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MERS‹YE

Mersiye, “ölen bir kimsenin özelliklerini sayarak arkas›ndan
a¤lamak” anlam›n› ifade eder. 

fiemseddin Sami, Kamûs-i Türkî adl› eserinde mersiyeyi flöyle
tan›mlar: “Ölmüfl bir adam›n evsâf-› cemilesini ta‘dâdla vefat›n-
dan dolay› teessüfü mutazamm›n olarak tanzim olunan nazm
veya bu babda îrâd olunan nutuk, sagu.”1

Muallim Naci de, “Vefat eden birinin mehâsinini ta‘dâd ede-
rek ac›y›p a¤lamak. Bu suretle yaz›lan fli‘r-i hüzn-engîz”2 biçi-
minde tan›mlar. 

Her iki sözlükte de vefat eden bir insan›n güzel özelliklerinin
say›lmas›, ölüm hadisesi karfl›s›nda hüznün ön plana ç›kmas›
esas al›nmaktad›r. 

Mehmet Zeki Pakal›n, mersiyeyi, “Birinin ölümü üzerine du-
yulan teessürü anlatmak için yaz›lan manzumeye verilen ad-
d›r”3 biçiminde tan›mlar. Bu tan›mlamayla mersiyenin sözlük
anlam›ndan daha çok terim anlam› ifade edilmifl olur. 

Bir insan›n ölümü nedeniyle duyulan üzüntüler, söylenilen
sözler belirli kurallar çerçevesinde nazma dökülerek manzume-
ler oluflmufl, bu manzumeler  Arap Dili’nde mersiye ad›n› alm›fl-
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1. fiemseddin Sami, Kamûs-i Türkî, Ça¤r› Yay›nlar›, T›pk› bas›m, ‹stanbul 1978,
s. 1321-22. 

2. Muallim Naci, Lügat-i Naci, Ça¤r› Yay›nlar›, T›pk› bas›m, ‹stanbul 1978, s. 747. 
3. Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, MEB

Yay›nlar›, ‹stanbul 1983, c. II, s. 482.
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t›r. Eski Türklerin “sagu” ad›yla and›klar› bu kelime, günümüz
Türkçesinde a¤›t biçiminde ifade edilmektedir. 

Mersiyeler, ölüm olay›n›n gerçekleflmesi sonucu yaz›lan fliir-
lerdir. Ölüm olay›, mersiyeyi yede¤inde tafl›r ve ona davetiye ç›-
kar›r. Bu anlamda insano¤lunun tan›flt›¤› ilk ac› Hz. Âdem’in o¤-
lu Habil’in ölümüdür. Bu olay nedeniyle Hz. Âdem teessüre ka-
p›l›r. Ac›s›n›, hüznünü dile getirir. Ölüm olay› ve hüzün insa-
no¤lunu mersiye ile tan›flt›r›r. Bundan dolay›d›r ki, insano¤lu-
nun söyledi¤i ilk fliirin mersiye, ilk mersiyeyi söyleyenin de Hz.
Âdem oldu¤u vurgulan›r.4

Mersiyelerde esas olan ölüm olay›d›r. Ölen kiflinin erkek ve-
ya kad›n olmas›, yetiflkin veya çocuk olmas›, avamdan veya ha-
vastan olmas› mersiyenin yaz›lmas›na engel teflkil etmez. ‹nsa-
n›n d›fl›nda kalan yarat›klar da mersiyenin konusu olabilir. Bir
at›n, bir kedinin, bir kuflun, bir horozun, bir köpe¤in ölümü ne-
deniyle de mersiyeler yaz›lm›flt›r. 

Tedavisi mümkün olmayan bir hastal›¤a yakalananlar›n, esir
düflerek ölümü bekleyen flairlerin kendi kendilerine mersiye
yazd›klar›na tan›k olunmufltur.

Baz› insanlar da hayatta iken kendileri için mersiye yaz›lma-
s›n› istemifllerdir.

Deprem, yang›n, sel felaketleri ile düflman sald›r›s›na u¤ra-
yan baz› flehirlerle ilgili mersiyeler yaz›lm›fl, bu tür mersiyeler
günümüze kadar gelmifltir. Bu mersiyelerde flehrin harabeye dö-
nüflü, Müslümanlar›n aciz durumu, camilerin kiliseye dönüfltü-
rülmesi v.b. olaylar ac›kl› bir dille ifade edilmifltir.

Hükümdarlara yaz›lan mersiyelerle ölenin yak›nlar›na tazi-
yede bulunulmufltur. Bu tür mersiyelerde ölen hükümdar›n ha-
lefinin ismi zikredilerek tebrik edilmifltir. Böylece taziye ve teb-
riki bir arada iflleyen mersiyeler yaz›lm›flt›r.

Saray çevresinde bulunan flehzadelere, vezirlere, önemli dev-
let adamlar›na da mersiye yaz›lm›flt›r. ‹lim ve irfan sahiplerine
yaz›lan mersiyelerde belirli bir yogunlu¤a ulaflm›flt›r.

Saray mensuplar›na ve devlet adamlar›na yaz›lan mersiyeler
toplumla yak›n iliflkisi nedeniyle ses getiren mersiyeler olarak
de¤erlendirilebilir.
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fiairlerin kendi arkadafllar›na ve yak›n çevresindeki aile fert-
lerine yazd›klar› mersiyeler çalkant›l› bir hava oluflturmaz. An-
cak, yak›n arkadafllar ve aile fertleri için yaz›lan bu mersiyeler
daha içli, daha duygulu, daha samimidir.

Kamu vicdan›n› rahats›z eden baz› olaylar nedeniyle yaz›lan
mersiyeler toplumun s›k›nt›s›na, ac›s›na tercüman olurlar. Hak-
s›z yere öldürülen veya zulümle öldürülen insanlar›n ölümleri
trajik bir durum arzeder. Bu tür ölümler nedeniyle toplumun
fertleri aras›nda rahats›zl›klar meydana gelir. Ekilen nifak to-
humlar›n›n yeflermesi, meyve vermesi toplum fertleri aras›nda
uçurumlar›n oluflmas›na sebep olur.

Bu uçurum, olay›n boyutuyla ilgilidir. Baz› olaylar dar bir
çerçeve içine s›k›fl›rken baz›lar›n›n etkisi daha genifl bir çevreye
yay›l›r. ‹fllenilen olaylar›n etkisi, bulundu¤u co¤rafi bölgenin d›-
fl›na taflar, genifl halk kütlesini de etkisi alt›na al›r.

Bir insan›n zulümle öldürülmesi, üzüntümüzü ve öfkemizi
isyana dönüfltürür. Ölüm flekli ve ölen kiflinin özelli¤i de isyan›
umumilefltirir, halk› rahats›z eder. 

Ölüm fleklinin feci olmas› ve ölen kifliyle toplumun bütünlefl-
mesi y›llarca süren huzursuzluklara sebep olur. Ölüm hadisesi
üzerinden y›llar›n geçmesi bile yap›lan yanl›fll›¤› düzeltemez.
Bu yanl›fl›n en belirgin örne¤i Kerbelâ olay›d›r ve Hz. Hüseyn’in
bu olayda flehit edilmesidir.

Arap Edebiyat›’nda Kerbelâ Mersiyeleri

Allah Resulünün vefat›, ‹slam ümmetini hüzünle tan›flt›rd›.
K›z› Hz. Fat›ma’n›n vefat› bu hüznü pekifltirdi. Üçüncü halifenin
vefat›ndan sonra geliflen siyasi olaylar müslümanlar aras›nda
gerginli¤in artmas›na sebep oldu.

Hz. Ali’nin ve Hz. Hasan’›n flehit edilmesi bu gerginli¤i kö-
rükledi. Hz. Hüseyin’in feci biçimde flehit edilifli bu gerginli¤in
ortadan kalkmas›n› engelledi.

Mü’minlerin ehl-i beyte gösterdikleri sevgi, peygambere du-
yulan sevginin tezahürü haline geldi. Bu ac› olay nedeniyle ehl-
i beyt hakk›nda, özellikle de Hz. Hüseyin hakk›nda bir çok mer-
siyeler söylendi ve yaz›ld›.

13



Söylenilen mersiyenin ilki, Hz. Hüseyin’in bafl›n› kesen Sinan
b. Enes En-Nehâî’ye aittir. Söylenilen bu mersiyede hüzün yoktur.
Bu mersiyede, alçakça ifllenen bir cinayeti iffla etmenin gururu, ç›-
kar elde etmenin sevinci vard›r. Sinan, kendi hainli¤ini ifade eder-
ken, Hz. Hüseyin ve ailesiyle ilgili baz› gerçekleri de dile getiriyor.
Ömer bin Sa’d’a flöylece sesleniyordu: “Sen bana gümüflten üzen-
gi yapt›r ve onu alt›nla da yald›zlat! Çünkü, ben yan›na var›lmaz
ulu bir kifli, bir hükümdar öldürdüm! Ana ve babaca halk›n en ha-
y›rl›s›n› öldürdüm ki, o, halk›n soysopça da en hay›rl›s› idi.”5

Kufeliler, Hz. Hüseyin’in bafl›n› fiam Camiine getirirler. Yah-
ya b. Hakem, Hz. Hüseyin’in flehit edildi¤ini ö¤renince “Siz, k›-
yamet günü Muhammed aleyhisselam›n huzuruna al›nmaktan
mahrum ve memnusunuz” diyerek yanlar›ndan ayr›l›r. Hz. Hü-
seyin’in bafl›n› Yezid’in önünde gördü¤ü zaman iki beyitten olu-
flan bir fliir okur:

“Taff (Kerbelâ) yan›nda eriyip gidenler, sana soysuz, girinti,
yüzsüz, de¤ersiz köle Ziyad’›n o¤lundan daha yak›nd›lar. Sü-
meyye’nin kumlar say›s›nca nesli akflamlas›n da, Muhammed
Mustafa’n›n hanedan›ndan, neslinden bugün kimse kalmas›n;
ne yaz›k”6 diyerek üzüntüsünü belirtir. Yezid’e serzeniflte bulu-
nur. Yezid, Yahya b. Hakem’in gögsüne vurarak susturur.

fiam’a götürülen ehl-i beyte mensup han›mlar, Hz. Hüse-
yin’in yas›n› tutarak mersiyeler söylerler.

Hz. Hüseyin’in flehit edildi¤i Medine’de duyuldu¤u zaman
Ebu Talib’in o¤lu Akil’in k›z›, söyledi¤i mersiyelerle Medine hal-
k›n› a¤lat›r.

‹mam Hüseyin’in flehadeti müminlerin gönlünde tedavisi
mümkün olmayan yaralar açar. fiehadetin gerçekleflti¤i günlerde
birçok mersiyeler yaz›larak Haflimo¤ullar›n›n ve ehl-i beytin ya-
k›nlarn›n matemine ortak olunur. Yaz›lan bu mersiyelerin büyük
ço¤unlu¤u ne yaz›kki elimizde yoktur.

Kerbelâ hadisesiyle ve Hz. Hüseyin’in flehadetiyle ilgili mer-
siye yazan Arap flairlerini flöylece s›ralayabiliriz:

Ebü’l-Esved ed-Düeli (ö. 69/688) yazd›¤› bir gazelle ehl-i
beytin matemine ifltirak etmifltir. Süfyan bin Mus’ab (ö. 120/738)
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ehl-i beyt hakk›nda fliirler yazarak Hz. Hüseyin’in flehadetine te-
mas etmifltir. Kümeyt el-Esedî’nin el-Haflimiyyat ad›yla an›lan
kasideleri aras›nda Kerbelâ olay›yla ilgili güzel örnekler mevcut-
tur. Seyyid el-Himyeri, ehl-i beyt imamlar› hakk›nda fliirler ya-
zar, bu fliirlerde Kerbelâ olay›n› dile getirir.

Süleyman b. Katta’ el-Adevi et-Teymî Hz. Hüseyin’in fleha-
detinden üç y›l sonra Kerbelâ’dan geçerken yazd›¤› mersiye ile
Kays ve Gani kabilelerinin vefas›zl›klar›n› dile getirir. Fazl b. Ab-
bas b. Utbe, Hz. Hüseyin’in flehadetine duydu¤u üzüntüyü dile
getirir, onu flehit edenleri lanetle anar. Ebu Dehbel Vehb b. Zem’a
el-Cumahî de, fliirlerinde ehl-i beyte yap›lan zulümleri aksettirir.
Emevi döneminin lüks ve israf›ndan söz eder. Hz. Hüseyin’in
kan› talep edilir. Öç alma duygular› ifllenir.

Hz. Hüseyin’in flehadetini konu edinen flairler Emevi hane-
dan› için tehlike arzetmeye bafllarlar. Kümeyt el-Esedî, Haflimiy-
yat adl› eserinden dolay› Hiflam b. Malik taraf›ndan öldürülmek
istenir. Kümeyt el-Esedi, kaçarak can›n› kurtar›r. Harunurreflid,
Mansur en-Nemeri’nin Hz. Hüseyin’le ilgili mersiyesi nedeniyle
öfkelenir, flairin öldürülmesi hususunda emirler verir. Di’bil el-
Huzaî de ölüm korkusunu fliirlerinde yans›t›r.

Mansur en-Nemerî, Di’bil el-Huzaî, ‹bnü’l-Mu’taz ve Kad› et-
Tenuhî Abbasiler döneminde Kerbelâ olay›n› dile getiren flairler-
dir. Bu flairler, zaman zaman Abbasi iktidar›n›, Emevi iktidar›n›n
devam› gibi görerek tenkit etmifllerdir.

Fatimîler döneminde Kerbelâ olay› yo¤un biçimde ifllenir. fie-
rif er-Râdi, ‹bn Hani el-Endülusi, Ebu Firas el-Hamdanî, Sahib
bin Abbad Hz. Hüseyin’in flehadetini iflleyen flairler aras›nda
zikredilirler.7

Fars Edebiyat›’nda Kerbelâ Mersiyeleri

Fars Edebiyat›’nda, Hz. Hüseyin’in flehadetiyle ilgili mersi-
yeler genelllikle 12. yüzy›lda yaz›lm›flt›r. K›vâmî-i Râzî, Mirza
Abdülcelil, Hâcû-yu Kirmânî, Selman-i Saveci taraf›ndan yaz›-
lan mersiyeler bu türün ilk örnekleridir. 
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Safevilerin iktidar›ndan sonra, Aflura matemi resmiyet ka-
zanm›fl Hz. Hüseyin’le ilgili mersiyelerin yaz›lmas›nda art›fl
görülmüfltür. Kemal G›yas fiirâzî, Baba Sevdâî Ebîverdi, ‹bn Hi-
flam Kuhistânî, Lutfullah Niflâbûrî, fiemseddin Katibî gibi flairler
Kerbelâ olay›n› iflleyerek mersiyeler yazm›fllard›r. 

