su yerine içer kâse kâse kan

Yek-katre âb vermeyüp ol ba¤a bâ¤-bân
Dökmüfl zemine berg ü bahar›n dem-i hazân

Etmifl flikeste güllerini bâd-› imtihan
K›lm›fl zamane lâlesinin da¤›n› ayan

Gülbünlerinde zâ¤-› siyeh tutmufl âfliyân
Olmufl dü-çeflm-i nergis-i mahmûr› hûn-feflân

Serv-i revân› hâke düflüp sâye-vefl hemân
Müjgân-› hûn-giriftelere dönmüfl erguvân
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Bülbül görüp bu hâli fi¤ân eylesün fi¤ân
Bu mâ-cerâya haflre kadar a¤lasun cihan

Bârân edüp siriflkini sükkân-› âsumân
Ç›ksun sipihre flu‘le-i feryâd-› âfl›kân

K›lsun dü-dest-i nâlifl ü feryâd-› rûzgâr
Bâ¤-› sipihr ü gonca-i hurflîdi târ-mâr

II

Yâ Rab ne bâ¤d›r ki denür ana Kerbelâ
Bâ¤-› belâ vü meflhed-i evlâd-› Mustafâ

Ol yerde tutdu âlemi feryâd-› el-atafl
Ol yerde akd› su yerine hûn-› evliyâ

K›ld› flikeste zevrak-› Âl-i Muhammed’i
Ol bahr-i bî-kenârda hîz-âbe-i belâ

Söndürdü flem‘-i dîde-i Zehrâ vü Haydar’›
Ol câmi-i müzayakada sarsar-› fena

Sâdât-› dîni eyledi bir bir bürîde-ser
fiemflîr-i i‘tisâf ile ol yerde eflk›ya

Hâk-i helake düfldü bütün oldu nâ-bedîd
Ezhâr-› nâ-flüküfte-i gülzâr-› ›st›fâ

Tutdu cihan› zemzeme-i bâng-› yâ Alî
Ç›kd› sipihre demdeme-i vâ Muhammedâ

Dil-hûn olup o na‘ra-i cân-sûzdan melek
Gark oldu bahr-i hayrete kefltî-i nüh-felek
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III

Azm-i gurûb-› vuslat edüp âfitâb-› dîn
Kald› zalâm-› mâtem içinde muvahhidîn

Mazlumlar kan›yla flafak-reng olup zemîn
Tâs-› sipihri âh u figân k›ld› pür-tanîn

Hûn-› Hüseyn’den k›zarup mihr-i jâle-çîn
Mînâ-y› çarh›n eyledi ruhsâr›n âteflîn

Leb-teflnelikle inler iken bunca nâzenîn
Sad-pâre etdi her birin erbâb-› h›kd u kîn

Göçdü tamâm-› Âl-i Nebî zâr u dil-hazîn
Kald› muhadderât ile bir Zeyne’l-Âbidîn

Feryâd-› seyyidâta edüp arfl-› Hakk enîn
Cennât-› âliyâtda zâr etdi hûr-› în

Dil-teng olup bu fâci‘adan s›nf-› müflrikîn
Yand› tutufldu âtefl-i hacletle mü’minîn

Yâ Rab ne kanl› zâlim-i bî-dîn imifl Yezîd
Bükdü ruûs-i âlemi mânend-i müflk-i bîd

IV

Telvîs edüp o kelb emaret makam›n›
Ref itdi arfla zulm ü ihanet h›yâmini

Ümmü’l-habâisin k›lup i‘lân ibâhat›n
Bozdu ta¤›td› fler‘-i kavîmin nizâm›n›
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Sefk-i dem ü zinâya edüp inhimâk-› tâm
F›sk u fücûrun eyledi icra tamâm›n›

‹bn-i Ziyâd u fiimr’i edüp âlet-i fesâd
Meydân-› i‘tisâfa ç›kard› meram›n›

Sultân-› Kerbelâ’ya çeküp hançer-i sitem
Sad pâre pâre eyledi âl-i izam›n›

Zu‘m›nca ald› Fahr-i Cihan’dan bu tarz ile
Ecdâd-› bed-nijâd›n›n ol intikam›n›

fietm itmeye mi kâfire sen söyle müslümân
Hüccet sanup elimde emâlî kelâm›n›

La‘net o kelbe vâlidine cedd-i flûmuna
Ensâr u âl ü kavm u tebâr-› zalûmuna

V

Ref olmufl âsumana me¤er Dicle vü F›rât
Hûn-i Hüseyn ile sulad› yerleri usât

Zâr eyledikçe teflne-leb etfâl-i seyyidât
Tutdu cihân-› bâng-› fi¤ân-› muakkabât

Oldu alîl a¤lamadan çeflm-i kâinât
Döndü uyûn-› hasrete ser-çeflme-i hayât

Gamdan flafl›rd› gerdiflini çarh-› bî-sebât
Tondu fütûr-› ye’s ile efkâr-› mümkinât

Âl-i Rasûl-i Ekrem’e âlem k›lup salât
Süfyâniyâna eyledi la‘net mükevvenât
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Feryâd-› vâ Hüseyn ile lerzân olup cihân
Girdi libâs-› mâteme âbâ vü ümmehât

Efgân edüp bu gamla sunûf-› mücerredât
Kan a¤lad› flükûfe-i cennât-› âliyât

Kâfl ol figândan y›k›lup bâr-gâh-› arfl
Teslîm-i cân edeydi umûmen sipâh-› arfl

VI

Tîr-i belâ ki kavs-i kazadan zuhur eder
Evvel Rasûl-i muhteremi bî-huzûr eder

Meydân-› Kerbelâ’da çeker ibtidâ alem
Her gird-bâd-› fitne ki dünyây› kûr eder

Sultân-› Kerbelâ-vefl olur teflne-leb flehîd
Hak bir kulun ki mazhar-› ism-i Sabûr eder

Hem-çün Yezîd halk›n olur bafl›na belâ
Gönlünden ol ki havf-› ‹lâhîyi dûr eder

Rahmet o rind-i aflka ki câm-› gumûmdan
‹zhâr-› flükr ü kesb-i safâ vü sürûr eder

La‘net ol ehl-i zulme ki buldukça iktidar
Halk-› cihâna cevr ü cefâs›n vüfûr eder

Gör s›rr-› hikmetin ki bu mihnet-serâda Hak
Erbâb-› hâli fidye-i ehl-i gurûr eder

Mikrâz-› lâ zeban›m› kat‘ etmeseydi âh
Bu hikmet-i hafiden olurdum cevâb-hâh
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VII

Kefltî-i kevne lerze salup lücce-i celâl
Nâr-› cahîme verdi veleh âtefl-i cidâl

Hâk-i siyaha oldu revân öyle hûn-› âl
Gülzâr-› Adn’e döndi ser-i arsa-i k›tal

Hayret hezâr-› kudsi edüp lâl ü bî-mecâl
K›ld› cünûd-› derd ü belâ arfl› pây-mâl

Kat‘ eyleyüp taallukun âlemden ehl-i hâl
Düfldü derûn-› enfüs ü âfâka ihtilâl

Etdi ihata âlemi ol rütbe kim melâl
Fevz ü felaha kalmad› ümmîd ü ihtimâl

Dünyây› ›zt›râba salup gerdifl-i kelâl
Zîr-i felekde kalmad› âsâr-› i‘tidâl

Bâlâ-y› lâ-mekâna ç›kup gerd-i infiâl
Az kald› tîre-sâz ola deryâ-y› Lâ-Yezâl

Yâ Rab nedir bu fâcia kim leflker-i gumûm
Tâ âlem-i vücûba kadar gösterür hücum

VIII

Hetk eyleyüp sitâre-i nâmûs-› hürmetin
Gör nitdi yâ Rasûl bugün âsî ümmetin

Evlâd-› pâkin eylediler hep susuz flehîd
Fikr etmeyüp muâhazesin Rabb-i ‹zzet’in
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Elbette s›rr-› hikmeti vard›r velî çi-sûd
Yakd› metâ‘-› sabr›m› s›rr› bu hikmetin

Mest-i flarâb-› hâlet-i aflk›m aceb de¤il
Ma‘zûr olursa sözleri mest-i mahabbetin 

Fikr eyledikçe sabr u tahammül kal›r m› hiç
Al kanlar içre yatd›¤›n› âl u ›tretün

Gâv-› zemîni eyler idi riflte-vefl nizâr
Bir cüz’ü konsa bafl›na bu bâr-› mihnetin

Gavvâs-› bahr-i hayret olanlar bu bâbda
Bilsin kenar u ka‘r› bulunmaz bu hayretin

Bir derde düflmüflüm ki hezârân belâs› var
Ne ihtimâl-i sabr ne sabr›n safâs› var

IX

Ey flehriyâr-› âlem-i derd ü anâ Hüseyn
Vey nokta-i medâr-› gumûm u belâ Hüseyn

Ey cevher-i yegâne-i bahr-i velâ Hüseyn
Vey ma‘den-i fütüvvet ü kân-› atâ Hüseyn

Ey ser-fedâ-y› deflne-i tîr-i kazâ Hüseyn
Vey serv-i cûy-bâr-› riyâz-› r›zâ Hüseyn

Ey pâdiflâh-› ma‘reke-i Kerbelâ Hüseyn
Vey her belâ vü her siteme mübtelâ Hüseyn

Ey âb-› rûy-› hamse-i Âl-i Abâ Hüseyn
Vey hâtem-i mükerrem-i ehl-i kisâ Hüseyn
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Ey nûr-› çeflm-i Haydar-› Hayber-güflâ Hüseyn
Vey rûh-› cism-i hazret-i Hayrü’n-Nisâ Hüseyn

Ey vâris-i ulûm-› Habîb-i Hudâ Hüseyn
Vey bahr-i cûd u merhamet-i Kibriyâ Hüseyn

Sensin sunûf-› Âl-i Rasûl’ün ser-âmedî
Senden göründü âleme sabr-› Muhammedî

X

Her kim bu mehd-i flûmda ser-mest-i hâb olur
Hâl ü kemâline mütenâsib musâb olur

Her kim olur bu bezm-i mahabbetde bâde-hâr
Laht-› derûn› nâr-› sitemle kebâb olur

Merdân-› aflka ayn-› velâdur belâ vü gam
Gams›z kal›rsa her ne zaman dil-harâb olur

Amma nazar k›l Âl-i Abâ’n›n belâs›na
Hakk’›n nukûd-› lutfu kadar bî-hisâb olur

Tafsîl olunsa mihnet-i sultân-› Kerbelâ
Nüh defter-i semâya s›¤amaz kitâb olur

Yâ Rab ne âteflîndir âlâm-› Ehl-i Beyt
Yek flu‘lesiyle mihr-i k›yamet kebâb olur

Farz olmasun m› âfl›ka kan a¤lamak bu dem
Kim hûn-i Ehl-i Beyt ile yerler hizâb olur

Tâ haflre dek felek o demi ansun a¤lasun
Biryân-› sîh-i mâtem olup yansun a¤lasun
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XI

K›lsun hamîde kametini bâr-› ink›lâb
Yaksun metâ-› cân u dilin âtefl-i hicâb

Selb eyleyüp karâr›n› âlâm u ›zt›râb
Hûn eylesün derûnunu âsâr-› pîç ü tâb 

Çeflm-i ümîdi görmesün asla huzur u hâb
Ba¤r›n flarâb-› âtefl-i endûh edüp kebâb

Tutsun cihan› eyledi¤i âh-› flu‘le-tâb
Versün flafak gibi yüzine hûn-i dil hizâb

Seyl-âb-› eflki gülflen-i ömrün k›lup harâb
Çeksün hemîfle nâlifl ü feryâddan azâb

Pîflânî-i niyaz›n edüp ferfl-i hâk-i bâb
Ebr-i siyah› ar›z›na eylesün nikâb

Her gün sürüp yüzin derine misl-i âfitâb
Özr ile desün ey fleh-i zî-flân u kâm-yâb

Ben bir kemîne âlet-i icrâ-y› hikmetim
Fermân-ber-i mefliyyet ü mahkûm-› kudretim

XII

Yâ Rab be-câh-› Hazret-i Sultân-› Kerbelâ
Yâ Rab be-seyl-i hûn-i flehîdân-› Kerbelâ

Yâ Rab be-âh u nâle-i dil-sûz-› seyyidât
Yâ Rab be-eflk-i çeflm-i yetîmân-› Kerbelâ
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Yâ Rab be-sa‘y-› hûfl-rübâ-y› guzât-› Bedr
Yâ Rab be-fart-› himmet-i flüc‘ân-› Kerbelâ

Yâ Rab be-hevl-i ma‘reke-i müdhifl-i ahad
Yâ Rab be-nâlehâ-y› garîbân-› Kerbelâ

Yâ Rab be-lâle-i ci¤er-i Hamza vü Hasan
Yâ Rab be-gonca-i leb-i atflân-› Kerbelâ

Yâ Rab be-s›dk-› Fât›ma vü Murtazâ Alî
Yâ Rab be-sabr-› dâver-i devrân-› Kerbelâ

Yâ Rab be-hakk-› cevher-i dendân-› Mustafâ
Yâ Rab be-hûn-› husrev-i meydân-› Kerbelâ

Kâz›m kuluna devlet-i vasl›n inayet et
‹ki cihanda mazhar-› feyz-i saâdet et
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8- Terkîb-i Bend

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

I

Ey felek noldun ne kesb-i rif‘at ü flân eyledin
Bunca cân yakd›n gönül y›kd›n ci¤er kan eyledin

Âdem ü Havva’y› dûr etdin cinândan Hâbil’i
Dest-i Kâbil’le helâk-› seng-i udvân eyledin 

Nâr-› Nemrûd’a edüp ilkâ Halîl-i ekremi
Eflk-i çeflm-i Nûh’› reflk-i mevc-i tûfân eyledin

K›ld› gam Ya‘kûb’u a‘mâ giryeden kim Yûsuf’u
Keyd-i ihvan ile zîb-i çâh u zindân eyledin

Cevr-i tâkat-sûz-› Fir‘avn’a Kelîm’i mübtelâ
Cism-i Eyyûb-› sabûr› kût-› kirman eyledin

Ç›kd› çarh-› çârüme kurtulmad› gamdan Mesih
Gerden-i Yahya’y› cây-› tî¤-› bürrân eyledin

Olmad› âzâde cevrinden Habîb-i Kibriyâ
Ravza-i R›dvân’a derd ile h›râmân eyledin
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Da¤lardan lâle-zâra döndi ruhsâr-› Betûl
Ahmed-i Muhtâr’› kim hâk içre pinhân eyledin

Mâkisîn ü mâr›kîn ü kâs›tîne el verüp
Haydar-› Kerrâr’› dil-hûn u perîflân eyledin

Seyyid-i flübbân-› cennetken Hüseyn ile Hasan
Ah kim hürmetlerin icrada noksân eyledin

Birini endûh-hâr-› tî¤-› âzâr-› Yezîd
Birini zehrâbe-nûfl-› ‹bn-i Süfyân eyledin

Pençe-i âh›mla ben de dâmenin çâk eyleyem
Evc-i istikbâr›n› ruh-sûde-i hâk eyleyem

II

Vâlî-i fiâm oldu ol dem kim Yezîd-i bed-likâ
Kasd-› evlâd-› Rasûlullâh’a k›ld› ictirâ

Gûfl edüp bu vak‘a-i cân-sûzu erkân-› Irak
fieh Hüseyn ‹bn-i Alî’den k›ld›lar bey‘at recâ

Vermedi ruhsat zuhûr-› fitneye Bathâ’da Hak
Oldu azm-i Kûfe’ye me’mûr fiâh-› Kerbelâ

‹bn-i ammin gönderüp evvel hem ard›nca anun
Eyledi ol canibe sür‘atle tehzîz-i liva

Etdiler amma cenâb-› Müslim’i zulmen flehîd
Eyleyüp her canibe sevk-i asâkir eflk›ya

Kerbelâ’da iki leflker kavuflup yek-dî¤ere
Lâ-cerem der-kâr ol›nca âtefl-i harb ü vegâ
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Her kim olmufldu muhalif ibtidâ ol servere
Terk ile ol kavmi oldu dâhil-i ehl-i vefâ

Abd ü ibn ü dâderiyle ittifâkan cân verüp
Tutdular ihlâs ile dâmân-› feyz-i ihtida

Sâniyâ flehd-i flehâdet nûfl edüp ashâb u âl
Kald› üç mahdûm-› pâk ile ‹mâm-› evliyâ

Ahz edüp gayret Aliyy-i Ekber’in ârâm›n›
Urd› saff-› düflmene kendin misâl-i Murtazâ

Destine alup Aliyy-i Asgar’› amma Hüseyn
‹stedi ol kûdek-i mazlum içün bir katre mâ

Her tarafdan üstüne ok ya¤d›rup kavm-i Yezîd
K›ld›lar leb-teflne ol ma‘sûmu da katl ü flehîd

III

Bî-cemâat kald› ol dem kim ‹mâm-› ins ü cân
Tî¤-› âtefl-tâb ile mânend-i mihr-i âsumân

Eyleyüp ric‘at derûn-› hayme-i iclâline
Hazret-i Zeyne’l-Abâ’y› der-kenâr etdi hemân

Teflnegân-› Ehl-i Beyt’e sundu âb-› tesliyet
Dâmen-i sabra el urdu ol mesâib-dîdegân

Cümlesin h›fz-› Huda’ya terk ü tefvîz eyleyüp
K›ld› meydân-› sitîze flevk ile atf-› inan

Gelmedi reng-i tegayyür himmet-i vâlâs›na
Her ne suretle an› k›ld›ysa Mevlâ imtihan
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Her belâ kim eyledi Hak’dan nüzul etdi kabul
Tâ olunca vâs›l-› zât-› Cenâb-› Müsteân

Harb edüp yek bafl›na bir ceyfl-i bî-pâyân ile
Dest-bürd-i Haydar-› Kerrâr’dan verdi niflan

Kesr edüp ehl-i nifâk›n enf-i istikbâr›n›
Zûr ile nehr-i F›rât’a girdi ol sâhib-k›rân

Koymad› an› fütüvvet kim k›la def-i atafl
A¤lad›rken Ehl-i Beyt’in hasret-i âb-› revân

Ç›kd› meydâna yine amma kalup cevlândan
Esb-i pâkinden inince hâke ol flâh-› cihan

Bî-muhâbâ üstüne savlet k›lup fiimr-i pelîd
Tî¤ çekdi bûse-gâh-› Ahmed’e ol bî-amân

Ka‘be-i dînin y›k›ld› âh rükn-i a‘zam›
Alemi yakd› harâb etdi Hüseyn’in mâtemi

IV

Kerbelâ’y› taflt-› pür-hûn eyleyüp a‘dâ-y› dîn
Buld› hükmün lâ-cerem takdîr-i Rabbü’l-Âlemîn

Mihnet-i a‘dây› fiâh-› Kerbelâ gördü hemân
Ehl-i Beyt’in k›ld› Mevlâ flerr-i düflmenden emîn