Türk Edebiyat›’nda Kerbelâ Mersiyeleri

Arap ve Fars Edebiyat›’n›n etkisiyle kültürümüzün kopmaz
bir parças› olan ilk mersiye örnekleri XIV. yüzy›lda yaz›l›r, XV.
yüzy›lda art›fl gösterir. XVI. yüzy›lda doruk noktas›na ulafl›r.
XVII. yüzy›lda varl›¤›n› devam ettirmekle birlikte mersiyelerin
say›s›nda bir düflüfl göze çarpar. XVIII. ve XIX. yüzy›llarda bu
düflüfl bariz olarak kendisini gösterir.8

Türk Edebiyat›’ndaki mersiye gelene¤i bu biçimde devam
ederken, Kerbelâ mersiyelerinde farkl› bir seyir izlenir. Klasik
Kerbelâ mersiyesinin ilk örne¤i Yaz›c›o¤lu Mehmed taraf›ndan
yaz›l›r. XVI., XVII., XVIII. yüzy›llarda art›fl göstererek normal
seyrinde devam eder. XIX. yüzy›lda, Kerbelâ mersiyelerinde
beklenmedik bir art›fl görülür. Baz› flairlerin birkaç mersiye yaz-
d›¤›n›, baz›lar›n›n mersiyelerden oluflan eserlere imza att›¤›n›,
baz›lar›n›n da y›lda bir mersiye yazd›klar›na tan›k oluruz. XX.
yüzy›lda da, ayn› h›zla Kerbelâ mersiyelerinin yaz›ld›¤›n› görü-
rüz. Bu h›z, 1930’lu y›llara kadar devam eder. 1940’l› y›llardan
itibaren h›z›n› kaybeder. 1950’li y›llarda mersiye ile karfl›laflma-
m›z imkans›z hale gelir. 

XIX. yüzy›lda Kerbelâ mersiyelerinde görülen art›fl›n neden-
lerini geçmiflten günümüze do¤ru flöylece aktarabiliriz:

Peygamber sevgisiyle ehl-i beyt sevgisini birbirine eklemifl
olan insanlar, bu ba¤› koparmamaya özen göstermifllerdir. Hz.
Ali’den, Hz. Hasan’dan sonra Hz. Hüseyin’in de trajik biçimde
öldürülüflü müslümanlar aras›nda bir matem havas› olufltur-
mufltur. Ehl-i beyte mensup di¤er imamlar›n da peflipefline öl-
dürülüflü ehl-i beyt sevgisinin yüreklerde yer edinmesine sebep
olmufltur. 

16

8. Mustafa ‹sen, Ac›y› Bal Eyledik, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1994, s. 8-11.



Ehl-i beyt sevgisi, ehl-i beyt düflmanl›¤› biçiminde geliflen
siyasi olaylar nedeniyle bir k›rg›nl›k yaflanm›fl, bu k›rg›nl›k gü-
nümüze kadar devam etmifltir. Bu k›rg›nl›k zamanla isyana dö-
nüflmüfltür. 

Peygamberimizin ashab›ndan olan Süleyman bin Sadr el-Hu-
zâî, Kerbelâ olay›nda Hz. Hüseyin’e yard›m etmemesi nedeniy-
le piflmanl›k duymaya bafllar. Hz. Hüseyin’in kabri bafl›na gele-
rek feryat, fi¤an eder. Tevvabin (tövbe edenler) f›rkas›n› olufltu-
rarak Emevilere karfl› k›yam hareketini bafllat›r.  Süleyman bin
Sadr el-Huzâî’nin, Hz. Hüseyin’in mezar› bafl›nda üzüntüsünü
›zhar etmesi matem gelene¤ini bafllat›r.  

Büveyho¤ullar› Ba¤dat’ta galibiyet sa¤larlar. Muizzü’d-Dev-
le’nin emriyle, Muharrem’in 10. günü, matem günü ilan edilir.
Niflabur ve Kazvin’de yap›lan matem törenleriyle bu gelenek de-
vam ettirilir.  

Bu gelene¤in devam› olarak ‹stanbul’da da matem törenleri
yap›l›r. ‹ranl›lar›n ço¤unlukta bulundu¤u üç handa (Valide Han,
Vezir Han, Y›ld›z Han), Muharrem’in ilk gününden itibaren ha-
z›rl›klar yap›l›rd›. Bu üç han hal›lar, flallar ve bayraklarla dona-
n›r, 10 Muharrem’de yap›lacak matem ayinini mükemmel biçim-
de icra etmeye çal›fl›rlard›. Bu matem töreni nedeniyle “deste”
ad› verilen cemaat teflekkül ederdi. 

Önde siyah gömlekli çocuklar, arkas›nda gö¤üslerini dö¤erek
yürüyenler, onun arkas›nda zincirlerle kendilerini dö¤enler,
bunlar›n arkas›nda yal›n k›l›çlarla bafllar›na vurarak kendi kan-
lar›n› dökenler, en son grupta da ellerinde kal›n de¤neklerle bir
önceki grubun kan dökmesine engel olanlar yer al›rd›. Bu tören-
ler geceleyin yap›l›rd›. Mefl’aleler yak›larak etraf ayd›nlat›l›r,
mersiyehanlar da, Kerbelâ mersiyeleri okuyarak törene renk
katarlard›. 

‹ranl›lar›n yapt›¤› bu matem törenleri, bizim toplumumuzda
farkl› biçimde tezahür etti; bu törenler, çarfl›dan tekkeye tafl›nd›.
XVI. yüzy›ldan itibaren 10 Muharrem’de tekkelerde Aflure pifli-
rildi, mevlidler okundu. Bu gelenek, Anadolu’da, yak›n zaman-
lara kadar devam etti.

Sünbül Sinan Efendi tekkesinde bu tören biraz farkl› biçimde
yap›l›rd›. Muharrem’in 10. günü ö¤leden sonra 10 rikat namaz
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k›l›n›r, Yaz›c›zade Mehmed Efendi’nin mersiyesi okunurdu. Ge-
celeyin 100 rikat namaz k›l›n›r, 70.000 kelime-i tevhit çekilirdi. 

Baz› tekkelerde de 10 gün boyunca Fuzuli’nin Hadikatü’s-Sü-
edâ’s› okunurdu. 

K›yami ve devrani tekkelerinde farkl› törenler yap›l›rd›. Bu
törenler, Muharrem’in 10. günüyle 30. günleri aras›nda yap›l›rd›.
Matem günü veya gecesi aflure piflirilerek da¤›t›l›rd›. Kurbanlar
kesilir, yemekler yenilir, mersiyehanlar mersiyeler okurlard›.
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Meclis-i Meflayih karar›yla Bekta-
fli tekkelerinde Safi’nin mersiyesinin okunmas› yasakland›. Ma-
tem günlerinde Yaz›c›zade’nin mersiyesinin okunmas›na izin
verildi.9

Araplar›n ve ‹ranl›lar›n Kerbelâ hadisesiyle ilgili törenleri bi-
ze de s›çrad›. Gelenek haline gelen bu törenlerle Kerbelâ olay›
gündeme geldi, fliirimizi olumlu yönde etkiledi. Pek çok Kerbelâ
mersiyesinin yaz›lmas›na sebep oldu. 

Kerbelâ Mersiyelerinin Muhtevas›

Normal mersiyeler genellikle 5 bölümden oluflurlar. 
1. Dünyan›n geçicili¤i ve zalimli¤i
2. Övgü
3. Yas
4. Fele¤e Sitem
5. Dua. 

Kerbelâ mersiyelerinde de bu 5 bölüm esas al›n›r›r. Kerbelâ
mersiyelerinde, di¤er mersiyelerde olmayan farkl›l›k göze çar-
par. Bu farkl›l›k beddua bölümüdür. Kerbelâ olay›nda dahli
olanlara, Hz. Hüseyin’in flehadetine sebep olanlara beddua
edilir. 

Kerbelâ olay›n›n Muharrem ay›na raslamas›, mersiyelerin ge-
nelde bu ayda yaz›lmas› Muharremiye veya Mersiye-i Muhar-
rem adlar›yla an›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Kerbelâ mersiyelerinin
farkl› bir özelli¤i de budur. 
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1. Dünyan›n Geçicili¤i
fiiirin ilk bendinde veya ilk beyitlerinde dünyan›n geçicili¤i,

gaddarl›¤›, zalimli¤i vurgulan›r. Dünyan›n mal›na, mülküne,
güzelliklerine kanmamak gerekti¤i, bunlar›n aldat›c›l›¤› belirti-
lir. Geçici bir dünyaya duyulan ilgi sebebiyle as›l dünyan›n unu-
tuldu¤u, insan›n aldat›ld›¤› aç›klan›r. Hz. Hüseyin’in dünyaya
meylinin olmad›¤›, sevdiklerine kavuflmak istedi¤i ifade edilir.

2. Övgü
Bu bölümde, mersiyenin konusu olan kifli ön plana ç›kar. Yi-

¤itli¤i, cesareti, cömertli¤i, soyunun üstünlü¤ü anlat›l›r.
Kerbelâ mersiyelerinde övülen kifli Hz. Hüseyin’dir. Bu mer-

siyelerde Hz. Hüseyin’in soy üstünlü¤ü, faziletli kiflilerin çocu-
¤u oldu¤u belirtilir. Hz. Peygamberin torunu, Hz. Ali’nin ve Fa-
t›ma’n›n o¤lu oldu¤u dile getirilir. 

3. Yas
fiair, ‹mam Hüseyin’in ölümü nedeniyle üzüntüsünü bu bö-

lümde dile getirir, hüzne ve mateme bürünür. Hitap etti¤i kiflile-
ri de bu mateme ortak olmaya ça¤›r›r. Hz. Hüseyin’in matemini
tutmayan kiflilerden kuflkulan›r. Muharrem ay›nda meserretin
yerinin olmad›¤›n› vurgular. Matemine, insanlarla birlikte me-
lekleri de ortak etmeye çal›fl›r.

Bu bölümde, ölüm karfl›s›nda yapabilece¤imiz bir fleyin ol-
mad›¤›, sabretmemiz gerekti¤i vurgulan›r. Takdire boyun e¤ilir. 

4. Fele¤e Sitem
Mersiyelerde, ölen kiflinin özellikleri belirtilerek yas tutmaya

davet edilir. Övgü ve yastan sonra fele¤e sitemde bulunulur. fia-
ir, fele¤e sitemiyle Allah’›n takdirine itiraz etmek hatas›ndan
kendisini kurtar›r. Fele¤e sitemiyle, olaya sebep olanlar›n isimle-
rini anmayarak onlar›n flerrinden de kurtulmaya çal›fl›r. Bütün
suç fele¤e yüklenir. 

5. Dua
Klasik mersiyelerde ölen kifliye pek çok dua edilir. Kabrinde

rahat olmas›, Allah’›n rahmetine eriflmesi, cennete gitmesi flek-

19



linde dualar edilir. Kerbelâ mersiyelerinde dua bölümü yayg›n
flekilde ifllenmez. Hatta, dua yok denecek durumdad›r. Hz. Hü-
seyin’in flehit oluflu, onun cennete gitmesine vesile say›l›r. Bu ne-
denle flairlerimiz, dua etmeye ihtiyaç duymazlar. 

fiairler, bu bölümde, duay› kendileri için yaparlar. fiairler,
peygamber torunu ve ehl-i beyt mensubu olmas› nedeniyle on-
dan flefaat dilenirler. Kad›n flairlerimiz de hem cinslerine yöne-
lirler, Hz. Fat›ma’dan flefat beklerler. 

6. Beddua
Eceli ile normal bir biçimde ölen kimseler için yaz›lan mersi-

yelerde bu bölüm yer almamaktad›r. Hz. Hüseyin’in zulmen öl-
dürülüflü toplumu rahats›z etmifltir. Toplumumuzda hofl görül-
memesine ra¤men bu olayda dahli olanlara beddua edilmifltir. 

Hz. Hüseyin’in flehadeti olay›nda Yezid’e eliyle, diliyle karfl›
koyamayanlar, engel olamayanlar öfkellerini içlerinde saklaya-
mazlar. Bu öfkelerini aç›¤a vurarak Yezid’i ve yandafllar›n› lanet-
lemeye bafllarlar. 

Bir k›s›m bilginler Yezid’in lanetlenmesinin uygun olmad›¤›
görüflünü savunurlar. Bir k›sm› da bunun tam tersini savunur.
Yezid’in lanetlenmesinin uygun oldu¤unu belirtir. 

Bilginler, Yezid’in lanetlenmesinin uygun olup olmad›¤›n›
tart›fl›rken baz› ölçülere ve delillere bafl vururlar. fiairlerimizin
delil, dayanak aramak gibi bir kayg›lar› yoktur. Onlar, duygu ve
kanaatlar›n› esas al›rlar, Yezid’i lanetlemeyi tercih ederler. fiairle-
rin bu konuyla ilgili görüfllerini flöylece s›ralayabiliriz:

1. Allah, Yezid’e ve onun ailesine lanet etsin.
2. Allah Yezid’e, onun ailesine, arkadafllar›na, yard›mc›lar›na

ve avanesine lanet etsin.
3. Yezid’a lanet etmek sevaplar›n en faziletlisidir.
4. Yezid’e lanet eden ahrette hesaba çekilmez.
5. Kerbelâ olay›na sevineni Allah sevindirmesin.
6. Mezar›m›n topra¤› bile Yezid’e lanet etsin.
7. Yezide lanet etmek farzd›r, hem farz-› akdem’dir. 
Hz. Hüseyin’in flehadeti, ferdi bir olay olmaktan ç›km›fl top-

lumsal bir hadise olmufltur. Yezid’i mücessem ve müflahhas bir
varl›k olarak tek bafl›na ele almak, lanetlemek bir anlam ifade et-
mez. Dünyay› kana bulayan, insano¤luna zulmeden ça¤dafl Ye-
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zidlerin gözard› edilmesine sebep olur. Yezid, bir sembol olarak,
zulmün sembolü olarak ele al›nmal›d›r. Yezid bin Muaviye, fiimr
ve ‹bn-i Ziyad’la birlikte ça¤dafl Yezidlerin de lanetlenmesi gere-
kir. Hz. Adem’den günümüze, günümüzden de k›yamete de¤in
gelecek olan Yezidlerin tamam› lanetlenmelidir. 

Divan fiiirinde Kerbelâ A¤›tlar›

Elimizdeki bu çal›flma, XIV. yüzy›lla XX. yüzy›l aras›nda ya-
flayan Divan flairlerinin Kerbelâ olay›n› iflleyen fliirlerinden olufl-
maktad›r. 

Çal›flmaya bafllad›¤›mda Divan flairleriyle Halk flairlerinin fli-
irlerini bir arada toplamay› düflünmüfltüm. Toplanan fliirlerin
beklenilenden çok oluflu, farkl› bir yol izlememizi gerektirdi. Di-
van flairlerinin fliirleriyle Halk flairlerinin fliirleri ayr› ayr› tasnif
edildi. Bu tasnif, iki eserin mevcudiyetini müjdeledi. 