Vard›lar bir hâl ile ‹bn-i Ziyâd’›n bezmine
Ah-ber-leb sîne pür-sûz u gönül zâr u hazin

Sitt-i Zeyneb’den suâl-i hâle â¤âz eyledi
Gösterüp fart-› tekebbürle kemâl-i gayz u kîn
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Bî-tekellüf eyledi redd-i cevâb-› mâ-yelîk
Ammesin teskin ile fi’l-hâl Zeyne’l-Âbidîn

Eyleyüp bu hâl kânûn-› nifak›n flu‘le-bâr
Kasd idince ol fleh-i zî-flâna ol dîv-i la‘în

Sar›lup Zeyneb figân u zâra â¤âz eyledi
Giryeden sadr-› Sekîne oldu pür dürr-i semîn

Gönline dehflet düflüp bu nâle-i cân-sûzdan
Seyyidât› fiam’a gönderdi o re’îs-i müflrikin

fiam’a kim vard› cenâb-› hânedân-› Ehl-i Beyt
K›ld›lar bezm-i Yezîd’e vaz‘-› pây-› bihterîn

Celb edüp re’s-i flehîd-i Kerbelâ’y› meclise
Etdi dür-dendân›na ta‘rîz ol kelb-i mühîn

Âk›bet irsal edüp flehr-i Rasûl’e cümlesin
Halka karflu eyledi izhâr-› vaz‘-› dil-niflîn

Yüz sürüp kabr-i Rasûl-i Ekrem’e Zeyne’l-Abâ
K›ld› Zeyneb’le beraber böyle arz-› ifltikâ

V

Yâ Rasûlallâh âsî ümmettin kan etdiler
Terk edüp îmânlar›n izhâr-› udvân etdiler

Eyleyüp ilhâh ile hem Kûfe’ye da‘vet bizi
Hem yine hep iktidâ-y› Âl-i Süfyân etdiler

Bey‘at-› âl-i Ebî Süfyân eden bî-dînler
Kîne-i mektûmun ibraz u nümâyân etdiler
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Men‘ edüp âb-› F›rât’› bir alay ma‘sûm ile
Her birin hûn-› siriflkin reflk-i bârân etdiler

Pâre pâre eyleyüp evlâd-› ekbâd›n tamâm
Hânedân-› ekremin mahv u perîflân etdiler

Bunca sâdât-› güzîni tu‘me-i flemflîr-i kîn
Bir pelîdin gönlünü mebsût u ferhân etdiler

Kurre-i ayn›n Hüseyn’in teflne-leb oldu flehîd
Ser-bürîde cismini hâk içre galtân etdiler

Râh-› fleytân-› la‘îne bezl-i cân u mâ-melek
Meslek-i s›dk u savâb› terk ü nisyân etdiler

fiekve kim fiimr ü Yezîd ü ‹bn-i Ziyâd u Sa‘d’dan
Her biri bir veçhile izhâr-› tu¤yan etdiler

Nâvek-i ta’rîz atup hem âlüne hem fler’ine
Hem sana hem Hazret-i Allah’a isyân etdiler

Etmedi belki Halîlullâh’a Nemrûd-› la‘în
An› kim bu kavm-i bed-kirdâr u nâdân etdiler

Her cefây› gerçi kim ‹bn-i Ziyâd etdi bize 
Her ne etdiyse Yezîd-i bed-nijâd etdi bize

VI

Ey edenler mâtem-i Âl-i Rasûl-i Kibriyâ
Vey k›lanlar da‘vî-i hubb-› Aliyyü’l-Murtazâ

Fikr edüp dâim fiehîd-i Kerbelâ’n›n hâlini
Âh u feryâd eyleyüp kan a¤lay›n subh u mesâ
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Âsumân-sûz ol meded ey berk-i âh-› cân-güzâr
Gark-› eflk et âlemi ey dîde-i tûfân-fezâ

Âtefle yansun o dil kim âh u zâr etmez bugün
Ç›ksun ol göz kim bu dem zâr eyleyüp k›lmaz bükâ

Sell-i flemflîr-i teberrâ eyleyüp a‘vân›na
fietm ü nefrîn et Yezîd-i bed-likâya dâimâ

Gösterüp fart-› mahabbet hânedân-› ekreme
Zikr ü fikrin ola dâim flâh-› mülk-i lâ-fetâ

Dâmen-i evlâd-› Zehrâ’dan ay›rma destini 
Melcein olsun dü-âlemde Hasan hulk-› R›za

Terk-i cân eyle Hüseyn-i Kerbelâ’n›n râh›na
Olmak istersen e¤er makbûl-i Mahbûb-› Hudâ

Hevl-i mahflerden tehâflî eylemez ol kim olur
Bende-i Bak›r muhibb-i sâd›k-› Zeyne’l-Abâ

fiefl-cihât-› âlemin her biri bir sultânidir
Hâdî vü Mehdî Takîyy ü Askerî Kâz›m R›za

Cümlesi bir veçhile çekmifl belâ-y› aflk› lîk
Cami ‘-i derd ü mesâ‘ibdir flehîd-i Kerbelâ

Nâle k›l âh it dem-â-dem aflr-› mâtemdir bugün
Âh u feryâd edecek demdir Muharrem’dir bugün

VII

Vâk›f-› s›rr-› ulûm-› Mustafâ’s›n yâ Hüseyn
Mazhar-› tâm-› Cenâb-› Kibriyâ’s›n yâ Hüseyn
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Nûr-› vechindir karîr-i çeflm-i Zehrâ-y› Betûl
Gonca-i gülzâr-› sulb-i Murtazâ’s›n yâ Hüseyn

Cevher-i eczâ-y› nûr-› unsurundur akl-› kül
fiu‘le-i m›sbâh-› miflkât-› hüdâs›n yâ Hüseyn

Faysal-› dâru’l-kazâd›r cedd-i vâlâ-cevherin
Sen serîr-ârâ-y› kerb-i Kerbelâ’s›n yâ Hüseyn

Müntesibdir her mesâ‘ib dergeh-i iclâline
fiehriyâr-› mülk-i âlâm u belâs›n yâ Hüseyn

Revnak-› mihrâb u minber zînet-i arz u semâ
Rûh-› âlem muktedâ-y› asfiyâs›n yâ Hüseyn

Pâdiflâh›m iddi‘â-y› bendegî haddim de¤il
Ben gedây›m sen fleh-i mülk-i bekas›n yâ Hüseyn

Dergeh-i zî-flân›n›n bir rû-siyeh k›tmîriyim
Cümle mahlûkât içün flefkat-nümâs›n yâ Hüseyn

Dâmen-i ihsân›na düfldüm meded kurtar beni
Urvetü’l-vüskâ-y› erbâb-› recâs›n yâ Hüseyn

Ben ne hacet söyleyem hâl-i dil-i nâ-kâm›m›
Hâlime her bir cihetden âflinâs›n yâ Hüseyn

Kâz›m-› bî-çârenem redd itme bâb›ndan âmân
Bahr-i bî-pâyân-› ihsân-› Huda’s›n yâ Hüseyn

Tâ ki devrân eyleye bu âsiyâb-› bî-sebât
Zât›na evlâd›na olsun salât-› kâinât
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9- Terkîb-i Bend

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

I

Bir aceb fânûs-› hikmetdir ki bu çarh-› berin
fiu‘le-i h›rmân olur devr ü likas›ndan mübîn

Lutf u kahr› öyle kim yek-dî¤ere peyvestedir
Eyler eflkâl-i garibi âlemi hayret-rehîn

Subh› flâm-› fitne-i devr-i kamerden munkab›z
fiâm› subh-› rûz-› mahflerden mehîb ü âteflin

Zerre zerre âfitâb› berk-› h›rmen-sûz-› cân
Katre katre âb-› nâb› menba‘-› deryâ-y› kîn

Âh elinden kim o s›rr-› hikmetin ditrer turur
Satvetinden cevher-i sîmâb-vefl Rûhu’l-Emîn
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H›rmen-i sabr›n yakar elbette bir berk-i belâ
Olsa insân›n zamîri reflk-i kûh-› âhenîn

Dâne-çîn-i kâm k›lmaz girse âdem cennete
Düflmeyince dûfl-› can›ndan kabâ-y› mâ vu tin

Bülbül-âsâ nola inlerse sunûf-› evliyâ
Gül gibi hûnîndir gamdan derûn-› enbiyâ

II

Enbiyâya nazil olmufldur efledd-i her belâ
Lücce-i rahmetden anlar anlara cevher belâ

Nâr-› aflk›n micmer-i zerrînidir kalb-i velî
Rû-nümâd›r an›n içün anda çün âzer belâ

Dil ki nîrân-› mahabbet âtefl-i sûzân›d›r
Lâ-cerem olmak gerekdir ana hâkister belâ

Yâ çemen-zâr-› kulûbün cûy-› feyz-âsâr›d›r
Devr edüp sîrâb eder her gûflesin yer yer belâ

Kaçma arifsen belâyâdan ki merd-i ârife
Olmufl ihsân-› celîl-i Hâl›k-› Ekber belâ

Bulmasa derd ü belâ nezd-i Huda’da i‘tibâr
Meflhed-i âl-i Rasûl olmazd› hâk-i Kerbelâ

Kerbelâ bir bahr-i bî-pâyân-› gam girdâb›d›r
Âlem-i imkâna hep çekmifldir andan ser belâ

Pâdiflâh-› Kerbelâ’d›r k›dve-i ehl-i yakîn
Çekmemifldir ol kadar derd ü belâya mürselîn
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III

Nüsha-i îmânlar›n anlar ki tahrif etdiler
Bin kitâb-› mefsedet te’lîf ü tasnîf etdiler

fieh Hüseyn’i Kûfe’ye da‘vet k›lup mel‘ûnlar
Kerbelâ hâkinde ol mazlûm› tevkif etdiler

Ehl-i Beyt’e arz edüp nâ-hak Yezîd’in bey‘at›n
Kudsiyâna secde-i esnâm› teklif etdiler

Eyleyüp Âl-i Rasûl-i muhteremden kat‘-› âb
Kanlar›yla yerleri iskâya tehnîf etdiler

Kalk›flup fler‘-i kavim ü hânedân›n mahv›na
Hem Rasûlullâh’› hem Allah’› tecyîf etdiler

Etmedi mutlak Kelîmullâh’a Fir‘avn-› la‘în
Ehl-i Beyt’i öyle kim tahkir ü tezyif etdiler

Ân-be-ân cevr ü ezay› arturup hem bir birin
Zulm ü âzâr itme¤e teflvik u tahlif etdiler

Leyle-i aflr-i Muharrem kim hemân oldu sabâh
Çekdi evlâd-› Rasûl’ün üstüne a‘dâ silâh

IV

Bir tarafdan cûflifl-i cünd-i adû-y› bed-nijâd
Bir taradan sûzifl-i mihr-i sipihr-i bî-sedâd

Pend bî-te’sîr ü ümmîd ü teselli munkat›‘
Derd-i bî-hadd ü deva nâ-bûd hat›r nâ-murâd
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Baht nâ-sâz u felek ma‘kûs u devrân bed-nüvâz
Dost kem-mikdâr u tâli‘ dûn-i düflmen bî-idâd

Na‘rahâ-y› el-atafl sâmân-güdâz-› sâmia
Çâk çâk-› tî¤-› hançer hânumân-sûz-› fuâd

Sîne mecruh u ci¤er pür-hûn u hat›r münkesir
Cân nizâr u ten zah›m-dâr u kuvâ bî-ittihâd

Ehl-i tâat ser-be-ser âmâde-i hükm-i kazâ
Eflk›ya saf saf hadeng-endâz-› udvân u inâd

Neylesün bilmezdi kim sultân-› deflt-i Kerbelâ
H›fz-› ezvâc ide yâ azm-i cinâna ictihâd

Cümlesin âhir k›lup tevdi‘-i lutf-› Kirdgâr
K›ld› nâmûs-› flerîat u¤runa can›n nisâr

V

Yâd edüp amma vesâyâ-y› ekîd-i dâderin
Akd-i tezvîc etdi anda Kâs›m’a bir duhterin

Çeflm-i hasretle bakup yek-dî¤ere ol iki nûr
Gözlerinden dökdüler yafl yerine cân cevherin

Ümm-i Leylâ sar›lup o¤lu Aliyy-i Ekber’e
Reflk-i Mecnûn eyledi hâl-i dil-i gam-perverin

fierha flerha eyleyüp kalbin Sekîne âhdan
Deste deste yoldu Zeyneb sünbül-i gîsûlar›n

Ümmü Gülsüm bir tarafdan eyleyüp âh u fi¤ân
Çeflme-i hûn-› derûn itdi mübarek gözlerin
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Seyr edüp evc-i âlâdan Ehl-i Beyt’in hâlini
Çâk çâk etdi felek dâmân-› mihr-i enverin

Ak›bet hâb-› huzura vard› hep ashâb u âl
Nûfl edüp birbiri ard›nca flehâdet kevserin

Hey ne hikmet kim tecellâ eyleyüp ism-i Sabûr 
Pây-mâl oldu sehâb-› zulmete deryâ-y› nûr

VI

Söndi nûr-› dîde-i Zehrâ-y› iffet-kâr hayf
Muntafî oldu çerâ¤-› sîne-i Kerrâr hayf

Bûse-gâh-› Ahmed-i Muhtâr olan cây-› latif
Oldu yâ Rab arza-i flemflîr-i âtefl-bâr hayf

Dîv-bâd-› fitneden h›fz itmeyüp fânûs-› çarh
Zulm ile di¤nendi flem‘-i meclis-i ebrâr hayf

Bir flekavet tafl› kim cevr ü cefâ bünyâd›d›r
K›rd› mahv etdi hezârân cevher-i fleh-vâr hayf

Gülsitân-› dîni pâ-mâl eyledi seyl-i sitem
Oldu âfet-dîde bâ¤-› âlem-i envâr hayf

Pâre pâre k›ld› hâr-› gam ki bir berg-i güli
Bülbül-i kuds eylemifldi an› der-minkâr hayf

Hikmetinden sormak olmaz Hakk’a amma hûn eder
Âdemin cân u dilin bu hikmet ü esrar hayf

Mest-i rüsvâ-y› mahabbetdir dil-i âflüfte-kâr
Mestin olmaz sözleri flâyân-› sem‘-i i‘tibâr
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VII

Farz iken islâma hubb u ihtirâm-› Ehl-i Beyt
Nâzenînân-› ‹lâh iken kirâm-› Ehl-i Beyt

Kudsiyân eylerken izhâr-› temennî olma¤a
Hâk-i pây-› Mustafâ kemter-gulâm-› Ehl-i Beyt

K›lmad› tî¤-› sitemden gerden-i can›n rehâ
fieh Hüseyn ‹bn-i Alî ya‘nî ‹mâm-› Ehl-i Beyt

Hançer-i âzâr-› kavm-i mel‘anet-kirdâr ile
Pâre pâre oldu ecsâd-› izâm-› Ehl-i Beyt

Oldu pâ-mâl-i huyûl-i leflker-i a‘dâ-y› dîn
Bâr-gâh-› arfla hem-serken h›yâm-› Ehl-i Beyt

Hâne-i fler‘-i mübîn-âsâ elinde düflmenin
Tarumar oldu esâs-› intizâm-› Ehl-i Beyt

Kâvifl-i udvân ile fass-› nigîn-i dehrden
Mahv u imha olma¤a az kald› nâm-› Ehl-i Beyt

Her ne zulm âlemde kim bir ehl-i udvân eyledi
An› Evlâd-› Rasûl’e ‹bn-i Süfyân eyledi

VIII

Tafla ursun bafl›n› âb-› revân kan a¤las›n
Hâke sals›n mihr ü mâh›n âsumân kan a¤las›n

Gird-bâd-› âh›n irsal etsin arfla rüzgâr
Âlemi devr eyleyüp bâd-› vezân kan a¤las›n
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Çeflme-i zulmetde kals›n haflre dek âb-› hayât
H›zr edüp âh-› dem-â-dem nîm-cân kan a¤las›n

Çâk çâk olsun girîbân› sipihrin çün sehâb
Hâk-sâr etsün zemîni gam zaman kan a¤las›n

Eyleyüp R›dvân saray-› cenneti beytü’l-hazen
Nâle çeksin hûr-i g›lmân-› cinân a¤las›n

Nevhalar bünyâd k›lsun Müntehâ’da Cebreîl
Girye-bâr olsun uyûn-› kudsiyân kan a¤las›n

Çeflme-sâr oldukça hûn-› teflnegân-› Ehl-i Beyt
‹nlesün lâhûtiyân u lâ-mekân kan a¤las›n

Âtefl-efrûz-› belâ vü mihnet ü gamd›r bugün
Mâh-› cân-sûz-› Muharrem rûz-› mâtemdir bugün

IX

Düfldü ol dem kim yere hûn-› flehîd-i Kerbelâ
Ref olundu arfla kabrinden Cenâb-› Mustafâ

Zîb-i rumh oldu o gün kim re’s-i vâlâ-y› Hüseyn
Hâke atd› tâc u destâr›n cemî ‘-i enbiyâ

Haydar u Zehrâ’y› k›ld› nezd-i Hak’da bî-huzûr
Hûn-› erbâb-› flehâdet eflk-i etfâl ü nisâ

Izt›râb›ndan haraba tutdu yüz arfl-› Mecîd
Gâret etdikçe h›yâm-› hanedan› eflk›ya

Sanmay›n hûn-› flafakd›r dâmen-i âfâkda
Afitâb›n berk-i flemflîrinden oldu rû-nümâ
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Seyyidât›n seyr edüp rûy-› melâl-engîzini
K›pk›z›l oldu hicab›ndan sipihr-i bî-vefâ

Kâbil-i icra de¤ildir mâtem-i Âl-i Rasûl
Olsa kat kat nüh-revâk-› âsumân mâtem-serâ

Nûfl-› sahbâ-y› flehâdetdir bu derdin çâresi
Ölmeden Kâz›m onulmaz ehl-i aflk›n yâresi
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10- Tercî-i Bend

Mersiye

Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün

I

Derdâ ki gerdifl-i felek-i bed-fliyem sana
Oldu medâr-› mihnet ü âlâm u gam sana

Kesb-i tefeyyüz eyledi dünyâda her belâ
‹zhâr edüp inâbetin ey muhterem sana

Sâ¤ar-dih-i helâhil olan zât-› fiebber’e
Çekdi dü-dest-i zulm ile tî¤-› sitem sana

Tahrik edince Kûfe’ye râyât-› devletin
Oldu flu‘â-› âtefl-i âh›n alem sana

Yâ fiâh-› Kerbelâ ne reva bunca gam sana
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana
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II

Sen pâdiflâh-› mesned-i kurb-› kabulsün
Sen kurre-i dü-çeflm-i cenâb-› Rasûl’sun

Serv-i riyâz-› dîn ü ci¤er-pâre-i Alî
Nûr-› sürûr-› sîne-i zât-› Betûl’sün

fiîr-i Hudâ’d›r ey fleh-i zî-flân vâlidin
Hayru’l-halefsin ol fleh-i flibl-i besûlsün 