Halk flairlerinin a¤›tlar›n› ay›rd›k, onun do¤umunu uygun bir
zamana b›rakt›k. Önceli¤i Divan flairlerine verdik. Sanat de¤eri
olan, ac›m›z› ve matemimizi daha duyarl› biçimde sunan fliirleri
tercih ettik. Baz› flairlerin bir fliirini, baz›lar›n›n birkaç fliirini ald›k.
Tespit etti¤imiz fliirlerin seçimi hususunda bir hayli zorland›k. 

Ne derece baflar›l› oldu¤umuz konusuyla ilgili karar› okuyu-
cunun takdirine b›rakt›k. 

Kerbelâ olay›n› ve Hz. Hüseyin’in flehadetini iflleyen flairler
toplumun farkl› kesimlerine mensup insanlard›r. Yapt›¤›m›z bu
çal›flmada Bayramî, Halvetî, Celvetî, Mevlevî, Gülflenî, Nakflî,
Kadirî, Melâmî, Bektaflî vb. tarikatlara mensup flairlerin fliirleri-
ne rastlad›k. Tarikatlarla ilgisi olmayan flairler taraf›ndan yaz›l-
m›fl pek çok fliirle karfl›laflt›k. 

fiairlerin s›ralanmas›n› ölüm tarihlerine göre yapt›k. 
Konufltu¤umuz dili esas ald›k. “Mersiye” sözcü¤ü yerine

“a¤›t“  sözcü¤ünü kullanmay› tercih ettik. Haz›rlanan bu esere,
“Divan fiiirinde Kerbelâ A¤›tlar›” ad›n› verdik. 

Okuyucuya yard›mc› olmas› amac›yla fliirlerin sonuna Ker-
belâ olay› ile ilgili kiflilerin ve terimlerin listesini ekledik. Ese-
rin sonuna da yararland›¤›m›z kaynaklarla ilgili bibliyografya
verdik. 
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Önceleri 1930’lu y›llarda vefat eden flairlerin fliirlerine yer
vermiflken daha sonralar› 1950’li y›llarda vefat eden flairlerin fli-
irlerini de çal›flmam›za ekledik. fiairlerin akrabalar›na ve yap›lan
çal›flmalar nedeniyle fliirler üzerinde söz sahibi kiflilere ulaflt›k.
Onlar›n iznini rica ettik. Ulaflabildi¤imiz kiflilerin memnuniyeti,
ilgisi ve s›cak tavr› hepimizi Ehl-i Beyt sevgisi etraf›nda birlefltir-
di. Bu yaklafl›mlar› dolay›s›yla kendilerine teflekkür ediyorum.

Baz› flairlerin yak›nlar›yla görüflemememiz ihmalden de¤il,
ulaflamamaktand›r. Onlar›n da bu sevgi halesi içinde yer alaca-
¤›ndan kuflkumuz yoktur. 

Divan fiiirinde Kerbelâ A¤›tlar›’n›n, farkl› bir antoloji oldu¤u-
na ve 1328 y›ll›k hüznümüzü sergiledi¤ine inan›yoruz. 

Cemil Çiftçi
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XIV-XV. YÜZYIL





NESÎMÎ
(Do¤. ?—Ölm. 1404)

Do¤um yeri ve do¤um tarihi konusunda kesin bilgimiz yok-
tur. Hurûfili¤in kurucusu Fazlullah Hurûfi’nin (ö. 1394) halife-
sidir. Fazlullah Hurûfi’nin müridleri s›k› gözetime tabi tutulur-
lar. Nesîmî de, Fazlullah’›n müridleriyle birlikte Anadolu’ya ge-
lir. Hac› Bayram Veli ile görüflmek için Ankara’ya u¤rar. Burada,
gereken ilgiyi göremez. Güneye do¤ru hareket eder, Halep’e gi-
der. Siyasi otoriteye ters düflen fikirleri nedeniyle derisi yüzüle-
rek öldürülür. Divan› bas›lm›flt›r.

Sâk›yâ bir cür‘a sun ehl-i safân›n aflk›na
Sâkî-i Kevser Aliyyü’l-Murtazâ’n›n aflk›na

Hâdim-i fakr oldu Ahmed ezdi engûr flerbetin
K›rklar an› nûfl k›ld› Mustafâ’n›n aflk›na

Lâle öz bafl›n› vermifl Hüseynîler gibi
Kana boyanm›fl flehîd-i Kerbelâ’n›n aflk›na

fiâh›m›n flevki durur gönlümde hubb-i ehl-i beyt
Kün fe-kân’dan geçmiflim Âl-i Abâ’n›n aflk›na

Lâ fetâ illâ Ali’nin ma‘nisin fehm eyleyen
Ça¤r›flurlar fiah Ali Musa er-R›za’n›n aflk›na
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Evliyalar serveridir flah-› Merdan›m Ali
Hatemin saile virdi ol Huda’n›n aflk›na

Sad-hezar la’net Yezid’e ki ola iki flehzâdeye
Bir içim su vermedi ol bir Hudâ’n›n aflk›na

Kerbelâ’da çok cefalar k›ld›lar flehzâdeye
Sen dahi oynat bafl›n› bir belân›n aflk›na

Ey Nesîmî seng ile öldür Yezîd-i müflriki
Er de¤ildir kim ki çalmaz tî¤î flâh›n aflk›na

(Nesîmî, Divan-› Nesîmî, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma
Ba¤›fllar, no.3418, vk. 181ab)



YAZICIZÂDE MEHMED
(Do¤. ?—Ölm. 1451)

Yaz›c›o¤lu Salih’in o¤ludur. Do¤um yeri ve do¤um tarihi ko-
nusunda aç›kl›k yoktur. Gelibolu’yu vatan edinen flair, e¤itimi-
ni tamamlad›ktan sonra Hac› Bayram Veli’ye intisap eder. Mu-
hammediye ad›n› verdi¤i eserini 1449 y›l›nda tamamlar. Mezar›
Gelibolu’dad›r.

Vefâtü’l-Hasan ve’l-Hüseyn (R. A.)

Rivâyette gelir bir gün Resûlullah oluptu flâd
Ki dizinde oturmufldu Hüseyn ile Hasan fleh-zâd

Hüseyn’i öptü boynundan Hasan a¤z› duda¤›ndan
‹kisin bâb-› flefkatten bu resme eyledi îrâd

Eriflti Cebrail derhâl elinde var idi üç flal
Biri kara biri saru biri k›z›l idi vekkaad

Dedi Allâh selâm eder buyurur kim revâ m›d›r
Beni nîce sever çünkim bana karfl› öper evlâd

Benim aflk›m an› ister ki benden gayri s›¤maya
Benem mahbûb gönül mülki benim ile olur âbâd
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Bu kara donu pes geysün ki bu yas donudur dedi
Sar› donu Hasan geysün kim a¤u içîser bî-dâd

K›z›l donu Hüseyn als›n flehîd olur dedi zîrâ
Dahi Hak flöyle buyurdu gerek kim olas›n münkaad

Benim izzim celâlimçün an› kim öpdün a¤z›nda
Ona a¤u verem içe duda¤›ndan ede infâd

Hem an› kim bo¤az›ndan öpüpdün yâ Habîbim der
Kafâs›ndan bo¤azladam budur ikisine mîâd

Son ucu oldu hem ki kasd etdi Yezîd mel‘ûn
Birine zehr içirdiler birini etdiler iflhâd

Yezîd’e la‘net olmazd› zamân-› evvel içinde 
Velî sonra gelen etdi ederiz etme istib‘âd

Resûlullah’›n ol zîrâ ihânet eyledi ehlin
Pes oldu la‘nete lây›k çü Hak’dan eyledi ilhâd

Ki zîrâ bunlar›n vasf›n kan› dil kim edem takrîr
Kani bir levh-i sâfî kim s›fât›nda olam nekkaad

Resûlullah me¤er bir gün kemâl-i mahz-› flefkatten
Omuzuna al›pd› kim Hasan eder idi isnâd

Dedi kim severem bunu pes Allahümme sen de sev
K›yâs et öyle ol›cak ne denlü buldu ol irflâd

Buyurmufltur dahi bir kez Hüseyn benden Hüseyn’den ben
Bunu seven sever Hakk’› pes an› sevdiler evtâd

Gerekdir imdi sâdâta halây›k edeler ta‘zîm
Ki zîrâ sevilir seven sevilmez sevmedi hüssâd

Hasan bârî a¤u içdi zaîf oldu kat› hâli
Hüseyn onu sora geldi dedi etme ceza’ inflâd
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Ki bir mülke var›rs›n kim gözün aç›p görürsün kim
Resûlullah Alî ile ba¤›fllar nur-› isti‘dâd

Atand›r bu iki sultan bekaada tuttular evtân
Pes anda sen de istîtan k›l›p k›l Hak’dan istimdâd

Hadîce ile Fât›ma anand›r bu iki hâtun
Mübârek yüzlerin görüp idesin ide istiflhâd

Hem anda Ca‘fer ü Hamza bu ikisi durur ammun
Görürsün bunlar›n yüzün ola gönlün be-gâyet flâd

Dedi ol yana¤› gülgûn bir ifle ermiflem bugün
Ki bu gündür bana dü¤ün ederdim bu günü irsâd

Sefer k›ld› pes Allâh’a eriflti yüce dergâha
Ulafld› flol flehenflâha kim emridir lebi’l-mirsâd 

Hüseyn de bildi kim an› al›rlar gövdeden cân›
‹flit pes ol güzel hân› ne resme ba¤lad› ersâd

Hitâbet eyledi halka senâlar eyledi Hakk’a
Dedi flöyle bilin hakkaa ki cem oldu bugün azdâd

Ne hak üzre amel ola ne bât›ldan y›¤›l›n›r
Nite iflrâk ede pes nûr ki mü’minler ola emcâd

Çun öyle geldi bu gelmek saâdetdir bana ölmek
Ki zâlimlerle dirilmek hatâd›r ömredir ifsâd

Pes andan dökdüler kan› flehîd eylediler an›
S›marlad› Hak’a cân› o gözler nûr› bî-endâd

Mübârek boynunu an›n Resûlullah çün öpmüfltü
B›çak kesmedi ol yerden kafâdan etdiler ifrâd

Çü âflûre günüydü kim Hasan Hüseyn flehîd oldu
Sevinip sürmelendiler gönül flehri olup Ba¤dâd
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Pes ol gün sürme dürtünmek Yezîd’e benzemeklikdir
Revâ m›d›r ki mü’minler bu ifle olalar mu‘tâd

Aceb midir eyâ ma¤rûr bu ifl gaddâr-› dünyâdan
Kimi kodu kimi koya elinden âh an›n feryâd

Kan› Âdem kan› ‹drîs kan› ilm ü kan› tedrîs
Kan› kibr eyleyen ‹blîs kan› göster Semûd ü Âd

Kan› Hârût ile Mârût kan› Tâlût ile Câlût
Giyip ekfân ile tâbût kara yerde yatur ecnâd

Kan› Dahhâk ü Efrîdûn ki dûn etdi an› gerdûn
Kan› Nemrûd u ‹brâhim kan› ‹skender ü fieddâd

Yele verdi Süleymân’› edindi lokma Lokman’›
Oda atd› Nerîmân’› göret nice ider îkad

Kan› Yûsuf Zeleyha hem Kubâd u Keykubâd u Cem
Kan› Keyhusrev ü Rüstem kan› fiîrîn ile Ferhâd

Kan› Fir‘avn ile Mûsâ kan› Yahyâ ile Îsâ
Belirsiz oldular fersâ savurdu tozlar›n› bâd

Muhammed Mustafâ kan› kim ol nûr idi hakkaani
Viribimiflti Hak an› ol idi hâs›l-› îcâd

Ana da gör ki nitdiler kuzuya a¤u katt›lar
Rivâyet öyle itdiler yedi ol mefhar-i efrâd

On iki y›l ki çün doldu dedi flimdi o vakt oldu
Yürekten ebher üzüldü çün öyle eyledi üstâd

Acebdir bu senin özün ki dönmez dünyadan yüzün
Bakar doymaz ona gözün bilifldin olamazs›n yâd

Bilir misin sana nola seni de göndere yola
Gözün yafllar ile dola aceb eder misin hiç yâd
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Ecel kaplad› sa¤ u sol gözedir iki gözün yol
Sana senden yak›nd›r ol ki do¤mufldur bile hem-zâd

Bafl›n eline alm›fld›r al›p meydâna gelmifldir
Gözün yüzünde kalm›fld›r seni tutmufl durur cellâd

Ecel sayyâd›n›n nâgâh çü düfldü a¤›na bir kufl
Tutup kodu ad›n âdem gözet neyler an› sayyâd

Kafesden eyledi zindan zebânîler kodu derbân
Bu derde bulmad› derman nebî mürsel velî zühhâd

Bu kufl anda usan›ser kafes bir gün uflan›ser
‹çinden kufl boflan›sar kafesten ol›sar âzâd

Bu yerden gidicek yurdu yâ olur âlem-i envâr
Ya olur âlem-i âfât çü yokdur günbede bünyâd

Düfliser topra¤a cismi belirsiz ol›sar resmi
Unudula an›n ismi ne devlet fâniye ne ad

Bozar nakfl› ki yazm›fld›r y›kar köflkü ki düzmüfldür
fiu beydaklar ki dizmifldir derer bir bir geri nerrâd

Pes aldanma nukûfluna nedir kendi nukûflu ne
Erersin yol yokufluna e¤er tutmaz isen Nûn Sâd

(Yaz›c›zâde Mehmed, Muhammediye, ‹stanbul 1298, s. 239-242)



KARAMANLI AYNÎ
(Do¤. ?—Ölm. 1490-1494?)

fiairin kimli¤i hakk›nda yeterli bilgimiz yoktur. Cem Sul-
tan’›n yak›n çevresinde bulunmufl, Kastamonu ve Karaman va-
lili¤i yapt›¤› günlerde yan›nda yer alm›flt›r. 1490-1494 y›llar›nda
vefat etti¤i san›lmaktad›r. Divan› bas›lm›flt›r. 

Dergehündür Ka‘be-i ulyâ Hüseyn
Merkadündür cennetü’l-me’vâ Hüseyn

T›ynet-i pâkîze cismündür senün
Bû-Türâb’un cân› sensin yâ Hüseyn

Kûh-› Kâf-› âleme sî-murg atan
Sen hümâ anun durur ankâ Hüseyn

Ravzan üzre bir gice yatma¤›la
Old› nâ-bînâ olan bînâ Hüseyn

fiimr elinde oldun flehîd iy veh sana
Kerbelâ-y› pür-belâdur câ Hüseyn

Kâfir ü mü’mîn Yezîd’e kavm ile
‹tdiler la‘net kamu eflyâ Hüseyn
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Sana olan zulmi ömrinde dahi
Hakk bilür ki görmedi dünyâ Hüseyn

Didiler âfâk u enfüs âh ile
Vâ Hüseyn ü vâ Hüseyn ü vâ Hüseyn

Zâlim üzre itdi la‘net çünki Hakk
Ben de bin bin iderem ana Hüseyn

Pây-mâl oldunsa imrûz ölisin
Her flehîdün serveri ferdâ Hüseyn

Dâyirende Aynî cûdur rahm k›l
Merkez-i flefkatde iy deryâ Hüseyn

Dest-gîr ol kim yetîmündür senün
Senden artuk kimsesi yok yâ Hüseyn

(Ahmet Mermer, Karamanl› Aynî ve Divan›, Akça¤ Yay., Anka-
ra 1977, s. 90-92)





XVI. YÜZYIL





HAYRETÎ
(Do¤. ?—Ölm. 1534)

Vardar Yenicesi’nde do¤du. Kimli¤i ve e¤itimi konusunda
yeterli bilgimiz yoktur. Bektafli tarikat›na mensuptur. Rumeli
ak›nc› ocaklar›nda ömür süren bir sipahidir. Rumeli’nin önemli
merkezleriyle ilgili flehrengizler yazm›flt›r. Bir ara ‹stanbul’a ge-
len flair, Makbul ‹brahim Pafla için yazd›¤› bir Bahariyye ile dik-
kat çeker. Pafla, flaire büyük bir ihsanda bulunmak ister. “Tok
gözlü, kimseye bafl e¤meyen” bir insan olarak tan›t›lmas› sonu-
cu bu ihsandan vazgeçilir, küçük bir timar verilir. Hayretî, “Dil-
i bîmâr bu denlü merhem ile tîmâr olmaz” diyerek Vardar Yeni-
cesi’ne döner, orada vefat eder. Divan› bas›lm›flt›r. 

Der-Medh-i ‹mâm-› Sa‘îd A‘nî Hüseyn-i fiehîd 
Rad›yallahu Taâlâ Anhu

Ey pâdiflâh-› zümre-i merdân yâ Hüseyn 
Vey server-i gürûh-› flehîdân yâ Hüseyn

Ey cân-› pâk-i Ahmed ü Mahmûd u Mustafâ 
Vey nûr-› dîde-i fieh-i Merdân yâ Hüseyn

Ey ma‘den-i fütüvvet ü ey bahr ü kân-› cûd 
Ey mahzen-i mürüvvet ü ihsân yâ Hüseyn
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Ey cevher-i maârife bir kân-› bî-kerân 
Vey gevher-i hakây›ka ummân yâ Hüseyn

Koç gibi yine cân kuz›s›n eyledün revân 
Îd-i cihâd-› ekbere kurbân yâ Hüseyn

Ol ser ki kân-› cevher-i s›rr-› ‹lâh idi 
Meydânda eyledün an› galtân yâ Hüseyn

Gerden ki bûsegâh-› Resûl-i Hudâ idi 
Çald›lar ana hançer-i bürrân yâ Hüseyn

Mâh-› Muharrem irdi yakup dâ¤-› gam gönül 
Kan ak›dur bu dîde-i giryân yâ Hüseyn

Bir gün durur bu gün ki tutar mâtemün senün 
Pîr ü cuvân u bende vü sultân yâ Hüseyn

Yir ü gök ehli cümle kara yasludur bu gün 
Olup saçun misâli perîflân yâ Hüseyn

Urd› yüzine derd ile kef ac›d› sana
Çün gördi bu musîbeti ummân yâ Hüseyn

Ça¤layuban akan su de¤ül göz yafl› durur 
Old› zemâne derd ile giryân yâ Hüseyn

Vâdîler itdi yakalar›n dest-i gamla çâk 
Yüz yire urd› cümle beyâbân yâ Hüseyn

Tafllarla dö¤ünüp gice gündüz akar sular 
Sürer yüzini yirlere her ân yâ Hüseyn

Berk old› yine bir çak›m âtefl bu gussadan 
A¤lar sehâb u ra‘d ider efgân yâ Hüseyn

Dâ¤ eyledi vücûd›n ›fl›klar gibi nücûm 
Dökdi flafak bu mâtem içün kan yâ Hüseyn
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fieb girdi kara çullara mâtem tutup seher 
Çâk itdi dest-i gamla girîbân yâ Hüseyn

Döküp gözi yafl›n turup a¤lar yafl›n yafl›n 
Tâ subh olunca flem‘-i flebistân yâ Hüseyn

Müflkün kur›d› kan› vü yand› yak›ld› ûd 
Pür-âtefl old› micmer-i gerdân yâ Hüseyn

Yakup vücûd-› nâzükine tâze tâze dâ¤ 
Kana boyand› lâle-i nu‘mân yâ Hüseyn

Nâz ile flîve ile kesildi sal›nmadan 
Bâ¤-› cihânda serv-i h›râmân yâ Hüseyn

Y›llar geçer ki gülmez aç›lmaz gül-i tarî 
Pür-hûn derûn-› gonca-i handân yâ Hüseyn

Abdâl-› fânî gibi nemed-pûfl olup durur 
Hâr-› belâda bülbül-i nâlân yâ Hüseyn

fiunlar ki hânedân›na kasd itdi Ahmed’ün 
Dimek olur m› anlara insân yâ Hüseyn

Hakdan sana vü ceddüne oldukça çok selâm 
Olsun Yezîd’e la‘net-i Yezdân yâ Hüseyn

Dahi ol iki zâlime la‘net ki didiler 
Birine fiimr ü birine Mervân yâ Hüseyn

Tâ rûz-› haflr ol›nca teberrâdayuz müdâm 
Ol flûm kavme hâs›l› yeksân yâ Hüseyn

Bafluma tâc u gözüme kuhl-i cilâ yeter 
Hâk-i reh-i gürûh-› muhibbân yâ Hüseyn

Îd-i murâda flol kifli irer cihânda kim 
Yolunda k›ld› cân›n› kurbân yâ Hüseyn
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Bir kelb-i bâ-vefâdur ifli¤ünde Hayretî 
Sürme kapundan eyleme nâlân yâ Hüseyn

Lây›k de¤ül ki redd ol›na rûz-› restahîz 
Cân ü dil ile bende-i fermân yâ Hüseyn

Olmazsa em flefâat-i ceddün Hudâ bilür 
Dutd› vücûd illet-i isyân yâ Hüseyn

Bu flerbet-i mahabbet-i evlâd ola me¤er 
Olursa derdine yine dermân yâ Hüseyn

Sâkî-i bezm-i rûz-› cezâ ol›cak atan 
Unutma cür‘adan an› ol ân yâ Hüseyn

Budur ümîdümüz kamu ahbâb-› hânedân 
Mahfler güninde kalmaya atflân yâ Hüseyn

(Hayretî, Divan-› Hayretî, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala ‹s-
mail Efendi, no.437, vk. 3b-5a) 
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ZÂTÎ
(Do¤. 1471—Ölm. 1546)

As›l ad› ‹vaz Çelebi’dir. Gençlik y›llar›n› Bal›kesir’de geçirdi
ve çizmecilik yapt›. II. Bayezid zaman›nda ‹stanbul’a geldi, dö-
neminin flairleriyle tan›flt›. Bilgi ve görgüsünü art›rd›. Halvetiye
tarikat›na intisap etti. Devlet adamlar›na kasideler sundu. Ken-
disini himaye edenlerin ölümü nedeniyle geçim s›k›n›s› çekti.
Kanuni’nin padiflahl›¤› döneminde düzenli bir gelire kavufltu.
Hayâlî’nin etkisi sonucu Sadrazam ‹brahim Pafla taraf›ndan ge-
lirleri kesildi. Yafl›n›n ilerlemesi nedeniyle Bayezid’deki dükka-
n›n› Fatih’e tafl›d›, remilcilik yapmaya devam eti. Cenazesi yak›n
dostlar› taraf›ndan kald›r›ld›. Edirnekap› mezarl›¤›na gömüldü.
Divan› bas›lm›fl›r. 

1.

fiehr-i derdünde olubdur gözlerüm sakkâ Hüseyn
Iflkuna her dem sebîl eyler yolunda mâ Hüseyn

fierha flerha itdi tî¤-› ifltiyâkun cismini
Ça¤›rub abdâl-› dil derd ile aydur yâ Hüseyn

Susuz oldum Kerbelâ-y› ›flkda ben teflne âh
Dimedi sakkâ-yi la‘lün bir içim su mâ Hüseyn
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Kerbelâ-y› gamda uflflâk› flehîd eyler güzel
fiehr içinde çok velî illâ Hüseyn illâ Hüseyn

Cân›n› susuz viren fiâh-› fiehîdân ›flk›na
Zâtî-i dil-teflneye sun âb-› la‘lün â Hüseyn

(Zâtî, Zâtî Divan›, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala ‹smail
Efendi, no.443, vk. 219) 

2.

Andukça lutf it a¤zuma sö¤ dâyimâ Hüseyn
Iflkun flehîdiyem bana eyle duâ Hüseyn

Üstümde sanma berk uran› pertev-i hüsâm
Bu ben flehîdün üstine nûr indi a Hüseyn

Ol la‘l-i nâb ü âb-› izâr ile yaraflur
Ben teflne bir içim su dir isem sana Hüseyn

Dil virdüm âb-› la‘lüne kanuma susadum
Ol tî¤-› âb-dârun› içür bana Hüseyn

Yâ Rab bi-hakk-› fiâh-› fiehîdân-› Kerbelâ
Hâlüm nola iderse bana ger belâ Hüseyn

Zâtî hüsâm-› hasret ile itme¤e flehîd
Deflt-i firâk› itdi bana Kerbelâ Hüseyn

(Zâtî, Zâtî Divan›, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, no.3824,
vk. 190) 

3.

Teflne-dil la‘l-i lebünden âb ümîd eyler Hüseyn
Korkum oldur bun› ol susuz flehîd eyler Hüseyn

Bana ifller eyleyübdür ol rakîb-i bed-fiâl
Sana kim mü’minlere an› Yezîd eyler Hüseyn
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Öldürüb bir gün beni kûy›nda kor ise yetîm
Ben flehîdün yirini arfl-› mecîd eyler Hüseyn

Kim ki bayram irtesi hem-sohbet olursa sana
Kadre irer ol kifli tekrâr îd eyler Hüseyn

Arz iderse mushaf-› hüsnin e¤er kim Zâtî’yâ
Tâli‘um ferhunde vü fâlüm saîd eyler Hüseyn

(Zâtî, Zâtî Divan›, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, no.3824,
vk. 183) 
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NUREDD‹N
(Do¤. ?—Ölm. ?)

fiairin kimli¤i hakk›nda yeterli bilgimiz yoktur. Vak’a-i Kerbelâ
adl› eserinde Nureddin ad›n› kullanmaktad›r. Bu isim, flairin ismi
midir, mahlas› m›d›r? Bu konuda da ayd›nlat›c› bir bilgiye ulafla-
mad›k. fiiirin son m›sra›nda “Dinür tarih “hüve hayrün ve ebka” ifa-
desi ebced hesab›yla 940 y›l›n› vermektedir. Bu bilgiden hareketle
eserin 1533-34 y›llar›nda yaz›ld›¤›n›, flairin Kanuni Sultan Selim dö-
neminde yaflad›¤›n› ve belirtilen tarihten sonra vefat etti¤ini söyle-
yebiliriz. fiairin Vak’a-i Kerbelâ adl› eseri birkaç kez bas›lm›flt›r. 

Yüzünü dergâha tutup k›ld› âh
Dedi s›¤›nd›m sana ey pâdiflâh

Bunca eyyâmd›r ki hîç su vermedi
Bize bu kavm-i havâric rû-siyâh

‹flbu hayf› kimse asla görmedi
Âleme devr edeli hurflîd-i mâh

Oldu evlâd-› Resûl hor u hakîr
Gitdi mâl u mülki cümle ›zz u mâh

Zâr-› giryân eylediler su deyu
Ömrümüz bunda bugün oldu tebâh
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Dedi ömr-i nahse ey bî-vefâ
Key aceb k›ld›n bize cevr-i cefâ

Nâme yazub okudun andan beni
Böyle mi idin dedin kavlin kani

Izz-i dünyâya bugün ma¤rûrsun
Rahmet-i rahmâna yâr›n dûrsun

Bu ifli kendine lây›k k›lmad›n
Dahî hiç kâr u ziyân›n bilmedin

‹tmedin sabr› kanâat vâr›na
Sonra yanars›n nedâmet nâr›na

Yürüdü ol dem Hüseyn-i flâh-bâz
Hâricîden yana sultân-› Hicaz

H›flm ile ald› eline Zülfikar
Leflkeri k›rd› hemân dem târumâr

Kime gürzi kime gönder kime ok
Ol çerîden k›rd› âdem katî çok

Zülfikar ile kimin iki böler
fiöyle kim at kamç›y› kande yeler

Ât u âdem cümle gark oldu kana
Yüzünü dönderdi kim leflker s›na

Seyyid ol dem gine geldi çad›ra
Dinlenüp tâ kim biraz akl›n dire

Yedi yerde pârelenmifldi teni
Her birinde kati çok akm›fl kan›

Yârelerini an›n ba¤lad›lar
Yafl yerine anda kan a¤lad›lar
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Âd› Zeynelâbidîn bir o¤lan› 
Var idi seyyid dedi saklan an›

Dahî ancak yedi yafl›nda idi
Hem saâdet tâc› bafl›nda idi

Seyyid eder ana taflra ç›kmasun
Neslimüz bu dünyadan kesilmesün

O¤lu k›z›yla helallafld› o dem
Dedi flâyed dünyadan flimdi gidem

Gözlerini öpdü ba¤r›na basub
Bindi ata kendüden ümid kesüb

Dedi at meydana vard› yüri mâh
O¤lu k›z› a¤laflub der âh âh

Etmek içün Seyyid’e mekr ile âl
Meflveret k›ld› havâriç bed-fiâl

Dediler bu leflkeri bulmak gerek
Kim Hüseyn’i ortaya almak gerek

Her çerinin cümlesin dört böldüler
Her birisi bir yanadan geldiler

Kendi Seyyid yal›n›z yok bir efli
Ol saâdet devletinin günefli

Bildi kim mümkün de¤il bulmak necât
Haricîler aras›na sald› at

Sa¤ elinde Zülfikar solda teber
Rüstem-i Zâl görse önünden sapar

Leflkeri böldü alaylar da¤›d›r
‹llâ kim anlar imans›z bâ¤îdir
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Gel gör imdi bak nas›l olur savafl
fiiddetile oldu sanman›z yavafl