Zevk eylemekde sâye-i ceddinde kâinât
Vâ hasretâ ki sen yine zâr u melûlsün

Yâ fiâh-› Kerbelâ ne reva bunca gam sana
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

III

Meydân-› Kerbelâ’ya çeküp râyet-i himem
K›ldun rikâb-› devletini mecma‘-› elem

Sabr›n düflürdü hayrete ehl-i mesâibi
Bir bir gelüp mülâzemetin k›ld› cümle gam

Cem‘ oldu zîr-i z›lline ervâh-› enbiyâ
Rekz eyledin o menzil-i ulyâya kim alem

Sen ber-güzîde bir gül-i sad-berg iken henüz
S›nd›rd› nahl-i kâmetüni sarsar-› sitem

Yâ fiâh-› Kerbelâ ne reva bunca gam sana
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana
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IV

Çekdin sabâvetünde gam-› cedd-i ekremin
Öksüz b›rakd› ümm-i flefîk-i mükerremin

Sît-i flehâdetin ifledüp amm-i pâkinin
Gördün belâ-y› vâlid-i zî-flân u ehram›n

Zehr-i firâk-› dâderi nûfl eyleyüp tamâm
Hazm eyledin mesâib-i evlâd-› efham›n

Tî¤-› sitemle cismin edüp pâre pâre âh
K›ld› Yezîd’e tuhfe felek re’s-i a‘zam›n

Yâ fiâh-› Kerbelâ ne reva bunca gam sana
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

V

Etdikde Kerbelâ’ya sefer fiâh-› Kerbelâ
K›lm›fl idi hûn-› eflki siper fiâh-› Kerbelâ

Bir bir görüp flehâdet-i evlâd ü âlini
Gözden dökerdi hûn-› ci¤er fiâh-› Kerbelâ

Meydân-› sabra tafl diküp k›ld› sînesin
Âmâc-› tîr- hükm-i kader fiâh-› Kerbelâ

Gör lutf› kim adûs›n› dil-flâd eder k›lup
Nefsinde ihtiyâr-› keder fiâh-› Kerbelâ

Yâ fiâh-› Kerbelâ ne reva bunca gam sana
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana
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VI

Biz mâteminle sîne dö¤ersek mahallidir
Bismil-geh-i belâna çökersek mahallidir

Hem-çün kemâl-i çille-i mihnetle kaddimiz
Dâl-i dile dönince bükersek mahallidir

Kâz›m kulun gibi tükedüp eflk-i dîdeyi
Hûn-âbe-i derûn dökersek mahallidir

Yâd eyledikçe çekdi¤in âlâm› çarha biz
fiemflîr-i âh u nâle çekersek mahallidir

Yâ fiâh-› Kerbelâ ne reva bunca gam sana
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana
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11- Müsemmen

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Mâh-› mâtem kim do¤ar her y›l bu nîlî bâmdan
fievk u flâdî hicret eyler kiflver-i ‹slâm’dan
El çeküp ehl-i recâ dâmân-› istirhamdan
fiu ‘le-i h›rmân olur peyda çerâ¤-› kâmdan
Bî-mecâlim öyle kim âlâm-› bî-ârâmdan
Nûr-› subh› gözlerim seçmez sevâd-› flamdan

Çün demî flâd olmazam devr-i cefâ-encâmdan
Bâri hergiz do¤mayayd›m mâder-i eyyamdan

Teflne flâh-› Kerbelâ’y› eyledikçe yâd dil
Cân olur tenden gönül cân u cihandan münfail
Kabil olmaz tesliyet sabr eylemek mümkün de¤il
Mihnetim artar güzâr etdikçe ömrüm muttas›l
Âtefl-i endûh edüp kânûn-› sînem müfltail
H›rmen-i sabr›m k›lar berk-i belây› müzmahil

Çün demî flâd olmazam devr-i cefâ-eyyâmdan
Bâri hergiz do¤mayayd›m mâder-i eyyâmdan
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Âh u feryad›m görüp ayb etmesün bî-derdler
Fikr-i hevl-i Kerbelâ’dand›r bana bu derd-i ser
Eyleyüp cân u dilim mihr-i mahabbet müstakar
Olmuflum rûz-› ezelden bende-i ‹snâ Afler
Öyle itmifldir derûn-› sineme gam kim eser
Zâil olmaz haflre dek mir’ât-› can›mdan keder

Çün demî flâd olmazam devr-i cefâ-encâmdan
Bari hergiz do¤mayayd›m mâder-i eyyâmdan

Bir dem olmaz kim gide dilden gam-› Âl-i Abâ
Zikr-i vâlâ-y› Hasan fikr-i Hüseyn-i Kerbelâ
Hâs›l› bilmem nedir âlemde âsâr-› safâ
Âfl›k-› zar›m benimle tev’em olmufldur belâ
‹nse de gökden müdâvât edemez ‹sâ bana
Hâl-i zar›mdan flikâyet olmas›n yâ Rabbena

Çün demî flâd olmazam devr-i cefâ-encâmdan
Bâri hergiz do¤mayayd›m mâder-i eyyâmdan

Dil-harâb-› mihnetim her bâr âbâd olmazam
Mübtelâ-y› hasretim deyyâr dil-flâd olmazam
Dâimâ melûf-› derdem zevk-mu’tâd olmazam
Bir nefes gamdan rehâ mâtemden âzâd olmazam
Merd-i mazlûmam halâs-› dâm-› bî-dâd olmazam
Her ne olsam hâs›l› mehcûr-› feryâd olmazam

Çün demî flâd olmazam devr-i cefâ-encâmdan
Bâri hergiz do¤mayayd›m mâder-i eyyâmdan

Hâk-i pâk-i Kerbelâ’d›r cevher-i mâhiyyetim
Hûn-› hicranla muhammerdir hamîr-i t›ynetim
Ârzû-bîgâne bir dîvâne-i ye’s-ülfetim
Nâle-mu‘tâd›m fi¤ân-kâr›m bükâ-hâs›yyetim
Yokdur âsâr-› meserretden nasîb ü k›smetim
Bir muazzam heykel-i hüzn-i diyâr-› rikkatim
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Çün demî flâd olmazam devr-i cefâ-encâmdan
Bâri hergiz do¤mayayd›m mâder-i eyyâmdan

Deflne-i mâh-› Muharrem’den olup mecrûh-› cân
Mâtem-i Âl-i Muhammed’le gözüm doldukça kan
Lâle-vefl k›ld›kça ba¤r›m dâ¤-› hûnînin ayan
Eyledikçe çille-i gam nâvek-i kaddim keman
H›rmen-i saman›m› sûzân edüp berk-i figân
Eyledim Kâz›m bu mu‘ciz matla‘› vird-i zeban

Çün demî flâd olmazam devr-i cefâ-encâmdan
Bâri hergiz do¤mayayd›m mâder-i eyyâmdan
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12- Müsemmen

Mersiye

Mef’ûlü Fâ’ilâtün Mef’ûlü Fâ’ilâtün

Zâlimler el urup hep flemflîr-i cân-rübâya
Kasd etdiler ser-â-pâ evlâd-› Mustafâ’ya
Devrân olup müsâid o kavm-i bî-hayâya
‹sâl olund› bî-dâd ser-hadd-i intihaya
Kimler eder tahammül yâ Rab bu ibtilâya
Âmâc edüp vücûd›n bin nâvek-i kazaya

Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya
Cibrîl var haber ver Sultân-› Enbiyâ’ya

Ashâb u âlinün hep kibar› vü s›¤âr›
Bir bir k›lup önünde azm-i huzûr-› Bârî
Dil-teng edüp susuzluk tâ arfla oldu sârî
Etfâl ü seyyidât›n feryâd-› bî-karâr›
Her yüzden itdi tazyîk a‘dâ o flehriyâr›
Ahir ç›kup elinden dâmân-› ihtiyar›

Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya
Cibrîl var haber ver Sultân-› Enbiyâ’ya
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Yârân olup ser-â-ser mest-i mey-i flehâdet
Meydânda kald› tenhâ ol neyyir-i saâdet
Bu hâl olup adûya sermâye-i cesaret
Etraf›n ald› birden eflrâr-› pür-dalâlet
Yetmifl iki yerinden mecruh olup nihayet
Bundan ziyâde harbe Hak vermeyüp icazet

Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya
Cibrîl var haber ver Sultân-› Enbiyâ’ya

Cûfl eyleyüp belâya mânend-i mevc-i tûfân
Kefltî-i Ehl-i Beyt’i k›ld› flikest ü vîrân
Maktul olup ser-â-ser ashâb-› âl-i hîflân 
Yektâ-rev oldu ol mâh çün âfitâb-› rahflân
Sald›rd› her tarafdan h›nzîr-vefl Yezîdân
Âhir olup vücûd› mânend-i lâle al kan

Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya
Cibrîl var haber ver Sultân-› Enbiyâ’ya

Ol flâh-› dîn-penâh› tenhâ görünce düflmen
Etdi hücum u savlet fliddetle her tarafdan
Mânend-i kasr-› cennet açup vücûd› revzen
Her canibinde kandan bir çeflme oldu rûflen
Ahkâm›n etdi icra takdîr-i Rabb-i Zü’l-men
Kâz›m olup nihayet bî-tâb harb ederken

Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya
Cibrîl var haber ver Sultân-› Enbiyâ’ya

156



v

13- Müsemmen

Mersiye

Müstef’ilün Mefâilün Müstef’ilün Mefâilün

Ey derd-i gamdan a¤layan flâhân-› Kerbelâ’y› gör
Cevr-i sitemden inleyen mihmân-› Kerbelâ’y› gör
Yanma yak›lma hâline sûzân-› Kerbelâ’y› gör
Mevc-i belâya gam yime tûfân-› Kerbelâ’y› gör
Devrân ne hâle koyd› bak meydân-› Kerbelâ’y› gör
Benzer mi zulm-i dî¤ere udvân-› Kerbelâ’y› gör

Gel ey Rasûl-i Kibriyâ atflân-› Kerbelâ’y› gör
Al kan içinde teflne-leb Sultân-› Kerbelâ’y› gör

Senden ümîd-i lutf edüp erbâb-› ibtilâ Alî
Dâmân-› iltifât›na etmifller iltica Alî
Leb-teflnelikle cân verüp evlâd-› Mustafâ Alî
Dönmüfl fezâ-y› mahflere meydân-› Kerbelâ Alî
Tutmufl cihan› ser-be-ser bâng-› nidâ-y› yâ Alî
Alup Betûl-i ekremi yâ rûh-› Murtazâ Alî

Gel ey Rasûl-i Kibriyâ atflân-› Kerbelâ’y› gör
Al kan içinde teflne-leb Sultân-› Kerbelâ’y› gör
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Emr-i Yezîd-i flûm ile ‹bn-i Ziyâd’›n askeri
Gösterdi Ehl-i Beyt’ine âlâm-› hevl-i mahfleri
Hep pâre pâre k›ld›lar âl-i Akîl ü Ca’fer’i
Mecrûh-› bî-beden yatur al kan içinde serleri
Seyr et ne hâle koyd›lar evlâd-› pâk-i Haydar’›
Sil eflk-i çeflm-i Zeyneb’i hûn-› Aliyy-i Ekber’i

Gel ey Rasûl-i Kibriyâ atflân-› Kerbelâ’y› gör
Al kan içinde teflne-leb Sultân-› Kerbelâ’y› gör

Eyler Rukiyye dîdeden her dem isâle kanlu yafl
‹der Sekîne sinesin mecruh urup her tafla bafl
Feryad› Ümmü Gülsüm’ün k›lm›fl cihan› dil-h›râfl
Zeyne’l-Abâ’n›n eylemifl emraz u gam sadr›n firâfl
Alm›fl vücûd-› ekremin hep seyyidât›n irtiâfl
Olmufl m› ayn-› âlemin manzûr› böyle bir savafl

Gel ey Rasûl-i Kibriyâ atflân-› Kerbelâ’y› gör
Al kan içinde teflne-leb Sultân-› Kerbelâ’y› gör

Âl-i Rasûl’e eyleyüp Süfyâniyân kasd-› gulû
Bir t›fl-› nâza vermedi rahm eyleyüp birisi su
Kâz›m bu kanlu fâcia k›lmaz m› çarh› tîre-rû
Dolmaz m› cevv-i âsumân hûn-› ci¤erle sû-be-sû
Hûn-› Hüseyn’e kanmayup billâh o kavm-i fitne-cû
Cism-i latifin etdiler pâ-mâl-i esb-i tünd-hû

Gel ey Rasûl-i Kibriyâ atflân-› Kerbelâ’y› gör
Al kan içinde teflne-leb Sultân-› Kerbelâ’y› gör
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14- Gazel

Mersiye

Mef’ûlü Fâ’ilâtün Mef’ûlü Fâ’ilâtün

K›ld› Hüseyn-i mazlum azm-i huzur-› bî-çûn
Ten-çâk u ser-bürîde dil-teflne vü ci¤er-hûn

Yâ Rab nedir bu hikmet verdi ukûle hayret
Etdi Yezîd’e hürmet k›yd› Hüseyn’e gerdûn

Âl-i Nebî kan›ndan seyl akd› her yan›ndan
Meydân-› Kerbelâ’n›n topra¤› oldu gül-gûn

K›ld› Aliyy-i Ekber nûfl-› flarâb-› kevser
Leb-teflne Ümm-i Leylâ derd ile oldu mecnûn

Urdu Sekîne bafl›n her tafla hem-çü emvâc
Ak›td› kanlu yafl›n Zeyneb misâl-i Ceyhun

Gülbâng-› Ümmü Gülsüm ditretdi flefl-cihât›
Feryâd-› fiehribânû dünyây› k›ld› mahzun
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fiemflîr-i tîr-i Abbâs ol kavm-i flûm› yâ nâs
Gökden biçerdi çün dâs Hak’dan olayd› me’zûn

Cevr ü cefâs› yâr›n uflflâk-› can-fikâr›n
Etdi dil-i nizâr›n nâr-› gumûma kânun

Kâz›m gelür mi takat bu derd-i cân-güdâza
Kim ›tret-i Muhammed ola esîr ü mescûn
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15- Müseddes

Mersiye

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fa’ûlün

Nâ-hak dökilen kan›n› and›kça Hüseyn’in
Ey dîde ak›t yafl yerine kurre-i ayn›n
Bu bâr-› belâ kaddini bükdü kamereynin
Kan a¤lad› kabrinde flehîdân› Huneyn’in

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynün

Hançer-kefl-i ebru ol›cak mâh-› Muharrem
Dünyây› tutar velvele-i flîven ü mâtem
Feryada gelüp ravza-i Firdevs’de Âdem
Müsta¤rak-› deryâ-y› gumûm oldu dü-âlem

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin

Bir âh ideyim kim dü-cihân âtefle yans›n
‹mân getürüp âhirete kâfir inans›n
Deryâ-y› siriflkim ser-i eflâka tayans›n
fiemflîr-i siyeh-tâb-› kaza kana boyans›n
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Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin

Ger kat‘-› suâl eylemese deflne-i takdîr
Dâmân-› kazaya sar›lur nâle-i fleb-gîr
Âh etmeme¤e çâre mi var âh kim ey pîr
Dünyây› harâb etdi bu gam yok yine tedbîr

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin

Bâr-› gam u evzâr-› belâ bükdü belim âh
Âh eylemeden baflka ifle varmaz elim âh
Ey ehl-i vefâ müttefikan gel diyelim âh
Âh etmeyelim de nidelim neyleyelim âh

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin

La‘netle anup nâm›n› her bâr Yezîd’in
Sö¤ a‘vân›na ensâr›na ol kahbe pelîdin
Gûfl eyleme akvâlini zühhâd-› anîdin
Yok bunda yeri laklaka-i güft ü flenîdin

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin

Ey da‘vî-i islâm iden erbâb-› flekavet
Sad reng-i hicâb-âver-i ruhsâre-i ümmet
Ayâ ne idi bâis-i izhâr-› adâvet
Kim eyledinüz bunca fesâdât u ihanet

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin
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Dehrün yere mi geçdi aceb âb-› hayât›
Leb-teflne flehîd eylediler bunca guzât›
Min-ba‘d gerekmez fele¤in halka sebât›
Çarh› k›r›l›p aksine dönsün harekât›

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin

Feryâd bugün bâis-i nakz-› edeb olmaz
Bu vak‘a gibi mâteme a‘lâ sebeb olmaz
Erbâb-› dile gerçi zamân-› tarab olmaz
Cân virse de gamdan bugün âdem aceb olmaz

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin

Gafletle geçürme gününü aç gözün ey cân
Eyle fele¤in gerdifline nazra-i im’ân
Billâh de¤ildir dökülen katre-i bârân
Sükkân-› semânun oluyor göz yafl› rîzân

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin

fiemflîr çeküp pâdifleh-i kurb-› kabule
fiu vermediler teflne-leb evlâd-› Rasûl’e
Yâd etmeyi cennet getürür ehl-i ukûle
Yâ Rab bu ihanet ne reva âl-i Rasûl’e

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin

Bu fâcia ger hükm-i flu‘ûn-› ezelîdir
Bin hikmet ü esrâr-› Hudâ bunda celîdir
Sabr itme¤e yok çâre velî neylemelidir
Kim mahfler-i gam maktel-i evlâd-› Alî’dir
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Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin

Açd›n bize bir yâre kim ey çarh-› sitem-zâd
Kan a¤l›yor ahvâlimize hançer-i bî-dâd
Yetmez bu gama k›ld›¤›m›z nâlifl ü feryâd
Erbâb-› dil etsin yeni feryâdlar îcâd

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin

Kâz›m yetiflür perde-birûn-› edeb olma
Bir âh ile ifnas›na halk›n sebeb olma 
Meydân-› mahabbetde velî pür-tarab olma 
A¤la gece gündüz nazar-endâz-› fleb olma 

Her mûy›na bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar u Zehrâ vü Rasûl-i Sakaleynin
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16- Müseddes

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Destim ey cellâd-› gam pek ba¤la Allah aflk›na
Hançer-i cevr ü cefây› za¤la Allah aflk›na
Öldürüp bîmâr gönlüm sa¤la Allah aflk›na
Ey hadeng-i aflk sînem da¤la Allah aflk›na

Âh u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na

Mihnet-i cân-sûz-› fiâh-› Kerbelâ’y› yâd k›l
Ehl-i Beyt’in çekdi¤i kürbetleri îrâd k›l
Bâda vir bünyâd-› sabr›n nâlifl ü feryâd k›l
Derd ile hûn ile ba¤r›n âh›n âtefl-zâd k›l

Âh u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na

A¤la âfl›k a¤la aflr-i mâh-› mâtemdir bugün
Âh u feryâd edecek demdir Muharrem’dir bugün
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Âh u zâr etmek ibâdetden mukaddemdir bugün
Dem-be-dem kan a¤lamak uflflâka elzemdir bugün

Âh u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na

Hayf kim tî¤-› sitemle bir alay kelb-i anîd
Eyledi nahl-i mübîn-i dîni kat‘ u nâ-bedîd
Bûse-gâh-› Ahmed’e hançer koyup fiimr-i pelîd
K›ld› rûh-› Murtazâ’y› teflne-leb zâr u flehîd

Âh u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na

Eyleyüp fleytân› sebkat bir seg-i gaddâr hayf
Çekdi evlâd-› Rasûl’e tî¤-› âtefl-bâr hayf
Kaplayup kevn ü mekân› zulmet-i âzâr hayf
fiâm-› hicran oldu subh-› vuslat-› dildâr hayf

Âh u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na

Kerbelâ topra¤›na rîzân olan her katre kan
Sîne-i sabr-› Rasûl’e açd› dâ¤-› hûn-feflân
Ditreyüp bu zulm ü cevrün dehfletinden lâ-mekân
Eyledi la‘net Yezîdâna Cenâb-› Müsteân

Âh u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na

Benzemez dî¤er belâyâya belâ-y› Kerbelâ
Hâric-i sabr u tahammüldür cefâ-y› Kerbelâ
Eyleyüp kebfl-i dil ü câm fedâ-y› Kerbelâ
Olal›m sâ¤ar-kefl-i mâtem-serâ-y› Kerbelâ
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Âh u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na

Gûfl k›l ehl-i nifâk›n cür’et-i bî-bâkini
Anmayup Hakk’›n Rasûl-i mazhar-› levlâkini
Terk edüp hâk üzre sâdât›n ten-i sad-çâkini
Revnak-› rumh etdiler bir bir ruûs-› pâkini

Ah u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na

Sanmay›n reng-i flafakdan oldu ahmer hâfikayn
Yakd› yand›rd› cihan› flu’le-i hûn-i Hüseyn
Eflk-i çeflmin kalmad›ysa hûn-› dilden eyle deyn
Kim bugün kan a¤lamakd›r ehl-i aflka farz-› ayn

Ah u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na

Tu‘me-i tî¤-› mezâlim âl-i Zehrâ’d›r bugün
Ehl-i derde her belâ vü gam müheyyâd›r bugün
Vakt-i mâtemdir zamân-› bes ü flekvâd›r bugün
Rûz-› mahflerden hezârân dehflet-efzâd›r bugün

Âh u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na

Ye’s ü mâtemdir mihekk-i imtihan› âfl›k›n
Girye-i germ-i dem-â-demdür niflan› âfl›k›n
Dîdesinden bellidir râz-› nihân› âfl›k›n
Ayn-› rahmetdür dü-çeflm-i hûn-feflân› âfl›k›n

Âh u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na
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Ehl-i Beyt’in çekdi¤i âlâm› der-hât›r k›lup
Za’f-› ten verdikçe derd-i dil hayât-› cân bulup
Geh girîbân çâk edüp geh rîfl ü ruhsârun yolup
Kâz›m-› zâra hemîfle hem-dem ü hem-derd olup

Âh u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na
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17- Müseddes

Mersiye

Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilâtün

Sanma devrân ki Muharrem ay›n i‘lân etdi
Tî¤-› udvân›n› izhâr u nümâyân etdi
Açd› mâtem kap›s›n âlemi giryân etdi
Âl-i Süfyân› fakat mazhar-› ihsân etdi

Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›dup göz yafl›n umman etdi

fiimr-i mel‘ûn çeküp cevr ü cefâ hançerini
Basd› tâ sînesine pây-› sitem-güsterini
Bedeninden ay›rup âh o mübarek serini
Hûn-› pâkiyle hizâb itdi ruh-› enverini

Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›d›p göz yafl›n umman etdi

Ümmü Gülsüm kapanup yerlere hem-çün âhû
Yolarak saçlar›n› Zeyneb ü fiehribânû
El-atafl-gû iken evlâd-› Muhammed yâ hû
Bu ne udvân ki yine vermeyüp a‘dâ bir su
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Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan itdi
Ehl-i Beyt’in ak›d›p göz yafl›n umman etdi

Veled-i asgar›n› gösterüp ol flâh-› vahîd
Dedi bir savt-› bülend ile ki ey kavm-i Yezîd
Etmeyin bâri bu ma‘sûm› ci¤er-teflne flehîd
Meded Allah içün olsun bakun ol kavm-i pelîd

Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›d›p göz yafl›n umman etdi

Allah Allah bu ne esrâr-› hikem-pîrâd›r
Hânumân-sûz u ci¤er-dûz u esef-efzâd›r
Beni ma‘zûr tutun derd ile dil fleydâd›r
‹bn-i Süfyân gibi nezdimde felek rüsvâd›r

Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›d›p göz yafl›n umman etdi

Ey eden Ahmed-i Muhtâr’a salât u hürmet
Yok mudur zerre kadar sende mürüvvet gayret
Al ü evlâd›na eyler mi bu cevri ümmet
Yine mi etmeyelim kavm-i Yezîd’e la‘net

Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›d›p göz yafl›n umman etdi

La‘net ol kelb-i akûrun s›fat u hey’etine
Dil ü cân u ci¤er ü peyker ü pây u serine
Kavm-i ensâr u tebâr u hadem ü leflkerine
Ki geçüp her biri Kâz›m o pelîdün yerine

Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›d›p göz yafl›n umman etdi
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18- Müseddes

Mersiye

Feilâtün Feilâtün Feilün

Meded ey çeflm-i dil ü cân a¤la
Gülme bir saniye her ân a¤la
Kerbelâ vâk›as›n yâd k›lup
Âtefl-i mâtem ile yan a¤la

A¤la ey dîde-i giryân a¤la
Demidir durma hemân kan a¤la

Mâh-› cân-sûz-› Muharrem’dir bu
Mevsim-i flîven ü mâtemdir bu
Bende-i Âl-i Rasûl’e billâh
Yanacak yak›lacak demdir bu

A¤la ey dîde-i giryân a¤la
Demidir durma hemân kan a¤la

Eyleyüp flâhid-i gam arz-› cemâl
Ba¤r›m› deldi yine mâtem-i âl
Dâhil-i gülflen-i firdevs olsam
‹demem kesb-i meserret fi’l-hâl
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A¤la ey dîde-i giryân a¤la
Demidir durma hemân kan a¤la

Eflkdir âfl›k-› nâlâna niflan
Eflkdir da‘vî-i hubba burhan
Bilinir âfl›k olan çeflminden
Olagör âfl›k isen eflk-feflân

A¤la ey dîde-i giryân a¤la
Demidir durma hemân kan a¤la

Zikr-i ahvâl-i flehîd et turma
Sebb-i a‘vân-› Yezîd et turma
Var ise hubb-› Hudâ kalbinde
Girye vü zâr› fledîd et turma

A¤la ey dîde-i giryân a¤la
Demidir durma hemân kan a¤la

Vâk›f-› s›rr-› mahabbetsen e¤er
Mâil-i devlet-i vuslatsan e¤er
Yolun evlâd-› Rasûl’ün yoluna
Tâlib-i cennet ü rü’yetsen e¤er

A¤la ey dîde-i giryân a¤la
Demidir durma hemân kan a¤la

Mihnet-i flâh-› flehîdân› düflün
Ehl-i Beyt etdi¤i efgân› düflün
Kerbelâ sahn-› ci¤er-sûz›nda
Tî¤-› gadr ile akan kan› düflün

A¤la ey dîde-i giryân a¤la
Demidir durma hemân kan a¤la
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Olay›m dirsen e¤er nâil-i kâm
Sâha-i haflrde ber-vefk-i meram
Kâz›m-› zâr u perîflân gibi
Yâd edüp teflne flehîdân› müdâm

A¤la ey dîde-i giryân a¤la
Demidür turma hemân kan a¤la
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19- Müseddes

Mersiye

Müfte’ilür› Müfte’ilün Fâ’ilün

Sîne dö¤üp ey dil ü cân mâtem et
Kan yafl ak›t girye-künân mâtem et
Ah u fi¤ân eyle amân mâtem et
Âfl›k isen turma hemân mâtem et

Mü’min olan mâtem mu‘tâd eder
Hakk’› seven nâlifl ü feryâd eder

Sîne dö¤üp ney gibi k›l nâleler
Da¤lar aç sînene çün lâleler
G›bta edüp çeflmüne bî¤âleler
Hâline kan a¤layalar jaleler

Mâtem et ey âfl›k-› âflüfte-dil
Mâtem eder mü’min olan muttas›l

Cû gibi tafllarla dö¤üp sîneni
Dest-i irâdetle k›r âyîneni
Hâke salup h›rka-i peflmîneni
Mâteme vakf et dil-i gam-kîneni
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Mâtem eder mü’min-i pâk-i‘tikâd
Mü’min isen mâteme k›l i‘tiyâd

Sinene eflkün ak›dup hem-çü Nîl
Giryeden et merdüm-i çeflmün alîl
Eyle Hüseyn u¤r›na kan›n sebîl
‹steme îmân›na dî¤er delîl

Mâtem eder mazhar-› îmân olan
Cana k›yar merd-i müselmân olan

Sîneden et nâvek-i âh›n güflâd
Kavs-i kazay› bürüsün gird-bâd
Öyle fi¤ân eyle kim ey nâ-murâd
Rahm ide feryâd›na Rabbu’l-ibâd

Mâtem eder Hak’dan atâ isteyen
Sîne dö¤er ehl-i azây›m diyen

fierhadan et sîneni dâ¤ üstü bâ¤
K›l harem-i izzete âh›n çerâ¤
Eylemeyüp zâr u figândan fera¤
Âlem-i imkânda oldukça sa¤

Mâtem et Allah u Rasûl aflk›na
Yak ci¤erin nûr-› Betûl aflk›na

Sîne açup hançer-i hûn-hâreye
Cismini döndür dil-i sad-pâreye
Bakma bu yolda aç›lan yâreye
Hem-dem olup Kâz›m-› bî-çâreye

Mâtem et ey cân âmân mâtem et
Durma âmân a¤la hemân mâtem et
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20- Müseddes

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

fiem’-i mihrâb-› imâmetdir Hüseyn-i Kerbelâ
Minber-efrûz-› hitâbetdir Hüseyn-i Kerbelâ
Nâzenîn-i Rabbi izzetdir Hüseyn-i Kerbelâ
Seyyid-i fiübbân-i cennetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Bahr-i rahmetdir Muhammed ebr-i ihsând›r Alî
Mihr-i hikmetdir Muhammed mâh-› irfând›r Alî
Fahr-i âlemdür Muhammed flâh-› merdând›r Ali
Cevher-i cândur Muhammed nûr-› îmândur Alî

Verd-i gülzâr-› nübüvvetdir Hüseyn-i Kerbelâ
Bülbül-i bâ¤-› vesâyetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Dest-i a‘dâdan helâhil-nûfl-› flîvendir Hasan
Dâ¤-ber-dil bir flehîd-i mekr-i düflmendir Hasan
Hüsn-i hulk u hüsn-i sîret ile ahsendir Hasan
Nûr-› çeflm-i Fât›ma mahbûb-› Zü’l-mendür Hasan
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Nuhbe-i flâh-› velâyetdir Hüseyn-i Kerbelâ
Vâris-i s›rr-› risâletdir Hüseyn-i Kerbelâ

Matla‘-› flems-i menâimdir Ali Zeyne’l-Abâ
Menba-› lutf u merâhimdir Ali Zeyne’l-Abâ
Fahr-i ashâb-› maâlimdir Ali Zeyne’l-Abâ
Câmi-i hulk-› mekârimdir Ali Zeyne’l-Abâ

K›dve-i ehl-i siyâdetdir Hüseyn-i Kerbelâ
Verd-i destâr-› flerâfetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Bâk›r-› ilm-i hakikat Hazret-i Bak›r ki Hak
H›zr ile zât-› flerîfin eylemifldir hem-sebak
Nüh-felek mecmûa-i fazl›nda gûyâ bir varak
Sâbi‘-i seb‘u’l-mesânîdir be-kavl-i müttefak

Hâris-i h›sn-› flerîatd›r Hüseyn-i Kerbelâ
Hâmî-i fler‘ u hakîkatdir Hüseyn-i Kerbelâ

Nakd-i mevrûs-i nübüvvetdir kemâl-i Ca‘ferî
Mazhar-› “el-fakru fahrî”dir h›sâl-i Ca‘ferî
Lutf-› Hak’d›r ictihâd-› bî-misâl-i Ca‘ferî
K›ld› ser-hayl-i eimme imtisâl-i Ca‘ferî

Mesned-ârâ-y› h›lâfetdir Hüseyn-i Kerbelâ
Sadr-pîrâ-y› imâmetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Kâz›m-› gayzu’l-eâdî Mûsî-i Mûsâ-fliyem
Dest-i beyzâ-y› mekârim flâh-› kudsiyyet-haflem
Nahl-i gülzâr-› tecellâ Eymen-ârâ-y› hikem
Nûr-› misbâh-› saâdetdir o flâh-› muhterem

Saykal-› mir’ât-› vahdetdir Hüseyn-i Kerbelâ
Cevher-i bahr-i hüviyyetdir Hüseyn-i Kerbelâ
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Âfitâb-› evc-i rif‘atdir Ali Mûsâ R›za
Mâhtâb-› burc-› kudretdir Ali Mûsâ R›za
Zâik-i zehr-âb-› mihnetdir Ali Mûsâ R›za
Mübtelâ-y› kerb ü kürbetdir Ali Mûsâ R›za

Tu‘me-i tî¤-› felâketdir Hüseyn-i Kerbelâ
fiârib-i flehd-i flehâdetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Âflir-i ‹snâ Afler flâh-› serâmeddir Takî
Ma‘fler-i ‹slam’a hâdî-i müeyyeddir Takî
Urvetü’l-vüskay› ümmet kutb-i emcedir Takî
Vefk-› bâzû-yi yemin fler’-i Ahmed’dir Takî

Meyl-i mizân-› adâletdir Hüseyn-i Kerbelâ
Zib-i evreng-i emaretdir Hüseyn-i Kerbelâ

Pâdiflâh-› etk›yâdur zât-› vâlâ-y› Nakî
Dür-i bahr-i ›st›fâd›r zât-› vâlâ-y› Nakî
Subh-› nevrûz-› hüdâd›r zât-› vâlâ-y› Nakî
Mîve-i nahl-› R›za’d›r zât-› vâlâ-y› Nakî

Serv-i gülzâr-› semâhatd›r Hüseyn-i Kerbelâ
Bûstân-pîrâ-y› re’fetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Kible-i hâcetdir ins ü cana bâb-› Askerî
Cünd-i mansûr-› melâikdir rikâb-› Askerî
Baflkad›r te’sîr-i flemflîr-i hitâb-› Askerî
Seyf-i meslûl-i ‹lâhîdir cenâb-› Askerî

fiîr-i meydân-› flecâatdir Hüseyn-i Kerbelâ
Seyyid-i ehl-i celâdetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Kutb-› eflâk-i hüdâd›r Mehdî-i sâhib-zamân
Zübde-i Âl-i Abâ’dur Mehdî-i sâhib-zamân
S›rr-› pâk-i Mustafâ’d›r Mehdî-i sâhib-zamân
Nûr-› zât-› Kibriyâd›r Mehdî-i sâhib-zamân
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Âfitâb-› evc-i kudretdir Hüseyn-i Kerbelâ
Muktedâ-y› cümle ümmetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Gerçi ol flehler ki bir bâ¤›n gül-i nesrînidür
Bir mükerrem nahl-i feyzin mîve-i nûflînidür
Cümlesi hep bir sipihr-i izzettin pervînidür
Her biri mülk-i bekân›n flâh-› pür-temkînidür

Dürre-i tâc-› saâdetdir Hüseyn-i Kerbelâ
Kurre-i ayn-› inâyetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Olal› ser-dâde-i hubb u velâ-y› hanedan
Hamdü-lillâh eyledim kesb-i hayât-› câvidân
Nola Kâz›m eylemezsem fart-› cürmümden figân
Eflref-âsâ eyleyüp bu matla’› vird-i zeban

Melce-i erbâb-› hâcetdir Hüseyn-i Kerbelâ
fiâfi’-i yevm-i nedâmetdir Hüseyn-i Kerbelâ
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21- Muhammes

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Döndürüp çarh›n sipihr-i kîne-gerdân yâ Hüseyn
Etdi icra hükmünü mîzâb-› devrân yâ Hüseyn
Cürm ü noksan›n k›lup dünyâya i‘lân yâ Hüseyn

Mâh-› mâtem kim olur her y›l nümâyân yâ Hüseyn
Tazeler dâ¤-› derûnun ehl-i îmân yâ Hüseyn

Devre â¤âz edeli peymâne-i pür-tâb-› aflk
Dil-harâb etdi cihan› teflne-i tîz-âb-› aflk
Subh-› sâd›k-vefl girîbân-çâk olup ebvâb-› aflk

Âh u feryâd etmesün yâ neylesün erbâb-› aflk
Hasretinle âsumân a¤lar bugün kan yâ Hüseyn

Hâlden hâle olup hukm-i zamane münkalib
Südde-i Süfyâniyâna oldu âlem müntesib
Olmad› gitdi felek semt-i salâha müncezib

Nola olsa haflre dek dûlâb-› devrân muztarib
Etdi seyl-âb-› flekâ izhâr-› tu¤yan yâ Hüseyn
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Mihr-i enverdir gül-i hamrâs› bâ¤ u râ¤›n›n
Âb-› Kevser’den musâffâd›r suyu ›rma¤›n›n
Kerbelâ gülzâr›d›r gûyâ ki cennet ba¤›n›n

Hûn-i Evlâd-› Alî’den Kerbelâ topra¤›n›n
Oldu her bir rîze-sengi la’l ü mercan yâ Hüseyn

Çi¤neyip tâ lâ-mekân sahralar›n hicran yeli
Pür-gubâr eyler riyâz-› hât›r-› ehl-i dili
Kabr-i Zehrâ’dan ç›kup mecnûn eder her âkili

Na‘rahâ-y› vâ Muhammed nâlehâ-y› yâ Alî
Eyledi Rûhu’l-Emîn’i zâr u giryân yâ Hüseyn

Hey ne kâfir-mâcerâd›r ‹bn-i Sa‘d-› bî-hicâb
K›ld› evlâd-› güzîn-i Mustafâ’dan kat‘-› âb
Ditreyüp mânend-i Zehrâ meflhedinde Bû-türâb

Hûr u g›lmân›n eder cân u ci¤er-gâh›n harâb
El-atafl-gûyân olan etfâl ü nisvân yâ Hüseyn.