Darb-› tî¤dan çok havâric verdi can
Kanda çukur yer var ise doldu kan

Âdemin tozdan görünmezdi yüzü
Gök duman oldu bu dünyan›n yüzü

Haricîden öldürür hayli rical
Seyyid’in cisminde kalmad› mecâl

Yo¤ idi cenk etme¤e hiç bir çâresi
U¤raflurdu dahî ol cân pâresi

‹fliden susuz yar›lm›fld› lebi
Gül gibi sorm›fl mübârek gabgab›

Kân ile olmufl libâs› cümle âl
Kadd-i zibâs› bükülmüfl sanki dal

Gövdesi görünmez oldu yâreden
Diledi ç›ka giru ol âradan

Hariciler her tarafdan çökdüler
Seyyid’i ol at›ndan y›kd›lar

Bindi¤i at Seyyid’i terk etmedi
Durdu üstünde Hüseyn’in gitmedi

Gördüler yak›n eylemez kimseyi
Dediler at ol›cak olur eyi

Her yanadan pes ana ok atd›lar
fiöyle kim okdan görünmez etdiler

Geldi at ‹mam Hüseyn’in yan›na
A¤layup sürdü yüzünü yüzüne
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S›çray›p ol aradan ç›kd› hemin
Cümle hariciler oldular emin

Seyyid’in çad›r›na erifldi at
Kald› meydan içre flâh-› kâinat

Göricek an› Hüseyn’in tayesi
Bildi düflmüfl ol saâdet sâyesi

Çad›r içinde olanlar k›ld› yas
Geydi ol dem cümlesi esved libas

Zâri efgân eyleyüp bafl açd›lar
Gözlerinden kanlu yafllar saçd›lar

Hariciler geldi hep bir araya
Her biri diler Yezîd’e bâreye

Ortalar›nda yatur Seyyid düflüp
K›ld›lar tîz meflveret cümle üflüp

Kimi der bunu alup gitmek gerek
Kimi ider bunda katl itmek gerek

fiimr-i zâlim ald› hançer destine
Azm idüp vard› Hüseyin üstüne

fiâh-› Merdan der ki gel sözüm iflit
Gâfil olma¤›l sözüm dinle iflit

Bir içim su versen a¤z›ma benim
Kim helâl ide idim sana kan›m

fiâhid olsun sana Rabbü’l-›bâd
Ahiretde k›lmayam ben seni yâd

Rûz-i mahflerde flikâyet itmeyem
‹flbu hâlinden hikâyet itmeyem
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fiimr eder ana ey kan-i kerem
Umma¤›l ki sana bugün su verem

Ger su olsa da¤ tafl cümle türab
Vermez idim sana ben bir katre âb

Pes Hüseyn ol dem aya¤›n kald›r›r
Hak deyüp bir kez yere tepme urur

Ç›kd› aya¤›n›n alt›ndan hemân
Bir acaib ayn-› hûb âb-› revân

fiöyle bil kim lezzeti flekkerde yok
Kardan a¤ idi ve hem gâyet sovuk

Pes Hüseyn eder ana ey nâbekâr
Gör Hak’k›n emriyle oldu bu p›nar

Bize eksik mi olur su ey laîn
Ger s›mâd›m ben Hudâ’n›n buyru¤un

Bize böyle emr ü fermân eylemifl
Anlar› susuz helâk idem demifl

Seyyid eder gö¤sünü aç göreyim
Dedi ki dedem niflan› göreyim

Açd› gö¤sün çün Hüseyn gördü an›
Dedi saddak yâ Muhammed güft u gûyunu

fiimr ider yâ Hüseyn-i bâ-safâ
Neye saddak dedin ey kân-i vefa

Söyledi ol dem Hüseyn-i pâk-i dîn
Bana dedem demifl idi ey laîn

Dedi seni öldürürler ey yerâ
Zâ¤a benzer ola gö¤sü kapkara
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Pes senin gö¤sün kara kuzgun gibi
Böyle buyurdu Nebiler serveri

Dedi fiimr bafl›n› kessem gerek
Milkini hep iletüp alsam gerek

Seyyid’i yaturdu tîz sa¤ yan›na
Hançeri çald› mübârek boynuna

Çald› üç kez hançeri kâr etmedi
Bir k›l›n dahi kesüb incitmedi

Dedi Seyyid fiimr’e ey din düflmeni
Dönder ensemden bo¤azlag›l beni

Boynumu öpdü Muhammed Mustafâ
An› hançer mi keser ey bî-vefâ

Sundu ol murdar elin kim yap›fla
Ditredi cümle cihan bafldan bafla

Korkup Allah’dan sonun hiç anmad›
Hem Resûl’den dahi hiç utanmad›

fiimr-i müfsid ü münâf›k bî-imân
Seyyid’i ol dem flehid etdi hemân

Her kimin Hüseyn’e ola flefkati
Aflk ile itsünYezid’e la‘neti

(Nureddin Efendi, Vak‘a-i Kerbelâ, Yusuf Ziyaeddin Efendi
Matbaas›, ‹stanbul 1341, s. 45-49
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FUZÛLÎ 
(Do¤. ?—Ölm.1556)

XV. yüzy›l›n son çeyre¤inde do¤mufltur. Do¤um tarihi ve do-
¤um yeri ihtilâfl›d›r. Safevilerin Ba¤dat valisi ‹brahim Han’dan il-
gi ve iltifat görür. Kanuni’nin Ba¤dat’› fethi münasebetiyle ona
kasideler sunar. Fuzûlî’ye, evkaftan maafl ba¤lanaca¤› konusunda
söz verilir. Verilen maafl›n az oluflu onun flikayetname yazmas›na
sebep olur. Ba¤dat ve çevresini kavuran bir veba salg›n› s›ras›nda
vefat eder. 

‹yi bir e¤itim alan ve özgün eserler b›rakan Fuzûlî’nin eser-
lerinde hem Anadolu, hem de Azeri Türkçesinin özellikleri yan-
s›t›lmaktad›r. Divan›, defalarca bas›lm›flt›r. 

Mersiye-i ‹mâm Hüseyin Rad›yallahu Anh

Mâh-› Muharrem old› flafakdan ç›kup hilâl 
K›lm›fl azâ dutup kad-i ham gark-› eflk-i âl 
Evlâd-› Mustafâ’ya meded k›lmam›fl F›rât 
Giçürmesün mi yerlere an› bu infiâl 
Çokdur hikâyet-i elem-i fiâh-› Kerbelâ 
Elbetde çok hikâyet olur mûcib-i melâl 
Fehm eylesen gam-› flühedâ flerhin itme¤e 
Her sebze Kerbelâ’da çeküpdür zebân-› hâl 
Tecdîd-i mâtem-i flühedâ k›ld› rûzgâr 
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Zâr a¤la ey gönül bugün oldukça ihtimâl
Meydân-› çarh› cilvegeh-i dûd-› âh k›l 
Gerdûn-› dûna kisvet-i mâtem-siyâh k›l

Mâh-› Muharrem old› meserret harâmdur 
Mâtem bugün flerîate bir ihtirâmdur 
Tecdîd-i mâtem-i flühedâ nef‘süz de¤ül 
Gaflet-serây-› dehrde tenbîh-i âmdur 
Gavgâ-y› Kerbelâ haberin sehl sanma kim 
Naks-› vefâ-y› dehre delîl-i tamâmdur 
Her dürr-i eflk kim saç›lur zikr-i Âl ile 
Seyyâre-i sipihr-i uluvv-i makâmdur 
Her medd-i âh kim çekilür Ehl-i Beyt içün 
Miftâh-› bâb-› Ravza-› Dârü‘s-Selâm’dur

fiâd olmasun bu vâk›adan flâd olan gönül 
Bir dem melâl ü gussadan âzâd olan gönül

Tedbîr-i katl-i Âl-i Abâ k›ldun ey felek 
Fikr-i galat hayâl-i hatâ k›ldun ey felek 
Berk-› sehâb-› hâdiseden tî¤ler çeküp 
Bir bir havâle-i flühedâ k›ldun ey felek 
‹smet harem-serâs›na hürmet revâ iken 
Pâmâl-i hasm-› bî-ser ü pâ k›ldun ey felek 
Sahrâ-y› Kerbelâ’da olan teflne-leblere 
Rîk-i revân seyl-i belâ k›ldun ey felek 
Tahfîf-i kadr-i fler‘den endîfle k›lmayup 
Evlâd-› Mustafâ’ya cefâ k›ldun ey felek

Bir rahm k›lmadun ci¤eri kan anlara 
Gurbetde rûzgâr› perîflân olanlara

Basdukda Kerbelâ’ya kadem fiâh-› Kerbelâ 
Old› niflân-› tîr-i sitem fiâh-› Kerbelâ 
Düflmen ok›na gayr siper görmeyüp revâ 
Yakm›fld› câna dâ¤-› elem fiâh-› Kerbelâ 
A‘da mukâbilinde çekende saf-› sipâh 
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K›lm›fld› medd-i âh alem fiâh-› Kerbelâ 
Dûd-› dil-i pür-âtefl-i ehl-i nezâreden 
‹tmifldi perde-dâr-› harem fiâh-› Kerbelâ 
Oldukça ömri râhat-› dil görmeyüp demî 
Olmufl hemîfle hem-dem-i gam fiâh-› Kerbelâ

Yâ fiâh-› Kerbelâ ne revâ bunca gam sana 
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

Ey derd-perver-i elem-i Kerbelâ Hüseyn 
Vây Kerbelâ belâlar›na mübtelâ Hüseyn 
Gam pâre pâre ba¤run› yandurd› dâ¤la 
Ey lâle-i hadîka-i Âl-i Abâ Hüseyn 
Tî¤-› cefâ ile bedenün old› çâk çâk 
Ey bûstân-› sebze-i tî¤-i cefâ Hüseyn 
Yakd› vücûdun› gam-› zulmet-serây-› dehr 
Ey flem‘-i bezm-i bâr-geh-i Kibriyâ Hüseyn 
Devr-i felek içürdi sana kana kana kan 
Ey teflne-i harâret-i berk-› belâ Hüseyn

Yâd it Fuzûlî Âl-i Abâ hâlin eyle âh
Kim berk-› âh ilen yak›lur h›rmen-i günâh

(Fuzûlî, Hadîkatü’s-Süedâ, Bulak Matbaas›, 1261, s. 358-360) 
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BEH‹fiTÎ
(Do¤. ?— Ölm. 1570)

Vize’de do¤an flairin as›l ad› Ramazan’d›r. ‹stanbul medrese-
lerinde e¤itim görmüfl, Merhaba Efendi’den ders alm›flt›r. E¤iti-
mini tamamlad›ktan sonra Merkez Efendi’ye intisap etmifltir.
Çorlu’da imam-hatip ve vaizlik yapm›fl, ö¤rencilere ders vermifl-
tir. Çorlu’da ölmüfl, oraya gömülmüfltür. Divan’› bas›lm›flt›r. 

Terkîb-i Bend

Gel ey hâme yine bir sûznâk ahvali it tahrîr
Harîrün ide mâtem s›rr›n› feryâd idüp takrîr
Dök evrâk üzre derdün hem fi¤ân eyle fesâhatle
‹düp Âl-i Abâ’nun mâtem âyât›n› tefsîr
Tahammül eylemez sûzân ider âtefl gibi harfi
Ki imlâ eyleyüp pür-âhen üzre eylesen tastîr
E¤er flâdân olup yâr›n cemâl-i Hak görem dirsen
Bu güncek it sürûr› kalbün eyle gamla mâtem-gîr
Hemân Mecnûn-vefl mest ol gam-› endûh-› mihnetden
Tak›lsun Ehl-i Beyt’in mâteminde boynuna zencîr
Fi¤ân u nâlelerle flerhalar çek sînene yer yer
Muhibb-i hanedâna eyle mâtem hâlini tebflîr

Hemifle dâstân-› Kerbelâ yazup fi¤ân eyle
Ki sultân-› flehidân mâtemin vird-i zebân eyle
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Dirî¤ ey çarh-› gaddâr-› belâ-âmiz olan devrân
Revâ m› Ehl-i Beyt’i eylemeklik böyle ser-gerdân
Niçün flerm ü hayâ k›lmadun anun cedd-i pâkinden
Güm itdün Kerbelâ’da nakd-i ömrün eyledün pinhân
Derûnun tafldan pek idü¤in bileydüm ey gerdûn
Bir içim su dirî¤ idüp flehîd itdün an› atflân
O gülzârun felek bir bergine dest-res olmazken
Kopardun nâ-hak-› zehr ile andan bir gül-i handân
O hurflîd-i cihân-bânun yan›nca çok kamer-tal‘at
Dolandurdun sehâb-› zulm ile olm›fl iken rahflân
Kulûb-› ehl-i hâle ey felek bir yara açdun kim
Onulmaz haflre dek ifller ci¤erden kan idüp iz‘ân

Hatây› mahz iken lutfen dokunmak cismine ânun
Niçe itdün cüdâ re’sün bedenden sen o sultânun

Kaçan kim olm›fl idi ibtilâ-y› Kerbelâ peydâ
Bahâr olm›fld› ezhâr-› çemen açm›fl idi bînâ
‹rifldi gülflene bâd-› sabâ peygâm-› mâtemde
Gam u gussayla ezhâr–› çemen hep k›ld› vâveylâ
Sarard› nergisün benzi beneffle boynun› bükdi
Derûnun lâlenün yakd› bu gam itdi tenin ifnâ
Dö¤ünüp gömgök itdi cismini sünbül bu mihnetle
Düflüpdür hançere sûsen idüp gam resmini icrâ
Gülistânun sanevber kadleri hep ser-nigûn old›
Esince bâd-› mâtem fliddet-i bâd-› semûm-âsâ
Anup ol demleri encüm giceler dîdesin yummaz
fiafak kan a¤layup fleb-nem de¤üldür her seher peydâ

Dem-i âflûredür tecdîd olur dünyâ bu mâtemle
Yanar her ehl-i dilden kim derûn› gussa vü gamla

‹rince Kerbelâ defltine ol flâh-› kerem kân›
Üflüp etrâf›n ald› bir alay gûl-i beyâbâni
‹hâta eyledi encüm-flümâr-› zümre-i a‘dâ
Küsûf-› ebr-vefl tutd› flu‘â-› mihr-i rahflân›
O serv-i kadd-i bâlâ hâke çün kim sâye-vefl düfldi
K›yâmet üstine her y›l k›yâmetdür bilün an› 
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Üflüp zâ¤ u zeganlar bafl›na ol flâh-› ankânun
Urup minkâr-› cevri itdiler zulm-i firâvân›
‹rifldi çünki eyyâm-› Muharrem vakt-i mâtemdür
Muhibb-i hânedânun tâzelendi derd-i hicrân›
Tut›fldum nâr-› hecrünle derûnum sûznâk itdüm
Beni mihrinde sâbit k›l meded ey cânumun cân›

fiehid-i Kerbelâ’nun derd-i hecri mahz-› ni‘metdür
Gözinden kan ak›t kim cûybâr-› feyz-i rahmetdür