Katre katre bahr-i bî-pâyân olup bârân-› eflk
Kefltî-i kevn ü mekân› kaplad› ummân-› eflk
Ol kadar cûfl u hurûfla geldi kim tûfân-› eflk

Dest urup dâmân-› arfla bahr-i bî-pâyân-› eflk
Lâ-mekân› tutd› dûd-› âh u ef¤ân yâ Hüseyn

Bir alay mel‘ûn ki küfri ayn-› îmân bildiler
Havf-› Hak hubb-› Rasûlullâh› dilden sildiler
Kasd edüp âhir sana cism-i latîfün dildiler

Pâre pâre eyleyüp âl-i izâmun k›ld›lar
Mushaf-› flîrâze-i dîni perîflân yâ Hüseyn
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Küfr ü îmân tâb olup sahbâs› bu¤z vü dinin
Muktezâs› nâr u cennetdir kabul ü reddinin
Anlafl›lsun hükmü bundan kim adavet haddinin

Sayesi üftâde-i hâk olmam›flken ceddinin
Hâk-sâr etdi seni erbâb-› udvân yâ Hüseyn

Olal› mihmân-sarây-› âlem-i imkâna zayf
Görmedik sahbâ-y› derd ü ibtilâdan baflka keyf
Bî-tekellüf üstine a‘dâ çeküp fliddetle seyf

Gül gibi devletlü bafl›n tu’me-i tî¤ oldu hayf
‹tmeyüp Allâh’dan haflyet Yezîdân yâ Hüseyn

Dîv-bâd-› Kerbelâ’dan cûfl iden bahr-i belâ
Koymad› bir gûflesinde saha-i dehrün safâ
Nola feryâd itse âlem çün hezâr-› bî-nevâ

Ref olund› arfla gül-berg-i vücûd-› Mustafâ
Hûn-i pâkin oldu¤u dem hâke rîzân yâ Hüseyn

Leflker-i a‘dâ tereddüdler k›lup her yanda
T›¤lar ellerde eller hançer-i bürrânda
Âl u ashâb›n fedâ-y› cân edüp meydânda

Sen yaturken sîne-i sad-çâk ile al kanda
Kanl› yafllar dökseler çok mu muhibbân yâ Hüseyn

Tî¤-› gadr ile gedüp ukbâya hep evlâd u âl
Hayl-i düflmenle ederken sen tek ü tenhâ cidal
Deflt-i imkândan vücûba ref olup gerd-i melal

Rikkatin verdi cemâlullâha envâr-› celâl
Âteflin k›ld› Rasûlullâh’› sûzân yâ Hüseyn
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Mazhar-› gufrân olur elbet seni her kim sever
Hubb u bu¤zundan ibâretdir vücûd-› hayr u fler
Ey cemâl-i bâ-kemâli kurre-i hayru’l-befler

Sensin ol ser-çeflme-i ehl-i flehâdet kim eder
‹n‘idâm›n hâne-i imkân› vîrân yâ Hüseyn

Bendegânnn her ne olsa ravza-i R›dvân bulur
Düflmenin elbet miyân-› çâh-› gayyada solur
Sana gülle tokunan bilmez mi kim âyâ nolur

Sen o mihr-i âlem-i s›rr-› hüviyyetsin k’olur
Nûr-› zât-› Kibriyâ vechinde rahflân yâ Hüseyn

Cevher-efflân-› tecellâ eyleyüp Hak ma‘denin
Fer verip bezm-i eleste flem‘-i rûy-› rûflenin
Girmeden mehd-i fluhûd-› cisme gül-pîrâhenin

Dil-harâb-› derd-i aflk›nd›r kulun Kâz›m senin
Devlet-i vasl›nla k›l ihya vü derman yâ Hüseyn

Ey sürûr-› sîne-i Zehrâ vü rûh-› Bû-türâb
Kurre-i çeflm-i Rasûl-i Ekrem-i âlî-cenâb
Sende gelmifldir zuhura sabr-› Hak bî-irtiyâb

Dûdmân-› pâküne olsun dürûd-› bî-hisâb
fiem‘-i bezm-i kudret oldukça fürûzân yâ Hüseyn
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22. Muhammes

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Na‘l-i ceddün dürre-i tâc eyleyüp arfl-› ‹lâh
Hüsnüne pervane olmufldu çerâ¤-› mihr ü mâh
‹ncidirken berg-i rûy-› enverin târ-› nigâh

Gül gibi re’s-i flerîfin revnak-› rumh oldu âh
Yâ Hüseyn-i Kerbelâ vâ seyyidâ vâ seyyidâh

Vâlideynin akd edüp bi’z-zât Hallâk-› Celîl
Mehd-i vâlâ-flân›n› tahrik ederken Cebreîl
Sel edüp tî¤-› ihanet bir rezîl ibn-i rezîl

K›ld› hâk-i Kerbelâ’da su gibi kan›n sebîl
Yâ Hüseyn-i Kerbelâ vâ seyyidâ vâ seyyidâh

Eyleyüp hân-› visâle zât›n› Allah zayf
Tab‘›n etmiflken karîn-i ülfet ü bîzâr-› seyf
Bî-sebeb bir nutfe-i mel‘ûn edüp izhâr-› keyf

Çekdi dest-i fiimr-i bed-kirdâr ile flemflîr-i hayf
Yâ Hüseyn-i Kerbelâ vâ seyyidâ vâ seyyidâh
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Nûfl edüp câm-› firak› vâlideyn-i ekremin
Etdin idrâk-› belâ-y› hecr-i cedd-i a‘zam›n
Yakd› fevt-i dâderinle gam fuâd-› efham›n

Katl edüp evlâd›n a‘dâ ak›bet dökdü demin
Yâ Hüseyn-i Kerbelâ vâ seyyidâ vâ seyyidâh

Pâdiflehsün çekdi¤in kavs-› belâ flâhânedir
Gam senünle dest ü dâmen derd zülf ü flânedir
Aflinâ-y› aflks›n lâ-büd safâ bîgânedir

Her belâ flem‘-i cemâl-i pâküne pervânedir
Yâ Hüseyn-i Kerbelâ vâ seyyidâ vâ seyyidâh

Yüz sürüp derd ü mesâib pây›na leyl ü nehâr
‹ltifât›nla belâya k›ld› kesb-i i‘tibâr
Devre â¤âz ideli mihr-i sipihr-i bî-karâr

Görmedi çeflm-i cihan zât›n gibi bir dil-figâr
Yâ Hüseyn-i Kerbelâ vâ seyyidâ vâ seyyidâh
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23- Murabba‘ 

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün

Mâteminle a¤lamakdan oldu çeflmân›m alil
Yâ flehîd-i Kerbelâ an› dahîl an› dahîl 
Koyma künc-i fürkatinde gönlümi zâr u zelîl
Yâ flehîd-i Kerbelâ an› dahîl an› dahîl 

Hâk-i pây-› Mustafâ’dur çeflmimün nûr u feri
Hubb-› Zehrâ vü Alî’dir gönlümün tâc-› seri
Dâder-i sa‘d-ahterindir nakd-i can›m cevheri
Yâ flehîd-i Kerbelâ an› dahîl an› dahîl

Hazret-i Zeyne’l-Abâ’nun bende-i ferman›y›m
fieh Muhammed Bâk›r’›n bin cân ile kurbân›y›m
Ca‘ferîyim sâd›ku’l-kavlim sadâkat kân›y›m
Yâ flehîd-i Kerbelâ an› dahîl an› dahîl

Munhas›rd›r vasf-› pâk-i Kâz›m’a cân u dilim
Halka-i bâb-› R›za’dan gayriye varmaz elim
Hubb-› vâlâ-y› Takî’dir dilde ancak hâs›l›m
Yâ flehîd-i Kerbelâ an› dahîl an› dahîl
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Ehl-i isti‘dada hâdîdir imâm u muktedâ
Nûr-› vech-i Askerî’dir neyyir-i evc-i Hüdâ
Mehdî-i sâhib-zamând›r âfitâb-› ›st›fâ
Yâ flehîd-i Kerbelâ an› dahîl an› dahîl

Nâr-› aflk›n eyleyüp dünyây› hâkister bana
Firkatinle yetdi devrândan ne mihnetler bana
Lutf edüp rü’yâda olsun rûyun› göster bana
Yâ flehîd-i Kerbelâ an› dahîl an› dahîl

Derd-i hecrindir dil-i flûrîdemi nâlân iden
‹ftirâk u hasretindir sînemi sûzân iden
Mâtemindir dîde-i gam-dîdemi giryân iden
Yâ flehîd-i Kerbelâ an› dahîl an› dahîl

Dergeh-i devlet-me‘âb›nd›r melâz u melceim
Meflhed-i izzet-nisâb›nd›r melâz u melceim
Sen efendimsin cenâb›nd›r melâz u melceim
Yâ flehîd-i Kerbelâ an› dahîl an› dahîl

Rabt edüp dest-i recây› gûfle-i dâmân›na
Cân-be-leb düfldüm riyâz-› dergeh-i ihsân›na
Eyle icra raz›y›m her ne düflerse flân›na
Yâ flehîd-i Kerbelâ an› dahîl an› dahîl

Kimseyi Kâz›m gibi tasdî‘-i hâcât eylemem
Kimseden ümmîd-i ihsan u inâyât eylemem
Dergehinden baflka dergâha münâcât eylemem
Yâ flehîd-i Kerbelâ an› dahîl an› dahîl
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24- Kasîde

Hâk-i Pây-› Risâlet-penâhîye Mersiye-yi Müfla‘ar Na‘t-›
fierîf

Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün

Do¤unca gurre-i mâh-› Muharrem yâ Rasûlallâh
Olur bâr-› belâdan kametim ham yâ Rasûlallâh

Cihan tecdîd-i lebs-i mâtem eyler Ehl-i Beyt’in-çün
Teceddüd eyledikçe sâl-i âlem yâ Rasûlallâh

Devâ-sâz ol yetifl kuhl-i gubâr-› hâk-i pây›nla
Alîl etdi gözüm eflk-i dem-â-dem yâ Rasûlallâh

Ser-â-pâ flâne-vefl dil çâk çâk-i erre-i gamd›r
Bulunmaz zahm›ma âlemde merhem yâ Rasûlallâh

Firâk›n bir tarafdan bir tarafdan mâtem-i âlin
Vücûdum eyledi her derde mahrem yâ Rasûlallâh

Ben ol ma¤mûm-› dil-rîflim azâ-y› Ehl-i Beyt’inle
Gören cismim sanur hüzn-i mücessem yâ Rasûlallâh

188



v

O mehmûmum felekde çâre-bahfl olmakdan âcizdir
En ednâ derdime Îsî-i Meryem yâ Rasûlallâh

Dü-âlemden girând›r cüz’-i ferd-i lâ-tecezzâs›
Gam›m bu bâbda mizana çeksem yâ Rasûlallâh

Tükenmez eflk-i çeflmim mâ-cerâ-y› Kerbelâ’dand›r
Ölünce eylerim icrâ-y› mâtem yâ Rasûlallâh

Bu derd-i ibtilâ hep hazretindendir bana mîrâs
fieh-i mülk-i belâ sensin müsellem yâ Rasûlallâh

Belâ-kefllikde yokdur zât-› vâlâ-flân›na akran
Me¤er s›bteyn-i pâkin ola tev’em yâ Rasûlallâh

Kulun Kâz›m belâdan hisse-yâb-› semm-i emseldir
Ana her gün Muharrem her safâ gam yâ Rasûlallâh
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25- Gazel

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

fiem‘-i fleb-pîrâ-y› bezm-i ibtilâs›n yâ Hüseyn
Merd-i gerden-dâde-i tî¤-› kazâs›n yâ Hüseyn

Hât›r-› meksûruna rahat me¤er bîgânedir
Her belâ-y› dehr-i dûna mübtelâs›n yâ Hüseyn

Bir vücûb-âsâr-› mümkindir vücûd-› kâmilin
Vech-i Hak s›rr-› Cenâb-› Mustafâ’s›n yâ Hüseyn

Sende cem‘ oldu velâyetle nübüvvet cevheri
Cevher-i bahreyn-i izz ü ›st›fâs›n yâ Hüseyn

Sendedür hulk-› Hasan s›rr-› Ali feyz-i Betûl
Kurre-i çeflm-i Habîb-i Kibriyâ’s›n yâ Hüseyn

Senden ister kâm-› dil ger mücrim ü ger muttaki
Rûh-› âlem melce-i flâh u gedâsun yâ Hüseyn
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Mübtelây›m dergeh-i ihsân›na düfldüm meded
Ehl-i hâcâta melâz u mültecâs›n yâ Hüseyn

Râh-› aflk›nda flehâdetdir murad›m has›l et
Kâbil-i hâcât-› erbâb-› recâs›n yâ Hüseyn

Yakd› can›m dökdü kan›m intizâr u ifltiyak
Merhamet k›l merhamet kân-› atâs›n yâ Hüseyn

Ben maâsî-pîfle bir ednâ kulun Kâz›m gibi
Sen serîr-ârâ-y› mülk-i innemâs›n yâ Hüseyn

Zât›na evlâd›na olsun salât-› bî-idâd
Tâ ki revnak-bahfl-› hâk-i Kerbelâ’s›n yâ Hüseyn
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26- Gazel

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Pâdiflâh-› sûret ü ma‘nâ Hüseyn-i Kerbelâ
Server-i bî-misl ü bî-hemtâ Hüseyn-i Kerbelâ

Nûr-› çeflm-i Fahr-i Âlem kurre-i ayn-› ümem
Seyyid-i dünyâ vü mâ-fîhâ Hüseyn-i Kerbelâ

Âb-› rûy-› evvel ü âhir melâz-› mümkinât
‹ftihâr-› Âdem ü Havva Hüseyn-i Kerbelâ

Mazhar-› teflrîf-i ni‘me’r-râkib olmufl kadrle
Zât-› Hak’da mahv olup hakka Hüseyn-i Kerbelâ

Serv-i bustân-› siyâdet mihr-i evc-i merhamet
fiâh-› pür-cûd u kerem-fermâ Hüseyn-i Kerbelâ

Âfitâb-› feyz-i akdes çeflme-i hurflîd-i aflk
fiem‘-i fânûs-› cihân-pîrâ Hüseyn-i Kerbelâ
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Mültecâ-y› çâr-unsur k›ble-gâh-› flefl-cihât
Nûr-› zât-› Hâl›k-› Yekta Hüseyn-i Kerbelâ

Mübtelâ-y› derd-i mihnetdir bütün erbâb-› kurb
Cümleden mümtaz u müstesna Hüseyn-i Kerbelâ

Ba¤r›na tafllar bas›p giymekde hâlâ karalar
Mâteminle Ka‘be-i ulyâ Hüseyn-i Kerbelâ

Gösterir ism-i Sabûr’a mazhar-› tâm oldu¤un
Bir belâdan k›lmayup flekva Hüseyn-i Kerbelâ

Dil-esîr-i derd-i aflk›nd›r kulun Kâz›m sana
Vuslat›nla eyle ihya yâ Hüseyn-i Kerbelâ
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27. Gazel

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Kurb-› Hak pîrâmenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali
Zeyl-i kudret dâmenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Âb-› rûy-› bahr-i imkân olsa nola cevherin
Sulb-i Haydar ma‘denindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Feyz-i akdesden nemâ bulmufl aceb bir dânesin
Batn-› Zehrâ h›rmenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Kurre-i çeflm-i Muhammed flem‘-i bezm-i Kibriyâ
Nûr-› vech-i rûflenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Mazhar-› tevhîd olur çâk-› girîbân›n gören
Subh-› vuslat gerdenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Sen ne Yûsuf’sun cihan› a¤ladan Ya‘kûb-vâr
Vak‘a-i pür-flîvenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali
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Sensin ol mazlum kim pâ-mâl-i esb-i eflk›ya
Hûn-feflân olmufl tenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Ayn›ma almam gubâr-› tûtiyây› kuhl-i cân
Bana hâk-i medfenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Silk-i erbâb-› necata dâhil et Kâz›m kulun
Arsa-i mahfler senindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali
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28- Gazel

Mersiye

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Yâ flehîd-i Kerbelâ ümmîd-gâh›ms›n benim
Ben bir ednâ çâkerin sen pâdiflâh›ms›n benim

Rûzgâr›n dest-i cevrinden rehâ-yâb et beni
Çâre-sâz-› sûret-i hâl-i tebâh›ms›n benim

Vuslat›ndan eyleme mehcûr lillâh ve’r-Rasûl
Zerre-i nâçîzinem hurflîd ü mâh›ms›n benim

Hâfle-lillâh kim kusurum dûr ede senden beni
Sen veliyy-i ni‘met-i bî-ifltibâh›ms›n benim

Kuhl-i çeflm-i iftihâr›md›r sevâd-› ma‘siyet
Sen ki mahflerde flefî‘-i çâre-hâh›ms›n benim

Senden ister kâm gönlüm gayre k›lmaz ser-fürû
K›ble-gâh›m melceim flah›m penâh›ms›n benim

Redd-i sadr eyler kulun Kâz›m k›lup aczin beyân
Ben bir ednâ çâkerin sen pâdiflâh›ms›n benim
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29- K›t’a

Mersiye

Mefûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün 

K›lm›fl Hasan Hüseyn’i Hudâvend-i Zü’l-celâl
Arflun dü-gûflvâre sipihrin dü-dîdesi
Olmufl yolunda kesb edüp anlar da i‘tibâr
Birisi cân-resîde biri ser-bürîdesi
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30- Kasîde 

Der-Sitâyifl-i ‹mâm Hüseyin Radiyallâhu Anhu

Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün

Fütâdenem meded ey sâkî-i kerem-meftûr
fiarâb-› nâb getür “inne rabbenâ le-gafûr”

B›rakma ta‘na-i seng-i humardan devrân
Piyâle-i dil-i nâlân›m eylesin meksûr

Esîr-i pençe-i aflk-› melâmetim kerem et
Koma ayakda beni al elim be-Rabb-i Gayur

Pür eyle flîflemi kand›r flarâba gönlümü gör
Ç›kar zebân-› terimden ne lü’lü-i mensur

Benem ol bâde-perest-i safâ ki yokdur hiç
Sözümde nefl’e-i nahvet gözümde kuhl-i gurûr

Harâb olursa zevâyâ-y› âlem olsun tek
Harîm-i mey-kedede olmasun müdâm kusûr
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Aya¤› yer mi görür âdemin safâs›ndan
Girince destine sâkî vü sa¤ar u tanbûr

Güflâdedir dil ü cân feyz-i bâde-i terden
Nesîmden nitekim çeflm-i nergis-i mahmur

Hezâr mescid ü mey-hâne devr edüp gördüm
Birin niflîmen-i flîven birin sarây-› sürûr

Makâm-› çeflme-i âb-› hayâtd›r zulemât
Olursa künc-i hârâbat aceb mi ger ma‘mûr

O turfe hâkd›r ashâb-› zevke mâye-i flevk
O hâk-i pâkd›r erbâb-› hâle cây-› huzûr

Hevâs› bâ¤-› ‹rem’den latîf ü cân-perver
Likas› cevher-i candan mükerrem ü mebrûr

Gazel-serâl›¤a düfldü hezâr-› endîflem
Edince hat›r›ma gül gibi piyâle hutur

Kiminle olsa beraber o kafllar› semmûr
Sabâh-› îd olur elbet ana fleb-i deycûr

Görince zülfünü akl›m bafl›mdan oldu revân
Durur m› mâr ile bir âfliyânede Tayfûr

Su içdi¤i görünür gerdeninden ol mâh›n
Beyân-› sûret-i mâ-fi’z-zamîr eder billur

Fütâdedir dil-i zar›m o serv-i kâmete kim
Kemine kumrî-i gerden-be-tavk›d›r Mansûr

Efendi halka-i bâb-› R›za’dad›r nazar›m
Kulun bu Kâz›m-› zar› derinden eyleme dûr
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K›z›fld› bezm-i mahabbet amân amân sâkî
Bu dürd ü tire bu sâfî deme hemân doldur

Velî o badeden eyle kerem ki sâ¤ar›n›n
Ola medîhas› “ke’sün mizâcuhâ kâfur”

Ne bâde bâde-i kevser-mezâk-› hubb-i Hudâ
Ne câm câm-› vidâd ü flehen-fleh-i mansûr

O flehriyâr-› cihân-› ulûm-› irfân kim
Nukât-› nüsha-i evsâf›d›r flümûs u büdûr

O pâdifleh kim olurd› elinde vâ-kerde
Yed-i kazada güflâd olmayan ukûd-› umur

O âfitâb-› sipihr-i kerem kim olmufldur
Kemîne zerresi mihr-i münîr-i âlem-i nûr

O yekke-tâz-› firâz-› himem ki bulmufldur
Uluvv-i bâr-gehi arfla rüchat-› mevfûr

‹mâm-› Mescid-i Kuds-i hatîre-i ceberut
Hatîb-i minber-i Beyt-i Mükerrem ü ma‘mûr

Ebü’l-eimme emîr-i ketîbe-i sâdât
Sirâc-› ümmet ü sultân-› merhamet-meftûr

Sürûr-› sîne-i Haydar karîr-i çeflm-i Betûl
Fürû¤-› sadr-› Peyember nedîm-i Rabb-i Gafur

Hudâ yegâne-i âlem muhît-i ilm ü hikem
fieh-i vücûd u adem âfitâb-› yevm-i nüflûr

Ser-âmed-i flühedâ ser-firâz-› ehl-i vefâ
fiehen-fleh-i dü-serâ dâver-i kazâ-menflûr
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Meh-i sipihr-i imamet Hüseyn ‹bn-i Alî
K’olurd› zât›na rûflen cihanda her mestur

Hamâm-› serv ü sanavber-h›râm-› aflk-› kazâ
Hezâr-› gülflen-i vasf-› celîli ism-i Sabûr

‹derdi Rûh-i Kudüs mehd-i devletin tahrik
K›l›nca vâlide-i pâki azm-i hâb u huzur

Safâ-y› cevher-i zât-› latîf-peykerini
Mücerredâta gelürdi görince nakz-› fluûr

Zamân-› bezl ü atada dü-desti reflk-i bihâr
Miyân-› harb u vegâda sebât› misl-i duhûr

Dönerdi hey’et-i ûlâs›na izâm-› remîm
Nesîm-i lutfunu flemm eyleseydi ehl-i kubur

Zalâm-› kahr›n› gündüz gözüyle görse felek
Bulurdu kurre-i çeflminde illet-i fleb-kûr

Karîn-i takviyet ü iktidar› olsa e¤er
Semây› flehd ile imlâ ederdi bir zünbûr

Harîm-i h›rmen-i câh u celâlin etse mekân
Olurdu dehre Süleyman uluvv-i kadrle mûr

fiikâr saymaz idi nesr-i tâir-i fele¤i
Sutûh-› kasr-› celâlin makam iden usfûr

Sükkân-› kûy›nun ednâ sifâline de¤mez
Hezâr sâ¤ar-› Cem tâc-› kayser u fa¤fur

Olurd› feyz-i nesîm-i behiflte tafra-nisâr
Bihâr-› merhametinden nem alsa bâd-› debûr
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fiebîh-i nâk›s›d›r tâb-› zülf-i ar›z›n›n
Sevâd-› sûre-i leyl ü fürû¤-› âyet-i nûr

Yolunda cân u cihandan geçen müselmânun 
Olur cemâline müfltak çeflm-i cennet ü hûr

Helâk-i sayha-i kahr› olan girân-cânun
fiikâf-› gûfl›na girmez hadeng-i nefha-i sûr

Meh-i yegâne-edâ mihr-i âsumân-kadrâ
Eyâ flehen-fleh-i deryâ-dil ü kerem-meftûr

Sen ol kerim-i mekârim nihads›n ki senin
Olur kemîne kulun her müdir-i cumhur

Sabâhat-› ruh-› âlün delîl-i lutf u kerem
Güflâdegî-i cemâlin fli‘âr-› bezl-i vüfûr

Nümûde cümle h›sâl-› hamîde zât›nda
Seninle buld› kemâlât-› hak kemâl-i zuhur

Ne rütbe sa‘y-› belî¤ eyledimse medhinde
O rütbe aczimi izhâra olmuflam mecbur

Ale’l-husûs benem flimdi ol sühan-ver kim
Leâl-i nazm›ma eyler hased dür-i mensur

Fetîl-i flem‘a-i idrâk u nâl-i hâmemdir
Asâ-y› mu’ciz-i Mûsâ nihâl-i ravza-i Tur

O hasiyet mi var âsâr-› mu‘cizimde fakat
Ne denlü gaml› ise gûfl eden ola mesrur

Dökülse katre-i bârân-› feyz-i tab‘›m olur
Muhibbe flehd-i mürevvak adûya zehr-i harûr
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‹nâyetin sebeb oldu bu fart-› cür’etime
Ne ân ki fahr u temedduh k›la bu abd-i dahûr

Benem o mücrim-i bî-misl ü bî-muâdil kim
Tecessüm etse dönerdi bana füsûk u fücur

Eder ufûnet-i çirkâb-› cürm ü ma‘s›yetim
Meflâm-› H›zr u Mesih’e dokunsa ger rencûr

Olunsa âleme k›smet kusûr u isyan›m
Kal›rd› necm-i semâdan ziyâde nakd-i küsur

Eyâ flefi‘-i ümem bir nigâh-› merhamet et
O dem ki ola nümâyân serâir-i mestur

Yeter niyaz u recâ söz yetifldi pâyâna
Duâya eyleyelim bezl-i miknet ü makdûr

fiarâb-› flevk ile tâ kim bu dâr-› zulmetde
Münevver ola derûn-› piyâle-hâ-y› bekûr

Revân-› pâki ola mest-i bâde-i vuslat
Dü-çeflmin eyleye dîdâr-› Kibriyâ pür-nûr

Garîk-i rahmet edüp bendegân-› zî-flân›n
Adûlar›n iki âlemde eylesin makhûr
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‹S‹MLER, TER‹MLER 

Abbas: Hazreti Ali’nin Ümmü’l-Benin bint-i Hizam’dan do-
¤an o¤lu. Kerbelâ olay›nda susuzlu¤un dayan›lmaz ha-
le geldi¤i anda su bulmakla görevlendirilmifl, bu ne-
denle “Saka” lakab›yla an›lm›flt›r. Muharrem törenlerin-
de gençlerin su da¤›tmas› bu olayla ilgilidir. ‹mam Hü-
seyin, yan›nda bulunanlara “bu mesele benim mese-
lemdir” diyerek gitmeleri hususunda telkinlerde bulu-
nur. Abbas bunu kesinlikle reddeder. Yezid’in ordusun-
daki fiimr, Kerbelâ sahras›nda bulunan Abbas’a ve kar-
defllerine seslenir. ‹mam Hüseyin’in yan›ndan ayr›lma-
lar›n›, kendilerine eman verildi¤ini ifade eder. Abbas ve
kardeflleri böyle bir emana raz› olman›n kendileri için
zillet olaca¤›n› ifade ederek a¤abeyleriyle birlikte kal-
may› tercih ederler. Kerbelâ’da ‹mam Hüseyin’in bay-
raktarl›¤›n› yapan Abbas, Haflimo¤ullar›n›n kameri
(ay›, hilali) diye an›l›rd›. Kollar› çok uzundu. Mersiye-
lerde kollar›n›n kaleme benzetilmesi bundand›r. Kerbe-
lâ olay›nda iki kolu da kesilerek flehit edildi. fiehâdetin-
de 33-34 yafl›ndayd›. Ebu’l-Fazl künyesiyle an›l›rd›.

Âb-› Kevser, bkz. Kevser. 
Akîl: Ebutalip’in o¤lu, Hazreti Ali’nin büyük kardeflidir. Bedir

savafl›nda müflriklerin saf›nda yer ald›, esir düfltü. Esa-



ret fidyesi amcas› Abbas taraf›ndan ödendi. Mekke’nin
fethinden önce Müslüman oldu. Kardefli Cafer’le birlik-
te Mûte savafl›na kat›ld›. Huneyn savafl›nda peygambe-
rimizin yan›nda bulundu. Ödemek zorunda kald›¤›
borç meselesinde dolay› kardefli Ali’den yard›m istedi.
Gereken yard›m› göremedi. 680 y›l›nda vefat etti. 

Ali: Tahminen 600 y›l›nda Mekke’de do¤du. Ebu Talip’in en
küçük o¤ludur. ‹lk iman edenlerdendir. Peygamberimi-
zin damad›, Fât›ma’n›n efli, Hasan ve Hüseyin’in babas›-
d›r. Peygamberimizin yan›nda bulunmufl, bütün savafl-
lara kat›lm›flt›r. ‹lk üç halife döneminde idari görevlerde
bulunmam›fl, savafllara kat›lmam›flt›r. Osman’›n vefat›n-
dan sonra hilafet görevini üstlendi. Muaviye, onu Os-
man’›n katillerini bulmamakla suçlad›. Cemel ve S›f-
fin’den sonra hakem olay›yla içinden ç›k›lmaz bir prob-
lemle karfl› karfl›ya kald›. Sabah namaz›n› k›lmakta olan
Ali, Abdurrahman bin Mülcem taraf›ndan hançerlene-
rek flehit edildi (661). Hazreti Ali hakk›nda kullan›lan
unvan ve lakaplar› flöylece s›ralayabiliriz: Allah’›n Asla-
n›, fiîr-i Yezdân, Esedullah, fiîr-i Huda, Haydar-› Kerrâr,
Sâkî-i Kevser, fiâh-› Velâyet, fiâh-› Necef, Sultân-› Necef,
Dürr-i Necef, Pâdiflâh-› Necef, Sâhib-i Necef, Ebû Türâb,
‹mâm-› Evliyâ, Emirü’l-Mü’minin, Murtazâ. 

Âl-i Abâ: Aile, evlat, çocuk, hanedan, sülale anlam›nda kulla-
n›lan bu terim, “Ehl-i Beyt” terimini içine almaktad›r.
Bu terim ile hazreti peygamberin abas› alt›nda kalan
Hazreti Ali, Fât›ma, Hasan, Hüseyin kastedilmektedir.
“Ehl-i Kisa”, “Pençe-i âl-i abâ” terimleriyle de ayn› ki-
fliler ifade edilir. Baz› hat levhalar›nda bu isimlerin el
biçiminde ifllendi¤i görülmektedir. 

Âl-i Akîl: Akîl ailesi. 
Âl-i Cafer: Cafer ailesi. 
Âl-i Nebî: Peygamber ailesi.
Âl-i Rasûl: Peygamber ailesi.
Âl-i Süfyân: Ebu Süfyân ailesi. 
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Âl-i Ümeyye: Ümeyye o¤ullar› ailesi. 
Ali Mûsâ R›za: As›l ad› Ebü’l-Hasan Ali er-R›za bin Mûsâ el-

Kâz›m’d›r. 
Künyesi Ebü’l-Hasan, ad› Ali’dir. Meflhur lakab› halife
Me’mun taraf›ndan verilen Ali er-R›za’d›r. Babas› Mû-
sâ Kâz›m oniki imam›n yedincisi, kendisi de sekizinci-
sidir. Annesinin Habeflli veya Sudanl› bir cariye oldu¤u
rivayet edilmektedir. 760’l› y›llarda Medine’de do¤du.
Mescid-i Nebevî’de ilim meclisleri kurdu. Siyasetten
uzak kald›. 816 y›l›nda halife Me’mun, Merv’e gelmesi
hususunda israr etti. Medine’den yola ç›kan Ali er-R›za
Mekke, Kûfe, Basra, Erbuk, Horasan, Nisabur ve Se-
rahs’a u¤rad›. Merv’e geldi¤inde halifenin iltifat›n›
gördü. Halife Me’mun, çevresinde bulunan Abbaso-
¤ullar›n› toplad›. Ali er-R›za’y› veliaht ilan etti (817).
Ali er-R›za bu teklife s›cak bakmad›. Bir müddet diren-
di. ‹ki ay sonra bu teklifi zoraki kabul etti. Rivayete gö-
re halife, onu k›z kardefli Ümmü Gülsüm ile, kendi k›-
z› Ümmü Fazl’› da er-R›za’n›n o¤lu Muhammed el-Ce-
vad ile evlendirdi. Ba¤dat’taki Abbasiler veliahtl›¤a
Ali’nin evlad›ndan birinin getirilmesini hofl görmedi-
ler. ‹syan ederek ayakland›lar. Me’mun’u azlederek
amcas› ‹brahim bin Mehdî’ye biat ettiler. Me’mun bir
ordu ile Ba¤dat’a yöneldi. Tus’un Nukan kasabas›na
geldiklerinde Ali er-R›za hastaland›, üç gün sonra vefat
etti (819). Zehirlenerek vefat etti¤i söylenmektedir. 

Aliyy-i Asgar: As›l ad› Abdullah’t›r. Hazreti Hüseyin’in Rü-
bab’tan do¤an o¤lu. Henüz alt› ayl›kt›. Harmele’nin at-
t›¤› okun bo¤az›na saplanmas› sonucu flehit oldu. Ker-
belâ’n›n en küçük flehidi. 

Aliyy-i Ekber: Hazreti Hüseyin’in Kerbelâ’da flehit edilen bü-
yük o¤lu. Hazreti Hüseyin’in Ali ad›yla an›lan di¤er
o¤lu Zeynelabidin’dir. Kar›fl›kl›¤› önlemek için Hazreti
Hüseyin’in bu o¤luna Ali Ekber denilmifltir. Annesi sa-
habeden Urve bin Mesut’un torunu Leyla binti Mür-
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re’dir. Medine’de do¤mufltur. Do¤um tarihi bilinme-
mektedir. Kerbelâ olay›nda tahmini 25 yafl›ndad›r. Ker-
belâ hadisesinde Talibo¤ullar›n›n savafl alan›na ilk ç›-
kan ve ilk flehit olan ferdidir. Kahramanl›¤› ve yi¤itli¤i
dilden dile dolaflan Ali Ekber, Mürre bin Münk›z adl›
bir nasipsizin att›¤› m›zra¤›n s›rt›na saplanmas› sonucu
flehit olmufltur (10 Ekim 680). 

Askeri (Hasan el-Askeri): 846 y›l›nda Medine’de do¤du.
‹mam Ali el-Hâdî’nin o¤ludur. Onbirinci imamd›r. Ab-
basi halifesi Mütevekkil Alallah taraf›ndan 2-3 yaflla-
r›nda iken babas›yla birlikte Samarra’ya götürülmüfl,
babas›n›n vefat›ndan dört ay önce veliahtl›¤a atanm›fl-
t›r. Babas›n›n ölümünden sonra Hasan el-Askeri’nin
kardefli Cafer kendi imaml›¤›n› iddia ettiyse de ilgi gör-
medi. Hayat› boyunca gözetim alt›nda tutuldu¤undan
taraftarlar› ile iliflki kuramad›. 1 Ocak 874 tarihinde ve-
fat etti. Hastal›¤› an›nda halife Mu’temid Alallah’›n te-
davi amac›yla evine gönderdi¤i hekim taraf›ndan ze-
hirlendi¤i rivayeti de yayg›nd›r. 

Aflr-i Muharrem: Hazreti Hüseyin’in’in flehit edildi¤i Muhar-
rem ay›n›n 10. günü.

Bathâ: Mekke’ye verilen bir isim. Mekke ile Medine aras›nda
bir mevki oldu¤u konusunda farkl› görüfller vard›r.
Mekke’den Mina’ya do¤ru ç›karken Hacun’dan Hur-
maniye s›n›r›na kadar olan bölgenin sol taraf› oldu¤u
da söylenmektedir. 

Bû-türâb: Peygamberimiz bir gün Hazreti Ali’nin evine u¤-
rar, fakat evinde bulamaz. Mescitte oldu¤unu ö¤renin-
ce mescide gelir. Hazreti Ali’nin vücudunun topra¤a
bulanm›fl oldu¤unu görür. Ona, “kalk ey Ebû Türâb”
(topra¤›n babas›) der. Ebû Türâb kelimesi fliirlerde ve-
zin gere¤i Bû-türâb biçiminde de kullan›lm›flt›r.

Ca’de bint-i Efl’as: Hazreti Hasan’› zehirleyen efli. 
Cafer: Ad› ve nesebi, Ebû Abdillah Cafer bin Muhammed el-

Bâk›r bin Ali Zeynelabidin’dir. Ebu Abdillah ve Mûsâ
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künyesiyle an›lmaktad›r. En meflhur lakab› Sad›k’t›r.
Cafer-i Sad›k lakab›yla an›lm›flt›r. 699 veya 702 y›l›nda
Medine’de do¤du. Dedesi Zeynelabidin ve babas› Mu-
hammed Bak›r’dan ders alarak e¤itimini tamamlad›.
Caferi f›kh›n›n kurucusudur. Oniki ‹mam’›n alt›nc›s›-
d›r. Soyu, baba taraf›ndan Ali’ye, anne taraf›ndan Ebu-
bekir’e ulaflmaktad›r. 14 y›l imamet görevi yapt›. ‹slam
toplumunun farkl› kesimleriyle iyi iliflkiler kurdu. Say-
g› duyulan ve hürmet gösterilen bir flahsiyet olarak ye-
rini korudu. Siyasetten uzak kalarak kendisini ilme
verdi. 765 y›l›nda Medine’de vefat etti. Abbasi halifesi
Ebu Cafer el-Mansûr taraf›ndan zehirletilerek öldürül-
dü¤ü de söylenmektedir. Cennetü’l-Baki’de bulunan
dedesiyle babas›n›n yan›na defnedildi. 

Cafer (Tayyar): As›l ad› Cafer’dir. Ebu Talip’in o¤lu, Hazreti
Ali’nin öz kardeflidir. Hazreti Ali’den 10 yafl büyüktü.
Çocukluk ve gençlik dönemi amcas› Abbas’›n yan›nda
geçti. Habeflistan’a hicret eden ikinci kafilenin baflkan-
l›¤›n› yapt›. Hudeybiye anlaflmas›ndan sonra Habefl
hükümdar› Necafli’ye elçi olarak gönderildi. Hayber’in
fethedildi¤i günlerde Medine’ye geldi. Peygamberimiz
629 y›l›nda Suriye’ye gönderdi¤i orduya Zeyd bin Ha-
rise’yi kumandan tayin etti. Zeyd’in flehâdeti an›nda
görevi Cafer’in üstlenmesini söyledi. Zeyd ve Cafer bu
savaflta flehit oldular. Cafer’in iki kolu da kesildi. Uçan
anlam›na gelen “Tayyar” lakab›yla an›ld›. 