Yine mâh-› Muharrem geldi eyyâm-› melâletdür
Bu eyyâm içre hurremlik hemân mahz-› kabâhatdur
E¤er bir katre nem döksen bükâ idüp Hüseyn içün
Leb-i Kevser karârgâhun makâm›n kasr-› cennetdür
Siriflk ile vuzu‘-› mâtemi tecdîd idüp ey dil
Namaz-› giryeye kâmet figân-› âha niyyetdür
Girîbân-çâk idüp sad flerha çek sinende ey abdâl
‹tâatdür Rasûl’e Murtazâ’ya bil riâyetdür
Muhibb-i hânedân isen dilâ subh u mesâ elzem
Havâric zümresine sebb ü la‘n itmek ibâdetdür
Hemân ez-cân u dil tekrâr idüp vird ile bu beyti
‹ki âlemde bî-flekk bâis-i izz ü saâdetdür

Yezîd’ün âline ensâr›na a‘vân›na dâim
Hemîfle sad hezârân la‘net eyle cân›na dâim

Felek bu kâr-› hem-vâr›n› hazm eyliyemez âdem
Revâ m› zâlimân› ol mahalde eylemek hurrem
Olalar hânedân-› Mustafâ pâ-mâl-› hûn-alûd
Cihanda bundan eflna‘ ibtilâ olmaz efledd-i gam
Niçün hâk ile yeksân olmadun bu vak‘adan ol dem
Ne vakta katlanurs›n ey felek ben de an› bilsem
Sehâb-âsâ siriflkin sîne-i hâke revân it kim
Aç›lsun flerhas› güller gibi yüzi ola fleb-nem
Cihân-sûz-i derûn›ndan giyâh-› huflk-vefl yansun
Kül olsun kûh u sahrâlar hemân mânende-i heyzüm
O kavm-i bed-fi’âlün kîni ç›kmaz kalb i mü’minden
Yakar ehl-i kulûb› haflre dek bu âtefl-i mâtem
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Bu mâtemden delinmifldür ci¤ergâh› Behifltî’nün
Yakar eflâki yer yer encüm-i âh› Behifltî’nün

(Yaflar Aydemir, Behifltî Divan›, MEB Yay., Ankara 2000,
s. 197-200)
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UBEYDÎ 
(Do¤. ?—Ölm. 1573)

Medrese e¤itimi gördü, musiki ile ilgilendi. Daniflmend iken
Kanuni’ye sundu¤u bir kaside ile dikkat çekti, kendisine ulufe
ba¤land›. Lofça ve Eski Za¤ra’da kad›l›k yapt›. Hacca gitti, ora-
da vefat eti. 

Der Medh-i Hazret-i Hüseyn

Ey Hüseyn-i pâk nesl ü flâh-› s›rrun mahremi 
Hüsnüne âfl›k idündün nûr-› arfl-› a‘zam›

Gark-› hûn idüp misâl-i lâle-i âl itdiler 
Hey meded sencileyin Âl-i Resûl-i Ekremi

Sen flehîd-i Kerbelâ’nun kana müsta¤r›k tenin 
La‘l-i nâb idindi kendüye nebîler hâtemi

fiems-i gerdûn dahi bafl›ndan ç›karmaz flemlesin 
Sen fleh-i bi-misl içün dünyâ tutubdur mâtemi

Kiflver-i vasl-› Habibullâh’a vâs›l olma¤a 
Râh-› aflkundur Ubeydî’nün tarîk-› eslemi 

(Ubeydi, Divan-› Ubeydi, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efen-
di, Manzum, no. 272, vk. 25a)
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AfiKÎ
(Do¤. ? -Öl. 1576) 

XVI. yüzy›l›n bafl›nda ‹stanbul/Rumeli Hisar›’nda do¤mufl-
tur. Ad› ‹lyas’t›r. Babas› yeniçeridir. E¤itimini tamamlad›ktan
sonra yeniçeri yaz›lm›fl, 1521-1534 y›llar› aras›nda Kanuni Sultan
Süleyman’›n yak›n›nda bulunmufltur. 1532 y›l›nda Almanya’da
1 y›l esaret hayat› yaflar. Kanuni’ye sundu¤u bir fliir karfl›l›¤›nda
ihsana kavuflur, Üsküdar’da bir yal› sat›n al›r. Uzun süre Üskü-
dar’da yaflad›¤›ndan “Üsküdarl› Aflkî” ad›yla an›l›r. 1566 y›lla-
r›nda gözleri görmez olur. Son günlerini Rumeli Hisar›’nda ge-
çirir ve 1576 y›l›nda orada vefat eder. 

Der Medh-i ‹mam Hüseyin 

Dürr-i deryâ-y› velâyet s›rr-› Haydar’dur Hüseyn
Ya Hasan’la bir denizde iki gevherdür Hüseyn

Ya flehîd-i Kerbelâ’dur kim boyanm›fl kan ile
Ya flafak içre tolanm›fl mihr-i enverdür Hüseyn

Kerbelâ sahras›nun ya lâle-i nûmân›dur
Ya gülistân-› r›zâda verd-i ahmerdür Hüseyn

Zehre çal›nm›fl me¤er tiryâk-i ekberdür Hasan
Zehr-i tiryâk eylemifl kand-i mükerremdür Hüseyn
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Y›lduz› bar›flmasa ta’n m› bed-ahterdür Yezîd
Çün velâyet bürcine mâh-› münevverdür Hüseyn

Cân u dilden ol iki t›fle kim olmaya tufeyl
fiah Hasan’la çünki evlâd-› peyamberdür Hüseyn

Hak yolunda nîfl ile cân verdi cânândur Hasan
Geçdi serden difl ile gör kim ne serverdür  Hüseyn

Pençe-i flîr-i Huda’nun nakdidür ser-pençesi
Pifle-i kûh-i velâyetde gazenferdür Hüseyn

Pertev-i s›rr-› Ali’dür kim velâyet çarh›na
Mâh-› enverdür Hasan hurflîd-i hâverdür Hüseyn

Old› gavvas-› flehâdet bahrinün gerçi Hasan
Gûte-i hûn yutmufl ol bahre flinaverdür Hüseyn 

Cân virürdün Kerbelâ-y› mâtem-i hecrinde ger 
Hay Rum abdâl› hey bilsen ne cevherdür Hüseyn

Aflki’yâ dil-teflne âfl›klar tavâf etsin diyü
Kerbelâ defltinde mesken ba¤lam›fl erdür Hüseyn

Hamdülillâh cânumun mülkinde hânumdur Hasan
Gönlümün taht›nda sultân-› muzafferdür Hüseyn

(Aflkî, Divan-› Aflkî, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Man-
zum, no. 279, vk. 8b-9a). 
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V‹RÂNÎ 
(Do¤. ?—Ölm. ?)

XVI. as›rda yetiflen flairin kimli¤i hakk›nda net bilgilere ulafl›-
lamamaktad›r. E¤riboz adas›nda do¤du. Bal›m Sultan’a intisap
etti. Necef’te Hz. Ali’nin türbedarl›¤›n› yapt›. Anadolu’yu ve Ru-
meli’yi dolaflt›. Razgrat’taki dergâha gitti, Demir Baba’dan “ba-
bal›k icazeti” ald›. Karl›ova’daki Haf›z Zeden tekkesine u¤rad›,
orada öldü. Alevi ve Bektafli toplulu¤unun yedi büyük flairinden
birisi de Virânî’dir. Divan› bas›lm›flt›r. 

1.

Gel berû kavm-i aduv men Murtaza’dan dönmenem 
Çün flehâdet etmiflem Mustafâ’dan dönmenem

Pâre pâre bu vücûdum sad-hezârân etseler
Ben gulâm-› Murtaza’y›m hânedandan dönmenem

Zehrini nûfl eyledim verdim Hasan râh›na bafl
Ufl Hüseyn’em Hüseyn-i Kerbelâ’dan dönmenem

fiâh Ali Zeyne‘l-Abâ Bâk›r hak›çün zâhidâ 
Sînemi kalkan edindim her belâdan dönmenem

Çün bana keflf etdi Cafer ene‘l-Hak s›rr›n› 
Mûsî-i Kâz›m Ali Mûsâ er-R›zâ’dan dönmenem
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Tâ tebâyi‘dan Takî vurdu binâ-y› cismime
fiol sebebden hâk-pâ-y› reh-nümâdan dönmenem

Mesken etdi flâh Nakî dil mülkünün sultân›d›r
Askerî ol Mehdî-i sâhip-livâdan dönmenem

Haricîler zümresine çok teberrâ k›lm›flam
Âl ü evlâda bugün medh ü senâdan dönmenem

Çün Virân Abdal dedi ismim Aliyyü’l-Murtazâ
Cümle vâr›m Hayder’indir evliyâdan dönmenem 

(Viranî Abdal Baba, Virânî Divan›, Süleymaniye Kütüphane-
si, Ali Nihat Tarlan, no.4, vk. 96b-97a)

2. Mersiye-i ‹mam Hüseyin

Ey mevâlî dinle flimdi nutk-› Hak fazl-› ilâh
Rûz-i mahflerde muhakkak mü’mine püflt u penâh
Âl ü evlâd-› Nebî’dir flöyle bil bî-ifltibâh
Erdi çün flehr-i Muharrem a¤lad› flems ile mâh
Ey Hüseynîler bugündür mâtem-i evlâd-› flâh
Göz yafl›n› kana döndür eylegil feryâd-› âh

Yer ü gök a¤lar bugün a¤lay›n ey mü’minân
Zâr eder cümle melâik hûr u g›lmân ins ü cân
Nâr-› zahmetden bulay›m der isen hergîz amân
La‘net eyle ol Yezîd’e sad-hezârân bî-gümân
Ey Hüseynîler bugündür mâtem-i evlâd-› flâh
Göz yafl›n› kana döndür eylegil feryâd-› âh

Ger dilersen Hak kat›nda bulas›n sen izzeti
Evliyâ vü enbiyâdan umar isen flefkati
Söyle gel bu nutku dâim çekmeyesin zahmeti
La’netidir tohm-i Mervân la’netidir la‘neti
Ey Hüseynîler bugündür mâtem-i evlâd-› flâh
Göz yafl›n› kana döndür eylegil feryâd-› âh
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Kurretü’l-aynim dedi ana Resûl-i Mürselîn
Âfl›k isen âfl›kâne olagör ehl-i yakîn
Olmak istersen hakikat külliyen gamdan emîn
La‘netullah virdin olsun fiimr ü Süfyân-i laîn
Ey Hüseynîler bugündür mâtem-i evlâd-› flâh
Göz yafl›n› kana döndür eylegil feryâd-› âh

Nesl-i flâh-› enbiyâd›r hâdî-i râh-› Huda
Hâricîler bilmediler oldular Hak’dan cüdâ
Anlar›n cân›na la‘net söylerim men dâimâ
Sad-hezârân la’net-i Hak sad-hezârân bî-riyâ 
Ey Hüseynîler bugündür mâtem-i evlâd-› flâh
Göz yafl›n› kana döndür eylegil feryâd-› âh

Bil kaçan oldu flehîd ol nûr-i pâk-i kibriyâ
Erdi ol demde semâdan nâle-i nutk-› Hudâ
Âh Hüseyn-i Kerbelâ vâh Hüseyn-i Kerbelâ
Yezîd’e etmek teberrâ mü’mine ayn-› flifâ
Ey Hüseynîler bugündür mâtem-i evlâd-› flâh
Göz yafl›n› kana döndür eylegil feryâd-› âh

Ben Virân Abdal fakîrem derdmendem bir gedâ
‹sterem rûz-i k›yâmetde Ali’den ilticâ
La‘net olsun kim ki oldu düflmen-i Âl-i Abâ
Zerre denlü bu¤z edenin can›na la‘net sezâ
Ey Hüseynîler bugündür mâtem-i evlâd-› flâh
Göz yafl›n› kana döndür eylegil feryâd-› âh

(Viranî Abdal Baba, Virânî Divan›, Süleymaniye Kütüphanesi,
Ali Nihat Tarlan, no.4, vk. 19b-20ab)

63



fiEMSÎ
(Do¤. ?—Ölm. 1580) 

‹sfendiyaro¤ullar›ndan K›z›l Ahmedzade Mirza Pafla’n›n o¤-
ludur. Bu zat›n, II. Bayezid’in damad› olmas› nedeniyle flair genç
yafl›nda saraya al›nd›. fiam ve Sivas valiliklerinde, Anadolu ve
Rumeli Beylerbeyli¤i’nde bulundu. 

Her Muharrem kim hilâl olsa hüveydâ yâ Hüseyn 
Sinede yüz na‘l olur ol demde peyda yâ Hüseyn

Kerbelâ’da teflne-leb can virdü¤üne ac›d› 
Anun içün flûr old› âb-› derya yâ Hüseyn

Gûfl urdum ra‘da anladum ki abdâl-› felek 
Ça¤›rur gö¤sün dö¤üp eydür diri¤â yâ Hüseyn

Ben flehid-i Kerbelâ gibi ölünce teflne-leb 
Ass› itmez saki bin y›l dise sakkâ yâ Hüseyn

Nar-› gamdan fiemsi’ya döndi turunca tal‘at› 
Bâ¤-› dehri hiçe almayup dir eyvâ yâ Hüseyn

(fiimsî, fiemsî Divan›, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi,
Türkçe Yazmalar, no.2809, vk. 55a) 
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SÂFÎ 
(Do¤. ?—Ölm. ?)

XVI. yüzy›l flairlerindendir. Kimli¤iyle ilgili yeterli bilgimiz
yoktur. Hz. Hüseyin hakk›nda yazd›¤› Kerbelânâme’si ile tan›n-
maktad›r. 

Ey gönül serîrine sultân yâ Hüseyn
Vay ana Kerbelâ’da fiâh-› fiehîd vâh Hüseyn

Çerâ¤-› âlem-i nûr-› cemâl-i Hak
Cân-› cihâna rahmet-i rahmân vâh Hüseyn

Rûflen yüzünde sûre-i Ve’d-Duhâ 
fiân›nda nâzil âyet-i Kur’ân vâh Hüseyn

Hüsnün gününde olmaya beraber gün gibi
Zerrece bâ¤-› Behiflt-i ravza-i R›dvân vâh Hüseyn

Hâk-i ruhin kat›nda flehâ sengün zindedir
Devr-i nevbeti la‘l-i Bedehflân vâh Hüseyn 

Ceddin Resûl-i pâk atan fiâh-› Murtazâ
Ammun ‹skender-i Cafer-i Tayyâr vâh Hüseyn
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Ey nûr-i çeflm-i Fât›ma mahbub-i ins ü cân
‹nletti bizi bahr-i devrân vâh Hüseyn

Mâh-› Muharrem erdi veli mâtem oldu âh
Oldun bu ayda gün gibi pinhân vâh Hüseyn

Can a¤lad› flehâ flefkatinden âh
Ol dem ki seni etdiler Kurban vâh Hüseyn

Gökler boyand› gökdeki gün giydi kareler
Mahv oldu arada mâhî tâbân vâh Hüseyn

Y›rtt› yüzünü kamu hasretle mihr ü mâh
A¤lar yer gök sana yeksân vâh Hüseyn

Mâtem donlar›n geydi bulutlar bölük bölük
Bâran gam›la kopdu çün tûfân vâh Hüseyn

Devr-i zamâne doldu vü âlem y›k›ld› hayf 
Tutdu cihân› nâle vü efgân yâ Hüseyn

Çarh›n beli büküldü vü s›nd› sitâresi
Encüm saç›ld› çü bârân vâh Hüseyn

Deryâlar ac›d› sana akar sular dahî
Tafllar alup dö¤ündü bafl›n firâvân vâh Hüseyn

Kanlar döküp firak ile her kifli der ki âh
Kan›na oldu sevgiyi cânân vâh Hüseyn

Sünbül saç›n› çizdi vü gün gitdi kendiden
Sanâdin elinde hançer-i bürrân vâh Hüseyn

Âl-i Resûl’e kang› kifli yüz kare bile
Olsun Yezîd’e la‘net-i Yezdân vâh Hüseyn

Her ki seni vü âlini cân› gibi sevmese
‹tten beterdir ol nice insan vâh Hüseyn
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Birdem gam›nda âtefl-i hasretle yanmayan
Olsun hemîfle ney gibi nâlân vâh Hüseyn

‹der zebân-› hâk ile kan› niredür
fiimr-i la‘în ü nikbet-i firâvân vâh Hüseyn

Gül gibi çehre kana boyand› firâk ile
Çâk etse gonca-i giryân vâh Hüseyn

Devr-i ahki tas›n› çarh-› felek hânedân›na
Gâhi içirdi zehri gâh kan vâh Hüseyn

Seni deflt-i Kerbelâ’da âh ü vâh
Yere mi geçdi çeflme-i hayvân vâh Hüseyn

Rahmet senin yoluna flâh›m cân verenlere
Olsun hemîfle hil‘ati imân vâh Hüseyn

Kand›r flarâb-› kevsere Sâfî kulunu sen
Geydir libâs-› hulle-i R›dvân vâh Hüseyn

(Sâfi, Kerbelâname, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, no.84)

2.

Bu derdi nice vasf idem buna hadd-i beyân olmaz
Bu derde katlanan yürek buna hergiz uran olmaz 

Yine bir ulu derd oldu yürek bu derd ile doldu
Ci¤er tutufldu örd örd oldu tütün dolsa ayân olmaz

Gezersin gökde ve yerde ve hem âflikâr-› s›rda
Yürekden gayri bu derde dahi özge mekân olmaz

Bu derd Hüseyin’e oldu âlem feryâd ile doldu
Bu derd k›yâmete kald› buna bunda zaman olmaz
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Hüseyn’e oldu bu ›tâb tutuldu gökte âf-tâb
Yazarsam bunu bin kitap bu yaz›l›p tamam olmaz

Bu dertleri gören âfl›k bu s›rlara eren âfl›k
Bu hak yola giren âfl›k olunca flâd-mân olmaz

Âfl›klar oldu derde kul âfl›k›n derdi sîne bul
Nîce âfl›k ola kim bu derde çeflm-i kân olmaz

(Safi, Kerbelânâme, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, no. 84)
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HÂfi‹MÎ
(Do¤. ?—Ölm. ?)

fiairin kimli¤i hakk›nda bilgimiz yoktur. XVI. yüzy›lda yafla-
yan flairin, bu yüzy›l›n sonunda vefat etti¤i tahmin edilmektedir. 

Gurre-i mâh-› Muharrem sîneler çâk etme¤e
Nâgehân bir kanl› hançer eyledi peydâ yine

Yâ flafak âtefl olupdur hem fitil-i dâ¤ olup
Tâzelendi derd ile dâ¤-› dil-i fleydâ yine

Tekye içre ol gice bir hûb tevhîd etdiler
K›ld› ehl-i derd olanlar âh ü vâveylâ yine

Anda eflk-i dîde-i gam-dîdesi âfl›klar›n
Oldular fiâh-› fiehîdân aflk›na sakkâ yine

Cümle uflflâk ol makâm içre Hüseyn’i yâd edüp
Râstî oldu nevâda bülbül–i fleydâ yine 

Hep görenler dediler bu Hâflimî târihdir
Eyledi Îsâ nefesler bir acep ihyâ yine

987/1579

(Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlü¤ü, ‹stanbul 1983, c. II, s. 485)
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MUSTAFA ÂLÎ
(Do¤. 1541—Ölm. 1600)

Gelibolu’da do¤du. As›l ad› Mustafa’d›r. Gelibolu’da bafllad›¤›
e¤itimini ‹stanbul’da tamamlad›. fiehzade II. Selim’in ve Lala Mus-
tafa Pafla’n›n divan katipli¤ini yapt›. Halep T›mar defterdarl›¤›n-
da, Erzurum, Ba¤dat, Sivas Hazine defterdarl›klar›nda bulundu.
Âlî’nin son görevi Cidde Sancak Beyli¤idir (1599). Bu görevi uzun
sürmedi. Bir y›l sonra Cidde’de öldü. Divan› bas›lm›flt›r.

Mersiye-i Müessire-i Belâ¤at-Arâ ki 
Der-Ziyaret-i Sultân-› fiühedâ Güfte fiod

I.

Gel ey nevk-i kalem mâtem ser-encâm›n beyân eyle 
Döküp evrâka derdin kara baht›ndan fi¤ân eyle 
Midâd-âsâ siyeh kanlar saç›lsun yine çeflmünden
Likâ gibi müflevvefl k›ssalar flerhin beyân eyle 
Kazâ levhine vâfir serzenifl k›l dest-i kâtipden
Kader mecmuas›n y›rtup perîflân dâstân eyle 
Kül eyler mermeri âtefl gibi kim harfini yazsan
‹nanmazsan bir âhen levha evvel imtihân eyle
Huzur erkâm›n› hakk eyleyüp levh-i havât›rdan
Meserret-nâmeler zevkin gönüllerde nihân eyle
Siyeh gey Ehl-i Beyt’ün Ka‘be-vefl rûz-i gazâs›nda
Bu mâtem hidmetinde sen de dâmen-der-miyân eyle
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Yazarsan Kerbelâ vâdisünün müflkil belâs›n yaz
fiehâdet flehdin içmifl teflne-diller mâcerâs›n yaz

II.

Niçün ey çarh-› gâfil nakd-i kevneyni hebâ k›ldun
Aliyyü’l-Murtazâ’nun nûr-i çeflmin bî-ziyâ k›ldun
Güm itdün Kerbelâ hâkinde anun gevher-i ömrün
Ne kendinden hicâb itdün ne ceddinden hayâ k›ldun
Zülâl-i pâk akan gülzâra zehr-âb eyledün cârî
Resûl’ün bûs-gâhun tî¤-› kahra mâcerâ k›ldun
Kopardun gonca-i nevrestesin gülzâr-› Zehrâ’nun
Zehirler yutdurup pejmürde-hâl itdün cefâ k›ldun
Resûl’ün âlini flerm itmedün mi gark-› hûn itdün
Girüp kan›na ol mazlûmun ey gâfil hatâ k›ldun
Söyündürdün risâlet hânedân›nda yanan flem’i 
Melâmet zulmetin ta‘yîn-i Beyt-i Mustafâ k›ldun

Serin ol serverin dûr itdü¤ün yetmez mi efserden
Mürüvvetsizlik itdün niçün ay›rdun tenin serden

III.

Ne yazudur ki deflt-i Kerbelâ pür-derd ü mihnetdür
Me¤er kerb ü belâlardan mürekkeb bir musîbetdür
Nizâm›n bozdu çünkim Ehl-i Beyt’ün çerh-i kec-gerdân
Ne nazm-› bî-selâsetdür ne nâ-mevzûn hikâyetdür
Kopar bir demde gavgâ-y› k›yâmet lîk âflûrun
Dem-i mâtemde her bir rûz› evc-i nevbet k›yâmetdür
O gülgûn turfa sancaklar ki saf ba¤lar harîm içre
O bâ¤›n serv-i hûnîn oldu¤›ndan bir alâmetdür
Yatur gül gibi gülgûn perdesine ravzanun ol gül
Gezen mersiye-hânlar bülbülân-› bâ¤-› hayretdür
O kâmet düfldü¤i sâat k›yâmet kopmamak mahzâ
Anun tâ haflr ol›nca mâtemin her y›l ikâmetdür

Dö¤ün tafllarla sen ey sîne kan a¤la sen ey dîde
Dem-i mâtem durur nehr ile yafl›n ça¤la ey dîde
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IV.

fiehîdân kan› ol dem kim F›rât’› gark-› hûn itdi
Adû hem kanmasun andan diyû ahker nümûn itdi
Felek kan›na girdi bir içim su virmedi ol dem
Anunçün kûzesin dest-i melâmet ser-nigûn itdi
S›d› ceng içre çengin öyle flîrîn çerh rübâh› 
‹düp savhile yitmifl zahm-› mühlikden zebûn itdi
Sadâ-y› el-atafldan huflk-leb kald› melekler hep
Harâretden felek mâtem libâs›n nîl-gûn itdi
Hele bir katre kan› kalmayupdur yirde ol flâhun
Kapup hurflîd an› tâc-› zerinde la‘l-gûn itdi
Sanurlar dest-i pâki kûze-vefl tolm›fldur ol demden
Ecel câm›n sunup sâkî-i gam ba¤r›n› hûn itdi

Kesilmifl gerden-i kâfûr-gûn peyveste akm›fl hûn
fiebistân-› flehâdet flem‘i virmifl flû‘le nûr-efzûn

V.

Bu gam bir özge gamdur iflbu mâtem turfa mâtemdür
Bu eyyâm içre hurremlik harâm old› Muharrem’dür
Kapansun ç›ksun ol gözler ki zehr ak›tmayup andan
Dem-i mâtemde îflâr itdügi bilsem yâhod demdür
Bu gam kan›n kurutdurm›fl velî ashâb-› temkînün
An›nçün ekseriyyâ dem degül dökdükleri nemdür
Gaza vaktinde el karsup gülen etfâli ayb itmen
Bu flöhretler anadur kim yiri çâh-› cehennemdür 
Mübârek bafllar›na nûr urunupdur alem sanma
Degüldür sürh sancaklar birer maktûl-i âlemdür
Yolundur flerha çeksen yol yol itsen sînen ey abdâl
Libâs-› cismi candan soymayan hayrân ü sersemdür

Bu mâtemden delüp ney gibi ba¤run inle ey Âlî
Benüm bu nazm-› cân-sûzum kulak tut dinle ey Âlî

(Mustafa Âlî, Divan-› Âlî, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi,
Türkçe Yazmalar, no.695, vk. 84a-85a) 
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2.

Ci¤er kan›na göz yafl›na talm›fl âflnâyuz biz
Yol› bahreyne ç›km›fl merd-i sâhib-mâ-cerâyuz biz

Katar olduk çekildük âstân-› pâk-i mazlûma
Süleymân’›n yitürmüfl mûr-› hâk-i Kerbelâ’yuz biz

Bize dîbâ-y› flâhî gibidür kirpâs-› Ba¤dâdî
Abâdur flâlumuz âyîne-i Âl-i Abâ’yuz biz

H›dîv-i ehl-i sadr-› kâr-fermâ-y› kader-kadrüz
Ne merd-i ser-keflüz ser-leflker-i fermân-revâyuz biz

Gurûr âyînesinde hiç gözükmekden safâmuz yok
Müberrâyuz riyâdan kalbi sâfî pârsâyuz biz

Ne hâke sâye salsak meflk-i pinyâl eylerüz an›
Maârif zirvesin teflrîfe bâl açm›fl hümâyuz biz

Bilen serverlerün sâ¤ar-s›fat ser-tâc›yuz Âlî
Bilinmez yirde ammâ cür‘a gibi hâk-i pâyuz biz

(M. Arslan-‹. H. Aksoyak, “G. Mustafa Âlî’nin Kerbelâ Mer-
siyelerini Muhtevi Bir Risalesi Subhatü’l-Abdâl”, Türklük Bilimi
Araflt›rmalar› II, 1996, s. 62-63)

3.

N’ola kan a¤lar isem mâh-› Muharrem’dür bu
Dîdeden gam yirine dem gelecek demdür bu

Aç›l ey flerha bana dil gam›n› flerh eyle
Saç›l ey kanlu yaflum kim dem-i mâtemdür bu 

Huflk-leb teflnelere flehd-i flehâdet yidürüp
Âl ü evlâd›na kan yutdur›c› demdür bu
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Mahremân-› harem-i ismet olan müflfikeler
Ne cefâ çekdiler ol yirlere mahremdür bu 

Göz yafl› hâkümi tahmîr idicek didi h›red
Müjde kim ma‘siyetün zahm›na merhemdür bu

Ser-i hûnîn-i flehîdân içün eflküm ki ya¤ar
Cennetün nâleleri mâili flebnemdür bu

Kadr-› âflûr› bil ey Âlî ak›t kanun› kim
Câm-› mey keyfi virür meclis-i mübhemdür bu

(Mustafa Âlî, Divan-› Âlî, Süleymaniye Kütüphanesi, Hami-
diye, no.1107, vk. 184) 

4.

fierha kan›n bahr iden tûfân-› mâtemdür bugün
Kerbelâ’nun her tafl› la‘l oldu¤› demdür bugün

Bafl›n› top eylemifl çevgân-› tîg alm›fl ele
Niçe yüz bin çâr-darb abdâl-› sersemdür bugün

Dîde pür-hûn flerha gül-gûn ehl-i mâtem pür-sükûn
Güller aç›lm›fl velî bülbüller ebkemdür bugün

Kerbelâ cem‘iyyeti rûz-› k›yâmet kendidür
Hüzn ü mâtemle o vâdî özge âlemdür bugün

Ana nisbet aflr-› âfl›r gelmeye dünyâ gam›
Mâtem it Âlî ki âflûr-› Muharrem’dür bugün

(M. Arslan-‹. H. Aksoyak, age, 1996, s. 66)
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SEYFÎ 
(Do¤. ?—Ölm. 1601-02)

As›l ad› Seyfullah’d›r. Yavuz Selim devrinde Ba¤dat’tan ‹stan-
bul’a gelen Seyyid Nizameddin’in o¤ludur. Soyu, Hz. Hüseyin’e
ulaflmaktad›r. Ümmi Sinan’›n halifesidir. Aruz ve hece vezniyle
yazd›¤› fliirlerinde Ehl-i Beyt sevgisi önemli bir yer tutar. ‹stan-
bul’da vefat etmifltir. 

1.