Ebî Süfyân: 565 y›l›nda Mekke’de do¤du. Ticaretle meflgul ol-
du. Di¤er Kureyfl büyükleri gibi peygamberimizin kar-
fl›s›nda yer ald›. Bedir savafl›nda Ebu Cehil’in öldürül-
mesi üzerine Mekke müflriklerinin baflkan› oldu. Ordu
komutan› s›fat›yla Uhut savafl›na kat›ld›. Mekke’nin
fethinde Müslüman oldu. Peygamberimizin vefat etti¤i
günlerde Mekke’deydi. Ebubekir’in halifeli¤ine karfl›
ç›kt›. Fakat daha sonra biat etti. 651-652 y›l›nda Medi-
ne’de öldü. 

209



Ebû Türâb, bkz. Bû-türâb. 
Ehl-i Beyt: “Ev halk›” anlam›na gelen bu terim, evin sahibiy-

le birlikte eflini, çocuklar›n›, torunlar›n› ve yak›n akra-
balar›n› içine al›r. Asr-› Saâdet’ten bugüne kadar pey-
gamberimizin ailesi ve soyu anlam›na gelen bir terim
olarak kullan›lagelmifltir. Peygamberimiz, efli Ümmü
Seleme’nin odas›nda iken “Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden
kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor” (Ahzap
suresi, ayet 33) ayeti nazil olur. Peygamberimiz, odada
bulunan Ali’yi, Fât›ma’y›, Hasan’›, Hüseyin’i abas›n›n
alt›na alarak “Allah’›m bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir,
onlar› günahlardan temizle” diye dua eder.
Ehl-i Beyt terimi, Peygamberimizle birlikte, onun yak›n›
olan bu dört kifliyi içine al›r. Ehl-i Sünnet ulemas›, pey-
gamberimizin ev halk›n›, yak›n akrabalar›n›, ‹mam Meh-
dî’yi Ehl-i Beyt’ten sayarlar. fiia ulemas› bu çerçeveyi da-
ralt›r; Peygamberimizi, abas› alt›nda bulunan dört kifliyi
ve onlar›n neslinden gelen di¤er dokuz imam› Ehl-i
Beyt’ten kabul ederler. Mevlevi, Kadiri, Rifai tarikatlar›
da fiia ulemas›n›n bu görüflünü benimsemifllerdir. 

Evlâd-› Ali: Hazreti Ali’nin annemiz Fât›ma’dan do¤an ço-
cuklar› Hasan, Hüseyin, Muhsin (küçük yaflta vefat et-
mifltir), Zeynep ve Ümmü Gülsüm’dür. Hazreti Ali’nin
Fatma anam›z d›fl›nda kalan efllerinden do¤an çocukla-
r›n› flöylece s›ralayabiliriz: Abbas, Cafer, Abdullah, Os-
man, Ubeydullah, Ebubekir, Muhammed bin Hanefiy-
ye (Muhammed Ekber), Yahya, Muhammed Asgar,
Ümmü Hasan, Remle ve di¤erleri. 

Evlâd-› Mustafâ: Bu terimle peygamberimizin çocuklar› ve
torunlar› kastedilmektedir. 

Evlâd-› Rasûl: Peygamberimizin torunlar› anlam›nda kullan›-
lan bir terimdir. Peygamberimizin torunlar›ndan türe-
yen çocuklar da bu adla an›l›rlar. 

Fahr-i Âlem: Dünyan›n övüncü anlam›nda kullan›lan bu te-
rimle peygamber efendimiz kastedilmektedir. 
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Fât›ma: Peygamberimizin Hatice’den do¤an son çocu¤udur.
Mekke’de do¤du. Lakab› Zehra ve Betûl’dur. Medine’de
624 y›l›nda Hazreti Ali ile evlendi. Hasan, Hüseyin, Üm-
mü Gülsüm, Zeynep ve Muhsin’in annesidir. Peygam-
berimizin vefat›ndan befl buçuk ay sonra (22 Kas›m 632)
vefat etti. Cennetü’l-Baki mezarl›¤›na defnedildi. 

Fir’avn: M›s›r kavminden Amelika hükümdarlar›na verilen
lakabt›r. Bunlar›n en zalimi Hazreti Mûsâ zaman›nda
yaflayand›r. Hazreti Mûsâ’ya ve gösterdi¤i mucizelere
inanmamakla birlikte Tanr›l›k iddias›nda bulunur.
Kendisine inananlar› tahrik eder, onlar› Mûsâ’n›n zul-
münden kurtaraca¤›na inand›r›r. M›s›r’dan ayr›lan
Mûsâ’y› takip etmekte iken K›z›ldeniz’de bo¤ulur. 

Gurre: Arabi ay›n ilk günü veya gecesi.
Gurre-i Mâh-› Muharrem: Muharrem ay›n›n ilk günü veya ilk

gecesi. 
Gurre-i Muharrem: Muharrem’in ilk günü veya ilk gecesi. 
Hâbil: Âdem peygamberin ve Havva annemizin flehit edilen

o¤lu. 
Hacer: Hazreti ‹brahim’in efli, Hazreti ‹smail’in annesidir. 
Hasan: Peygamberimizin torunu, Hazreti Fât›ma ile Ali’nin

büyük o¤ludur. 625 y›l›nda Medine’de do¤du. Babas›-
n›n yan›nda Cemel ve S›ffin savafllar›na kat›ld›. Babas›-
n›n vefat›ndan sonra hilafet konusunda Muaviye ile
aras›nda anlaflmazl›k ç›kt›. Müslüman kan›n›n dökül-
memesi kayg›s›yla hilafetten çekildi. Hayat›n›n geri ka-
lan k›sm›nda siyasetten uzak kald›. Yezit’le evlendiril-
mek vadiyle kand›r›lan efli Ca’de bint-i Efl’as taraf›ndan
zehirlendi. 7 Nisan 669 tarihinde flehit oldu. Cennetü’l-
Baki mezarl›¤›na, annesinin yan›na defnedildi. 

Haseneyn: “En güzel iki kifli” anlam›nda kullan›lan bu terim-
le peygamberimizin torunlar› Hasan ve Hüseyin kaste-
dilmektedir. 

Hayber: Medine-Suriye yolu üzerinde kalan bir ticaret mer-
kezi. Bu bölgede Yahudiler ikamet etmekteydi. Pey-
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gamberimizle Yahudiler aras›nda gerçekleflen savafl za-
ferle neticelendi. Bu zafer, müflriklerin ümitlerini k›rd›.
fiiirlerde, Hayber savafl›na de¤inilir. Hayber savafl›nda
Hazreti Ali’nin ola¤anüstü yararl›klar› anlat›l›r. Hayber
kalesinin kap›s›n› kalkan olarak kulland›¤› ifade edilir.
Hayber fatihi olarak tan›t›l›r. 

Haydar: “Aslan” anlam›na gelen bu kelime “kerrar” s›fat›yla
birlikte kullan›lmaktad›r. 

Haydar-› Kerrâr: “Döne döne hamle yapan aslan” anlam›na
gelen bu terim Hazreti Ali için kullan›lm›flt›r. 

Hayrü’n-Nisa: Kad›nlar›n hay›rl›s› anlam›na gelen bu terim
Hazreti Fât›ma için kullan›lmaktad›r. 

Hüseyin: Efendimizin torunu, Hazreti Fât›ma ile Ali’nin kü-
çük o¤lu. Oniki imam›n üçüncüsü. 626 y›l›nda Medi-
ne’de do¤du. Halife Osman zaman›nda Horasan’a ya-
p›lan sefere kat›ld›. Osman’›n evini kuflatan isyanc›lara
karfl› halifeyi korumaya çal›flt›. Babas›n›n halifeli¤i s›ra-
s›nda Kûfe’ye gitti. Onunla birlikte bütün seferlere ka-
t›ld›. A¤abeyi Hasan’›n Muaviye ile yapt›¤› anlaflmaya
ba¤l› kald›. Muaviye’nin ölümüne ve Yezit’in hilafete
atanmas›na kadar ibadetle meflgul oldu. Yezit’in hilafe-
te atanmas›na karfl› ç›kt›, Yezit’e biat etmedi. Medi-
ne’den Mekke’ye gitti. Kûfe halk›n›n daveti sonucu yo-
la ç›kt›. Yak›nlar›yla birlikte Kerbelâ’da flehit edildi (10
Ekim 680). fiiirlerde fiehîd-i Kerbelâ, Seyyidü’fl-fiühedâ,
fiâh-› Kerbelâ, fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ, Hüseyn ‹bn-i Ali,
Hüseyn-i Kerbelâ, ‹mam Hüseyin ve benzeri adlarla
an›l›r. 

Hüseyn ‹bn-i Ali, bkz. Hüseyin.
Hüseyn-i Kerbelâ, bkz. Hüseyin
‹bn-i Mülcem: Abdurrahman bin Amr bin Mülcem el-Murâdî

el-Himyerî el-Kindî ad›yla bilinir. Önce Hazreti Ali’nin
yan›nda savaflt›, Hakem Olay›’ndan sonra Hazreti
Ali’nin karfl›s›nda yer ald›. 39/660 y›l›nda haricilerden
Bûrek es-Sarîmî ve Amr bin Bekir et-Temîmi ile hacca
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gider. Ali’yi, Muâviye’yi ve Amr bin As’› ümmet içinde
fesat ç›karan kifliler olarak görürler, bunlar›n öldürül-
mesini kararlaflt›r›rlar. Hazreti Ali’yi öldürmek amac›y-
la hareket eden ‹bn-i Mülcem, Hazreti Ali’yi bafl›ndan
yaralar. Hazreti Ali, ald›¤› bu yara nedeniyle iki gün
sonra vefat eder. ‹bn-i Mülcem’e de k›sas uygulan›r. fii-
irlerde Mülcem, ‹bn Mülcem (Mülcem’in o¤lu) ad›yla
an›l›r. 

‹bn-i Sa’d: Ömer bin Sa’d ad›yla an›lan bu zat, Sa’d bin Ebu
Vakkas’›n o¤ludur. Rey valili¤i gibi küçük bir menfaat
karfl›l›¤›nda Peygamber torununa k›l›ç sallayan bir or-
dunun komutanl›¤›n› üstlenmifltir. 

‹bn-i Ziyâd: Ad› Ubeydullah, babas› Ziyâd’d›r. Yezid’in Kûfe
valili¤ine atad›¤› kiflidir. Önce Kûfe halk›n› sindirir,
Müslim’i flehit eder. Hazreti Hüseyin’in flehit edilmesi
için her çareye bafl vurur. fiiirlerde Ziyâd’›n o¤lu veya
‹bn-i Ziyâd biçiminde geçer.

‹mam Hüseyin: Hazreti Hüseyin için kullan›lan bir terim.
Bkz. Hüseyin.

Kâbil: Âdem peygamberin ve Havva annemizin o¤lu. Karde-
fli Hâbil’i öldürmüfl, ilk kez cinayet ifllemenin ç›¤›r›n›
açm›flt›r. 

Kâs›m: Hazreti Hasan’›n o¤lu. Kerbelâ’da flehit edilmifltir. 
Kerbelâ: Ba¤dat’›n yaklafl›k 100 km. güneybat›s›nda yer alan

mekan veya flehir. ‹slam’dan önce kurulan bir belde-
dir. 634 y›l›nda Halit bin Velid’in Hire’yi fethinden
sonra Kerbelâ’ya u¤rad›¤›, burada birkaç gün kald›¤›
belirtilmektedir. Hazreti Ali’nin Enbar yahut S›f-
fin’den Kûfe’ye dönüflünde Kerbelâ’ya u¤rar. Yan›nda
bulunanlar susuzluktan endifle duyarlar, bulduklar›
kuyudan su içerek bu endiflelerini giderirler. Hazreti
Hüseyin’in, yak›nlar›n›n flehit edildikleri ve defn edil-
dikleri mekan olmas› nedeniyle flöhret kazanm›flt›r.
Hazreti Hüseyin’in bafls›z bedeni buraya gömülmüfl
ve üzerine türbe yap›lm›flt›r. Özellikle Abbasiler döne-
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minin ilk devrelerinden sonra türbenin giderlerini
karfl›lamak amac›yla vak›flar kurulmufltur. fiehrin
imar›na çal›fl›lm›flt›r. 

Kevser: Peygamberimize Cennet’te lutfedilen bir havuz veya
nehirdir. Kevser kelimesi, Kur’an’da bir yerde geçmek-
tedir. Peygamberimize hitaben “fiüphesiz biz, sana
Kevser’i verdik” (Kevser suresi, ayet 1) denilmektedir.
Kevser, Peygamberimize verilmifl özel bir havuz olarak
tefsir edilmektedir. Baz› rivayetlerde Kevser’in nehir
oldu¤u, bu nehrin etraf›n›n incilerle örüldü¤ü, kubbe-
lerle çevrildi¤i, suyunun gümüflten beyaz, miskten da-
ha hofl kokulu, baldan daha tatl› oldu¤u belirtilir. fiiir-
lerde kullan›lan “Sâkî-i Kevser” kelimesiyle peygambe-
rimizin bu sudan ümmetine ikramda bulundu¤una,
Kevser sunuculu¤unun peygamberimize has bir ifl ol-
du¤una iflaret edilmektedir. Baz› fliirlerde de Sâkî-i
Kevser’in Hazreti Ali oldu¤u vurgulanmaktad›r. 

Kûfe: Kerbelâ ile Necef aras›nda, Hire’nin 5 km. kuzeyinde,
Ba¤dat’a 170 km. uzakl›ktaki flehir. Kûfeliler Cemel ve
S›ffin savafllar›nda Hazreti Ali’nin yan›nda yer ald›lar.
Hazreti Hüseyin’e haber göndererek kendisine biat ede-
ceklerini aç›klad›lar. Hazreti Hüseyin, amcas› Akîl’in
o¤lu Müslim’i Kûfe’ye gönderdi. Müslim, Kûfe halk›n›n
olumlu havas›n› Hüseyin’e bildirir. ‹mam Hüseyin, al-
d›¤› olumlu haber nedeniyle Kûfe’ye hareket eder.
Olaydan haberdar olan Kûfe valisi Ubeydullah bin Zi-
yâd flehir halk›na karfl› fliddet kulland›, sert tav›rlar ser-
giledi. Müslim’in çevresindeki insanlar› da¤›tt›. Müslim
yakaland› ve öldürüldü. Ömer bin Sa’d komutas›ndaki
ordu taraf›ndan yolu kesilen Hazreti Hüseyin Kerbe-
lâ’da çocuklar›yla ve yak›nlar›yla birlikte flehit edilirler. 

Mâh-› Âflûrâ: “Aflr” kelimesinden türetilen bu kelime ile
efendimizin torunu ‹mam Hüseyin’in Kerbelâ’da flehit
edildi¤i Muharrem’in ay›n›n onuncu günü kastedil-
mektedir. 
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Mâh-› Mâtem: Mâtem ay›. Hazreti Hüseyin’in Muharrem
ay›nda flehit edilmesi nedeniyle bu aya mâtem ay› de-
nilmifltir. 

Mâh-› Muharrem: Muharrem ay›. 
Medine: Önceleri Yesrib ad›yla bilinen, peygamberimizin hic-

retiyle birlikte Medine ad›yla an›lan flehir. Peygamberi-
miz, ömrünün son on y›l›n› bu flehirde geçirmifl, bu fle-
hirde vefat etmifltir. 

Mehdî: 29 Temmuz 869 tarihinde Samerra’da do¤du. Ad›
Muhammed’dir. Hasan el-Askeri’nin o¤ludur. Onikin-
ci ‹mam’d›r. Abbasilerin bask›s› sebebiyle gizlendi¤ine,
tekrar dünyaya gelerek yeni bir nizam verece¤ine ina-
n›l›r.

Mekke: Hazreti ‹smail taraf›ndan kurulan ve eski bir yerleflim
alan› olan bu flehir, Peygamberimizin do¤du¤u, ‹s-
lam’›n ilk kez tebli¤ edildi¤i mekand›r. Kabe’nin bu fle-
hirde bulunmas› flehrin önemini art›rm›flt›r. Mekke,
mükerreme (keremli) s›fat›yla an›lm›flt›r. 

Mersiye: Ölen bir kimsenin iyiliklerini sayarak ac›mak ve a¤-
lamak. Bir insan›n ölümünden duyulan ac›y› dile getir-
mek amac›yla yaz›lan manzum eserler. Bu tür eserler
eski Türklerde ‘sagu’, halk aras›nda ‘a¤›t’ olarak bilinir.
Hazreti Hüseyin’in Kerbelâ’da mazlumen flehit edilme-
si olay› bütün insanlar› etkilemifl: farkl› ›rklara, farkl›
toplumlara mensup flairlerin mersiye yazmalar›na se-
bep olmufltur. 

Mervân: Mervân’›n babas› Hakem Mekke’nin fethine kadar
peygamberimize karfl› olumsuz tav›r sergiledi. Mek-
ke’nin fethiyle Müslüman olduysa da olumsuz tav›rla-
r›n› sürdürdü. Hakem, Taif’e sürüldü. Ebubekir, Ömer
zamanlar›nda Medine’ye dönmek için yapt›klar› müra-
caatlar kabul edilmedi. Hakem, üçüncü halife Os-
man’›n amcas›d›r. Onun döneminde yap›lan müracaat
kabul edildi. Henüz 20 yafl›nda bulunan Mervân Medi-
ne’ye döndü, devlet katipli¤i görevine getirildi. Halife
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ad›na yap›lan sorumsuzca ifller elefltirilere sebep oldu.
Osman’›n evinin kuflat›ld›¤› günlerde onu korumaya
çal›flt›. Hazreti Ali’nin halifeli¤ine biat etmedi. Cemel
vak’as›nda a¤›r yaraland›. Medine’ye giderek Ali’ye bi-
at etti. Muaviye’nin Ali’ye karfl› tav›r tak›nd›¤›, müca-
dele etti¤i günlerde aç›ktan destek vermekten kaç›nd›.
Muaviye’nin iktidar› eline ald›¤› günlerde Bahreyn ve
Medine valili¤iyle görevlendirildi (662-669). Befl y›l
sonra ikinci kez Medine’de valilik yapt› (674-677). 
Hazreti Hüseyin’in biat›n›n al›nmas› için Yezit, Medine
valisine mektup göndermiflti. Hakem de Medine valili-
¤ine ça¤›r›lm›flt›. Hazreti Hüseyin valili¤e ça¤r›l›r, Ye-
zit’e biat etmesi hususu aç›klan›r. Hazreti Hüseyin, giz-
li bir biçimde biat etmesinin uygun olmayaca¤›n›, böy-
le bir biat›n da kendilerini tatmin etmeyece¤ini ifade
eder. Halk›n biata ça¤r›ld›¤›nda kendisinin de ça¤r›l-
mas› gerekti¤ini ifade eder. Mervân, Hüseyin’in b›ra-
k›lmamas›, biat al›nmas› veya Hüseyin’in öldürülmesi
konusunda valiyi uyar›r. 
Hüseyin’in flehâdetinden sonra ‹bni Zübeyr’i destekle-
yen muhalifler Mervân’›n malikanesini kuflat›rlar. Mer-
vân, Yezit’ten yard›m ister. Yezit’in ordusuyla Medine-
liler aras›nda savafl olur. Üç gün boyunca Medine ya¤-
malan›r. Yezid’in o¤lu II. Muaviye’nin ölümüyle hilafe-
ti Mervân üstlenir. Hilafet Emevilerin Süfyâni kolun-
dan Mervâni koluna geçer. Emevi salatanat› y›k›l›ncaya
kadar iktidar bu kolun elinde kal›r. 10 ay halifelik ya-
pan Mervân, 685 y›l›nda ölür. 

Meryem: Hazreti Davut’un soyundan gelen ‹mran’›n k›z›,
‹sa’n›n annesidir. ‹mran ve efli, çocuklar›n› mabedin
hizmetine verecekleri konusunda adakta bulunurlar.
Meryem, do¤umuyla birlikte mabedin ‹mam› Zekeriya
peygambere teslim edilir. Cebrail’in üflemesi sonucu
Meryem annemiz Hazreti ‹sa’ya hamile kal›r. Yahudiler
onu iffetsizlikle suçlarlar. Niflanl›s› bulunan Yusuf Nec-
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car onu Nas›ra’ya götürür. Filistin kral›, do¤acak çocu-
¤un öldürülmesini emredince oradan M›s›r’a veya
Anadolu’ya gelirler. Hazreti ‹sa’y› büyütürler, O’nun
gö¤e yükselmesinden bir müddet sonra vefat eder. 

Muaviye: Mekke’de do¤du. Hint’le Ebu Süfyân’›n o¤ludur.
Ömer zaman›nda fiam valili¤ine tayin edildi. Os-
man’›n hilafeti döneminde rahat hareket etmeye baflla-
d›. Ali’nin hilafetini kabul etmedi. Osman’›n katilleri-
nin bulunmas›n› istedi ve kan›n› dava etti. Ali’nin ha-
lifeli¤i b›rakmas›n›, halifenin flura taraf›ndan seçilme-
sini teklif etti. S›ffin savafl›n› kaybeden ve kaçmaya ha-
z›rlanan Muaviye ordusu m›zraklar›n ucuna Kur’an
sayfalar›n› takarak Kur’an’›n hakemli¤ine s›¤›nd›lar.
Hazreti Ali’nin ordusunda bulunan hariciler hakem
olay›na karfl› ç›karak isyan ettiler. Hazreti Ali’nin hari-
cilerle mücadelesi Muaviye’nin rahatlamas›n› ve güç
kazanmas›n› sa¤lad›. Ali’nin öldürülmesi, Hasan’›n
baz› flartlar ileri sürerek halifelikten vazgeçmesi üzeri-
ne Emevi saltanat› kuruldu. ‹rak’a vali tayin edilen
Mu¤ire, tehditlere boyun e¤meyen ve kendileri için
tehlike olan Ziyâd’›n Muaviye yan›nda yer almas›n›
sa¤lad›. Ziyâd, Ali taraftar› olan ve kendisine muhale-
fet eden gruplar› fitne ç›karmakla suçlay›p Muavi-
ye’ye gönderdi, idam edilmelerini sa¤lad›. Muaviye,
karfl›s›nda güç kalmad›¤›n› anlay›nca o¤lu Yezit’i veli-
aht tayin ederek hilafeti saltanata dönüfltürdü. 680 y›-
l›nda D›maflk’ta vefat etti.

Muhammed Bak›r: Medine’de do¤du. Oniki ‹mam’›n beflinci-
sidir. Babas›, Kerbelâ olay›nda sa¤ kurtulan Ali bin Hü-
seyin bin Zeynelabidin’dir. Baba taraf›ndan Hüseyin’in,
anne taraf›ndan Hasan’›n torunudur. Hayat›n›n önemli
bir k›sm›n› Medine’de geçirdi. Babas›ndan, sahabe ve
tabiinden hadis nakletti. Siyasi olaylara kat›lmad›. Sü-
kunet yolunu tercih etti. 733 y›l›nda Medine’de flehit
edildi. Cennetü’l-Baki mezarl›¤›na defnedildi. 
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Muharrem: Kameri takvimin ilk ay›d›r. ‹kinci halife Ömer
zaman›nda hicri y›l›n ilk ay› kabul edilmifltir. ‹s-
lam’dan önce bu ayda savaflmak haramd›. Bu nedenle,
bu aya, “haram k›l›nm›fl” anlam›na gelen Muharrem
ad› verildi. Muharrem ay› içinde baz› olaylar gerçek-
leflti¤inden, bu ay›n ayr› bir özelli¤i vard›r. Bu olayla-
r›n sonuncusu, ümmette büyük bir infiale yol açan
Kerbelâ vak’as›d›r.

Murtazâ: Peygamberimiz Tebük gazas›na giderken Ali’yi
Medine’de vekil b›rakm›flt›. Ali, bu görevlendirmeden
rahats›z olmufl, “Beni kad›nlara ve çocuklara vekil mi
tayin ettin” demifl. Efendimiz de “Ya Ali! Mûsâ’ya göre
Harun ne rütbede ise bana göre de sen o rütbedesin. fiu
farklaki benden sonra peygamber gelmeyecektir. Buna
raz› de¤il misin?” deyince Ali “rad›yallah” demifltir.
Bundan Hazreti Ali “rad›yallah” anlam›na gelen “Mur-
tazâ” lakab›yla an›lm›flt›r. 

Mûsâ (Kâz›m): Cafer-i Sad›k’›n o¤lu, oniki ‹mam›n yedincisi-
dir. Medine yak›n›ndaki Ebva’da do¤du. Gençlik döne-
mini Medine’de, babas› Cafer es-Sad›k’›n yan›nda ge-
çirdi. Abbasilere karfl› bar›flç› bir politika takip etti. Ta-
raftarlar›n›n ço¤almas› halife Mehdî-Billah’› tedirgin
etti. Mûsâ Kâz›m, Medine’den Ba¤dat’a getirildi ve
hapsedildi. Bir müddet sonra hapisten ç›kararak Medi-
ne’ye gönderdi. Kad› Ebu Yusuf halifeyi ikna ederek
Mûsâ Kâz›m’› ölümden kurtard›. Fakat flüpheli bir kifli
olmaktan kurtulamad›. Siyasete ve siyasi hareketlere il-
gi duymamas›na ra¤men sürekli gözetim alt›nda tutul-
du. Ba¤dat’taki son dört y›l›n› hapiste geçirdi. Sonra
Basra’ya götürüldü ve hapsedildi. Öldürülmesi istendi.
Vali, Mûsâ’n›n öldürülmesini gerektirecek suçunun ol-
mad›¤› bildirildi. Ba¤dat’a getirilen Mûsâ, göz hapsin-
de tutuldu, hapsedildi, serbest b›rak›ld›. Fazl bin Yahya
el-Bermekî nezaretinde göz hapsinde tutulurken taraf-
tarlar›yla iliflki kurdu¤u halifeye bildirildi. Halife,
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Fazl’› görevden ald›, yerine Fazl’›n babas› Yahya’y› ge-
tirdi. 183/799 y›l›nda Fazl’›n babas› Yahya taraf›ndan
öldürtülen Mûsâ Kâz›m, Kâz›miye ad›yla an›lan yere
defnedildi. 

Müslim: Hazreti Ali’nin büyük kardefli Âkil’in o¤lu, Ebuta-
lib’in torunudur. Muaviye’nin ölümünden, Yezit’in hi-
lafete geçmesinden sonra Kûfe halk› taraf›ndan Hazre-
ti Hüseyin Kûfe’ye davet edildi. Müslim Hazreti Hü-
seyn’in emriyle Kûfe’ye gitti. Hazreti Hüseyin ad›na bi-
atlar› kabul etti. Basra valisi Ubeydullah, Kûfe valili¤i-
ne atand›. Sert tedbirlere bafl vurdu. Tehditlerle Kûfe
halk›n› sindirdi. Müslim’i yakalatt› ve flehit etti (10 Ey-
lül 680). 

Nâki: As›l ad› Ebü’l-Hasen Ali bin Muhammed el-Cevâd bin
Ali er-R›za el-Hüseynî el-Askerî’dir. Oniki ‹mam›n
onuncusudur. 214/829 y›l›nda Medine’ye üç km. uzak-
l›ktaki Sureyyâ köyünde do¤du. Muhammed Cevat et-
Takî’nin o¤ludur. Annesinin Halife Me’mun’un k›z›
Ümmü’l-Fazl veya Ma¤ripli bir cariye oldu¤u söylenir.
Künyesi Ebü’l-Hasen’dir. Nâs›h, Fettâh, Emîn, Murtazâ
lakaplar›yla an›l›rsa da en meflhur lakaplar› Hâdî ve
Nakî’dir. Ba¤dat’›n Sâmerrâ flehrinin Asker mahalle-
sinde oturdu¤undan Askerî nisbesiyle an›ld›. Soyu,
Hazreti Ali ve Fât›ma’ya ulafl›r. 
Yetkin bir f›k›h bilginidir. Halife Vâs›k ve Mu’tas›m de-
virlerinde Medine’de zühd hayat› yaflad›. Kur’an, Ha-
dis, F›k›h, Akaid dersleri okuttu. Medine valisi taraf›n-
dan halife Mütevekkil’e flikayet edildi. Yap›lan savun-
ma sonucu hakl› görüldü. fiiilerin halifeye sald›racakla-
r› flayias› üzerine siyasetle ilgisi olmamas›na ra¤men
Sâmerrâ’ya götürüldü, gözetim alt›nda tutuldu. Sâmer-
râ’da öldü (254/868). Halife Mu’tez veya Mu’temid ta-
raf›ndan zehirlendi¤i de iddia edilmektedir. Genç ya-
fl›nda vefat etmesi zehirlenerek öldürüldü¤ü flüphesini
do¤urmaktad›r. 
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Necef: Kûfe’nin 10 km. bat›s›ndad›r. Önceleri Necef biçimin-
de, Hazreti Ali’nin flehâdetinden sonra Meflhed fleklin-
de de an›lm›flt›r. Hazreti Ali’nin bu flehre defnedilmifl
olmas› sebebiyle önemli bir yerleflim merkezi kabul
edilmifltir. Ba¤dat’tan uzaklaflan baz› bilim adamlar›
medreselerini bu flehirde kurmufllard›r. ‹lmi anlamda
da flehir ayr› bir önem kazanm›flt›r. 

Nehrevân: Abdullah bin Vehb er-Râsibî komutas›nda hareket
eden Haricilerle Hazreti Ali aras›nda gerçekleflen savafl
(38/658). 

Nemrûd: Hazreti ‹brahim’i atefle att›ran Babil kral›. 
Pâdifleh-i Kerbelâ: Hazreti Hüseyin için, “Kerbelâ pâdiflâh›”

anlam›nda kullan›lan bir terim. Mersiyelerde “Pâdiflâh-
› Kerbelâ” biçiminde de geçmektedir. 

Sekîne: As›l ad› Âmine (Emine, Ümeyne)’dir. Sekîne veya Sü-
keyne lakab› annesi taraf›ndan verilmifltir. Hazreti Hü-
seyin’in küçük k›z›d›r. Nesebi “Sekîne bint-i el-Hüseyn
bin Ali bin Ebî Tâlib el-Kurefliyye” biçiminde an›lmak-
tad›r. Muhtemelen 47/667 y›l›nda do¤mufltur. Annesi
Rübâb bint-i ‹mriü’l-kays el-Kelbiyye’dir. Çocukluk
dönemi Medine’de geçti. Babas›yla birlikte Mekke’ye
gitti. Bir müddet sonra Kûfe’ye hareket etti. Kerbelâ
olay›n› yaflad›, peflinden de Kûfe’ye ve fiam’a götürül-
dü. Annesiyle birlikte Medine’ye dönen Sekîne, anne-
siyle birlikte Mescid-i Nebevî yak›n›ndaki evlerinde
yaflamaya bafllad›. Bir ara, halas› Zeynep’le birlikte M›-
s›r’a gitti. Halas›n›n vefat›ndan sonra Medine’ye dön-
dü. Annesi, bir y›l sonra vefat etti. Kerbelâ olay›n›n ger-
çekleflti¤i günlerde amcas›n›n o¤lu Abdullah’la niflanl›
oldu¤u ifade ediliyorsa da, evlilik gerçekleflmemifl, Ab-
dullah Kerbelâ’da flehit edilmifltir. Birkaç kez evlendi,
117/4 Nisan 735 tarihinde vefat etti. 
Zeki ve asalet sahibiydi. Evinde ilim ve kültür meclis-
leri oluflturmufltu. Edebiyata, sanata ve fliire ilgisi nede-
niyle Sekîne’nin evi fliir elefltirilerinin ve flairlerin me-
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kan› olmufltu. fiairler, Sekîne’nin yapt›¤› fliir elefltirileri-
ne ilgi duymufllar, yap›lan tenkitler ›fl›¤›nda fliirlere
yön vermifllerdir. Ünlü flairlerin at›flmalar›na hakemlik
yapm›fl, flairleri cömertçe ödüllendirmifltir. fiair oldu¤u
rivayet edilmekteyse de bikaç beyit d›fl›nda fliiri bilin-
memektedir. Musikiye ilgi duymufltur. Zaman›n›n
mersiyehan› Ubeydullah bin Süreyc bir ara Sekîne’nin
himayesine girmifltir. 

Sultân-› Kerbelâ: Kerbelâ sultan›. Hazreti Hüseyin için kulla-
n›lan bir terim. 

fiâh-› Kerbelâ: Kerbelâ’n›n flâh›. Hazreti Hüseyin için kullan›-
lan bir terim. 

fiâh-› Merdân: Hazreti Ali hakk›nda kullan›lan bir terim. 
fiâh-› fiehîdân: fiehitler flâh›. Hazreti Hüseyin için kullan›lan

bir terim. 
fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ: Kerbelâ flehitlerinin flâh›. Hazreti Hüse-

yin için kullan›lan bir terim.
fieh Hüseyn: Hazreti Hüseyin için kullan›lan bir terim.
fieh-i Kerbelâ: Hazreti Hüseyin için, “Kerbelâ flâh›” anlam›n-

da kullan›lan bir terim. 
fiehîdân-› Kerbelâ: Kerbelâ flehitlerinin geneli anlam›nda kul-

lan›lan bir terim. 
fiehîd-i Kerbelâ: Kerbelâ flehidi. Hazreti Hüseyin için kullan›-

lan bir terim.
fiehribânû: ‹mam Hüseyin’in efli, Zeynelabidin’in annesidir. 
fiimr: ‹mam Hüseyin’in öldürülmesi konusunda israrc› tav›r

sergileyen ve bafl›n›n kesilmesini emreden zalim. 
Tâki: Ad›n› ve nesebini Ebu Cafer Muhammed bin Ali er-R›-

za bin Mûsâ el-Kâz›m bin Cafer es-Sad›k biçiminde ak-
tarabiliriz. 15 Haziran 811 tarihinde Medine’de do¤du.
Annesi peygamberimizin Han›m› Mariye’nin soyun-
dan Sudanl› bir han›md›r. Ebu Cafer künyesiyle, Ce-
vad, Takî, Necib lakaplar›yla an›l›r. Babas›n›n vefat›n-
dan sonra halife Me’mun taraf›ndan Ba¤dat’a davet
edildi. Halife Me’mun’un k›z› Ümmü’l-Fazl ile evlen-
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di. Han›m› ve küçük yafltaki çocu¤uyla birlikte hac
yolculu¤una ç›kt›. Bizansl›larla yapt›¤› savaflta ölen
Me’mun’un yerine geçen Mu’tas›m-Billah’›n davetiyle
tekrar Ba¤dat’a geldi. 25 Kas›m 835 tarihinde Ba¤-
dat’ta vefat etti. Dedesi Mûsâ Kâz›m’›n yan›na defne-
dildi. Zehirlenerek öldürüldü¤ü kanaat› yayg›nd›r. 

Ümmü Leylâ: ‹mam Hüseyin’in efli, Ali Ekber’in annesidir. 
Yesrib, bkz. Medine. 
Yezîd: Ebu Süfyân’›n torunu, Muaviye’nin o¤ludur. Babas›-

n›n vali bulundu¤u günlerde 647 y›l›nda fiam’da do¤-
du. Muaviye’nin sa¤l›¤›nda hilafet için veliaht tayin
edildi. Babas›n›n ölümüyle birlikte 679 y›l›n›n son gün-
lerinde veraset yoluyla hilafet taht›na oturdu. Hazreti
Hüseyin’in biat›n›n al›nmas› hususunda Medine valisi-
ne mektup gönderdi. Bu konuda israrc› olmas›n›, kabul
etmemesi halinde Hazreti Hüseyin’in öldürülmesini
emretti. Vali, Hazreti Hüseyin’le görüfltü. Hazreti Hü-
seyin, biat etmemekte kararl› oldu¤u için yak›nlar›yla
birlikte Mekke’ye gitti. Yezit’e muhalefet eden Kûfeliler
Hazreti Hüseyin’e destek olacaklar›na söz verirler. Kû-
fe’ye gitmekte olan Hazreti Hüseyin, aile fertleriyle ve
yak›nlar›yla birlikte 10 Ekim 680 tarihinde Kerbelâ’da
flehit edildi. Yezit’in saltanat›, Efendimizin torunlar›n›n
kan› üzerine kurulur. 11 Kas›m 683 günü bu kan gölün-
de bo¤ulur. 

Zeynelabidin: Muhtemelen 658 y›l›nda do¤mufltur. Dördün-
cü ‹mam’d›r. Hazreti Hüseyin’in fiehrbânû Han›m’dan
do¤an o¤ludur. Ali Avsat ad›yla da an›l›r. Künyeleri
Ebu Abdullah ve Ebu Muhammed’dir. Zeynelabidin,
en meflhur lakab›d›r. Babas›yla birlikte Kûfe yolculu¤u-
na ç›kt›. Kerbelâ olay›n›n oldu¤u günlerde a¤›r hasta
oldu¤undan çad›rdan ç›kamam›flt›r. ‹bn-i Ziyâd, onu
da öldürmek istedi. Halas› Zeynep buna engel oldu.
Kerbelâ’dan Kûfe’ye ve fiam’a götürüldü. fiam’dan da
Medine’ye döndüler. Elli yedi yafl›nda flehit edildi. 
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Zeynep: Ali’nin ve Fât›ma’n›n k›z›, Hüseyin’in k›z kardeflidir.
Annesinin vefat etti¤i günlerde 5-6 yafl›ndad›r. Amcas›
Cafer’in o¤lu Abdullah’la evlenmifltir. Kerbelâ olay›n›n
her safhas›nda yer ald›. A¤abeyi Hüseyin’in flehâdetine
tan›k oldu. Hüseyin’in, Hasan’›n, Cafer’in ve Akîl’in
çocuklar›n›n flehâdetine tan›k oldu. Korunmaya muh-
taç durumdaki çocuklar› sevgisiyle, flefkatiyle kucakla-
d›. Sars›lmaz bir kale gibi tek bafl›na ayakta kald›. 
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