Yâ Resülullah bize gör n‘etti âsî ümmetin 
Görmeye onlar dahi rûz-› k›yamet flefkatin

fiah Hüseyn’in itdiler hâke beraber cismini 
K›lmad›lar ol münâf›klar senün hiç hürmetin

Kerbelâ’da ger göreydin yâ Muhammed hâlimiz 
Tâ k›yamet sâkin olmazd› bizimçün firkatin

Kim ki Âlem Fahri’nin evlâd›na bu¤z eyleye 
Yâ ‹lâhi eyleme ona müyesser Cennetin

Biz muhibb-i hanedân-› Mustafâ’y›z Seyfi’yâ 
Ruz u fleb nesl-i Resulüllah’a olsun midhatin

(Seyyid Seyfullah, fieref-i Siyâdet, ‹stanbul 1326, s. 36) 
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2.

Tâlib-i râh-› hakîkat bu¤z-› evlâd eylemez
Bu¤z-› Ali Haydar’› kendiye mu‘tâd eylemez

Ehl-i îmân›m diyen tutmaz Yezîd’in cânibin
fiefkatinden Mustafâ’n›n gitdi¤in yâd eylemez

Biz muhibb-i Ehl-i Beyt-i Mustafâ’dan olmufluz
Onunçün cevr eder devrân bizi flâd eylemez

Devlet-i dîdâr-› bâkî isteyen yevmü’l-hesâp
Mihnet-i derd-i belâdan bunda feryâd eylemez

Kerbelâ’da fiâh Hüseyn’in kim iflitse hâlini
Seyfi’yâ vîrân eder gönlün âbâd eylemez

(Seyyid Seyfullah, fieref-i Siyâdet, ‹stanbul 1326, s. 36) 
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BA⁄DATLI RÛHÎ
(Do¤. ?—Ölm. 1605)

fiairin kimli¤iyle ilgili ayr›nt›l› bilgiye rastlan›lmamaktad›r.
Di¤er Ruhî’lerden ayr›lmas› amac›yla Ba¤datl› Rûhî ad›yla an›l›r.
Sipahî flairlerdendir. Ba¤dat, Basra, Halep, Erzurum, fiam, fiirvan,
Kerbelâ yörelerini gezmifltir. Hayat› yoksulluk ve zaruret içinde
geçmifltir. En tan›nm›fl fliiri Terkîb-i Bend’idir. Divan› bas›lm›flt›r.

Mersiye

Muhibb-i âl isen tut mâtem-i flâh-› flehîdân›
Zemîn-i gark-› hûn it çarha çek feryâd u fi¤ân›

Ezelden Ehl-i Beyt’ün oynayup çevgân-› aflk›yla
Bu yolda bafllar›n tûp eyleyenler ald› meydân›

De¤üldür Kerbelâ defltinde yer yer lâle-i nu‘mân
Ç›kupdur kaynayup yerden flehîd olanlarun kan›

O ser-bâz-› cihânun olmasa müfltâk-› dîdâr›
Yüzin sürmezdi hâk-i râh›na mühr-i Süleymân›

Nola ger kubbesini kubbe-i eflâke benzetsem
Ki benzer encüm-i rahflâna kandil-i fürûzân›
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Nolur hâl Yezid’ün kükreyüp sahrâ-y› mahflerde
Diye fiîr-i Hudâ ferzendümün kan›n döken kan›

Sulayup ravzas›n sakkâ-y› eflk-i çeflmi Rûhî’nin
Has u haflâk› ref eylesün cârûb-i müjgân›

(Rûhî, Külliyât-› Efl’râ-› Rûhî-i Ba¤dâdî, ‹stanbul 1287, s. 10-11)

Mersiye

Çâk k›l sineni kim mâh-› Muharrem’dür bu 
Ey gönül âh ü figân eyle ki mâtemdür bu

Dökdiler hâke bu dem âl-i Resûl’ün kan›n 
A¤la ey dide ki kan a¤layacak demdür bu

Benzemez gayra gam-› vâk›‘a-i katl-i Hüseyn 
Nâr-› hasretle gönüller yak›c› gamdur bu

Anup ol vâk›‘ay› a¤lamayan bî-derde 
Dir melekler ne aceb seng-dil âdemdür bu

Bedenün dâ¤-› siyehlerle siyeh-pûfl eyle 
Rûhi’yâ karalara gir dem-i mâtemdür bu

(Rûhî, Külliyât-› Efl’râ-› Rûhî-i Ba¤dâdî, ‹stanbul 1287, s. 328)

Mersiye

Gönül mâh-› Muharrem’dür kan› feryâd u efgânun 
Niçün virmez cihân› seyle eflk-i çeflm-i giryânun

An›nçün tutd›lar y›l bafl›n› mâh-› Muharrem kim 
Cedid olup bu ayda mâtemi flâh-› flehidânun
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Bu mâh ol mâhdur kim Mustafâ’nun kurretü’l-ayn› 
fiehid-i hançer-i bi-dâd› old› fiimr-i nâdânun

Bu mâh ol mâhdur ki Murtazâ’nun nakd-i imân› 
Esir old› elinde bir bölük bî-dîn ü imânun

Yezîd’ün ey felek kutb-› murad› üzre dönmekden 
Bozulsa ye¤di pergâlun dükense ye¤di cevlânun

Kan› bir hâksâr-› hânedân-› Âl-i Ahmed kim 
Yaka bir âh ile nüh sakf›n› gerdûn-› gerdânun

Hüseyn’ün ravzas›n seyr it k›yâmet görmek istersen 
Ki tutmufl serv-kadler mâtemin ol flâh-› devrânun

Yeter kan a¤la Rûhi Kerbelâ’y› gark-› hûn itdün 
Gider seyle mezar› korkar›n flâh-› flehidânun 

(Rûhî, Divan-› Rûhî, Millet Kütüphanesi, Reflid Efendi, no.758,
vk. 160ab) 



RAHÎMÎ
(Do¤. ?—Ölm. ?)

As›l ad› Mehmed’dir. Kütahyal›d›r. Kimli¤i hakk›nda yeterli
bilgimiz yoktur. Kanuni’nin o¤lu II. Selim’e kasideler yazm›fl, il-
tifat›n› görmüfl, onun Alaybeyli¤ini yapm›flt›r. III. Murad döne-
minde de iltifat görmüfltür. XVI. yüzy›l›n sonunda yaflam›fl,
XVII. yüzy›l›n bafl›nda ölmüfltür. Divan› bas›lm›flt›r. 

fievk-› ruhsârunla k›ldum bir gazel inflâ Hüseyn
Matla›dur matla-› mihr-i cihân-ârâ Hüseyn

Tîr gamzen yâ kaflun kaddün livâ zülfün cüyûfl
Mülk-i hüsne server-i sâhib-k›râns›n yâ Hüseyn

Reflk idüb sen flehsüvârun sümm-i rahfl-› na‘line
Ham k›lur kaddin anunçün gurre-i garrâ Hüseyn

Sûfî kûyunda cemâlünden safâ kesb idemez
Nûr görmez Ka‘be’de her çeflm-i nâ-bînâ Hüseyn

Kerbelâ-y› gamda cân verdi Rahîmî teflne-leb
Her havâric kand› âb-› vasluna hayfâ Hüseyn

(Ahmet Mermer, Kütahyal› Rahîmî ve Divan›, Sahhaflar Kitap
Saray›, ‹stanbul 2004, s. 279)
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XVII. YÜZYIL





KAFZÂDE FÂ‹ZÎ 
(Do¤. ?—Ölm. 1622)

‹stanbul’da do¤du. E¤itimini tamamlad›ktan sonra Ekmekçi-
zade Ahmed Pafla, Gevher Han Sultan, Üsküdar Valide Sultan ve
Sultan Selim medreselerinde müderrislik yapt›. Celvetiye tarikat›-
na intisap etti. Sultan II. Osman’›n tahttan indirilifline tan›k oldu.
Bu olay›n etkisiyle hastaland›, k›sa bir müddet sonra vefat etti. 

Der Mersiye vü Menkabet-i Hazret-i Hüseyin bin Ali Veli 
Kerremallahü Veche

Biz flemle-i hasret be-ser-i Âl-i Abâ’yuz 
Biz mâtemî-i mâtem-i flâh-› flühedâyuz

Biz a¤lad›ruz gûfl ideni olsa da Cemflid 
Pür-zemzeme-i mersiyeyüz na¤me-serâyuz

Nâdanlara nâ-ehllere söylemezüz biz 
Sâhib nazara nüsha-i esrâr-› Hudâyuz

Hâr-› sitemüz gözlerine Hâriciyânun 
Gül-zâr-› mahabbetde veli mihr-i giyâyuz

fiemflîrini hep bizde dener ehl-i adâvet 
Biz çerhaci-i asker-i erbâb-› vefâyuz
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Zeyn old› beden flerha vü hûn ile ser-â-pâ 
Yani ki o fleh-zâde içün nahl-i gazâyuz

Kan›n komaz›z ceddimizün hasm-› anîde 
Biz kim velî-i vâris-i bî-reyb ü mürâyuz

Bilsen nic’olur hasm-› derûn tîrede hasm› 
fiemflîr-i cilâ fla‘flaa-i mihr-i ziyâyuz

Bilsen nic’olur râh-› mezelletde keflâkefl 
Da‘vâs› içün muntaz›r-› rûz-i cezâyuz

Da‘vâ nice da‘vâ ki alup dâmen-i flûm›n 
Her zerre-i gabrâ diye biz de husemâyuz

Biz de taleb isâr iderüz ol fleh içün kim 
Sergefltegî-i ye’si ile bi-ser ü pâyuz

Mahdûm-› felek rütbe Hüseyn ibn-i Alî kim 
Gerdûn dir ifli¤inde kemer gibi dü-tâyuz

fiehzâde-i a‘zam ki flehân fahrile dirler 
Hürflid gibi dergehine nâs›ye-sâyuz

Mazlûm-i muhakkak ki felek özrin idüp dir 
Hakk›nda anun biz hele pür cürm ü hatâyuz

Gerdûne ki pertev sala envâr-› cemâli 
Hurflidle meh der biz o meydânda sühâyuz

Dünyâya ki âtefl vire nirân-› celâli 
Gerdün dise câiz adem-i mahz u hebâyuz

Besdür bu kadar Fâiziyâ nevha-güzâri 
Çün tâbi-i fermân-› cihân-gir-i kazâyuz

Bir hikmeti vardur bu kazânun da ne flüphe 
Her emrde müstenb›t-› esrâr-› Hudâyuz
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Var bunda da bir s›rr-› kavi mâye nihâyet 
Fehm idemezüz hikmetini biz zuafâyuz

H›fz itme¤e kadir mi de¤ül Kâdir-i Mutlak 
Fikr idelüm el-minnetü lillah ukalâyuz

Bu bahsde tahkîkimüz ancak bu kadardur 
Kim nükte-i el-emsel ile ser-na¤me-serâyuz

Amma yine bu mertebe olmaz bize mâni 
Hasmun yine her hâlde bafl›na belâyuz

Yok kudret-i cüz’iyyesini sarfa cevâb› 
Hakkâ ki bu tahkikde biz gûy-rübâyuz

‹nsâf ile bahs eyler isen müddeiyâ gel 
Müflkillerini hall idelüm ukde-güflâyuz

Olmaz bize düstûr-› amel flol kifli kim dir 
Katline r›zâ virdü¤ine flüphe-nümâyuz

Yetmez mi buna ayn-i r›zâ katli o flâhun 
Dirsin yine bu akl ile belki fuzalâyuz

Hak gûylu¤un lâz›m ide bum dimek kim 
Biz mu‘tezir-i la‘netî-i her dü-serâyuz

Mel‘undur o da ana tarafdâr olan da 
Bu mes’elede sanma bizi ehl-i hevâyuz

Muhlislerinim avn-› Hudâ yâr ü nasîri 
Ol tâifeye Hak bu ki hâk-i kef-i pâyuz

Bed-hâhlarun cân›na sad la‘net ü nefrîn 
Bu maddede biz hele bi-flerm ü hayâyuz 

(Faizî, Divan-› Kafzâde Fâizî, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri
Efendi, Manzum, no. 318, vk. 4ab)
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ÖMER FUÂDÎ
(Do¤. ?—Ölm. 1636)

fieyh fiaban Veli’nin halifelerinden Kastamonulu Muhiddin
Efendi’den hilafet alm›flt›r. fiabâniye âsitânesine defnedilmifltir.
Bu mersiye, hüseynî makam›nda bestelenmifltir. 

fiâh Hüseyn’in firkatiyle a¤layan gelsün beri
Âh ü vâh idüb de-mâ-dem inleyen gelsün beri

Kerbelâ’da ça¤r›flurlar yâ Muhammed yâ Ali
Sînesine flerhalarla dâ¤ uran gelsün beri

Kerbelâ-y› aflk içinde cân ile olup flehîd
Sînesin uryân edüp kanlar saçan gelsün beri

Ol Yezîd’e cân ü dilden la‘net edenlerdeniz
Ol pelîde sebb ü la‘ni eyleyen gelsün beri

Hem Muhammed meclisinde Çâr-yâr gelsün beri
Ey Fuâdî hâl ile irflâd olan gelsün beri

Kutb-i âlem fieyh fia‘bân’›n aziz erkân›n›
Leyl-i âflûrâda ihyâ eyleyen gelsün beri

(Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlü¤ü, MEB Yay., ‹stanbul 1983, c. II, s. 486)
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R‹YÂZÎ
(Do¤. 1572— Öl. 1645) 

III. Murat dönemi bilginlerinden Birgili Mustafa Efendi’nin
o¤ludur. As›l ad› Mehmed’dir. Muhtelif medreselerde ders ver-
mifl; Yeniflehir, Halep, fiam, Kudüs kad›l›klar›nda bulunmufltur.
Kulaklar›n›n iflitmemesi nedeniyle emekliye ayr›lm›fl, 20 sene
boyunca okuyup yazarak günlerini geçirmifltir. 

Mersiye

Da¤lar yand›ral›m mâh-› Muharrem geldi
Yine derd ile yanup yak›lacak dem geldi

Hûn-feflân oldu bugün da¤lar› abdâl›n
Dîdelerden yine yafllar yerine dem geldi

Dâldir derd ü gama mâh-› Muharrem’de hilâl
Kalmaz ey dil-i âvâre bizim kem geldi

Gülflen-i dehrin olur goncas› dem-beste-i gam
Sanma kim âleme bir hât›r-› hurrem geldi

Ey Riyâzî donadup cismimizi dâ¤-› siyâh
fiâh-› gamdan bize bir hil’at-i mâtem geldi.

(Riyâzî, Divan-› Riyâzî, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi,
Türkçe yazmalar, no. 3532, 5536, vk. 65, 107a) 
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SABÛHÎ 
(Do¤. ?—Ölm. 1647)

‹stanbul’da do¤du. E¤itimini tamamlad›ktan sonra Bektafli
Kas›m Dede’ye intisap etti. Sonralar›, seyahat amac›yla gitti¤i
Konya’da Bostan Çelebi’ye ba¤lanarak Mevlevi oldu. fiam Mev-
levihanesi fleyhi Hamza Dede’nin yan›na gitti. Onun vefat›ndan
sonra fleyh oldu. Sonralar›, Yenikap› Mevlevihanesi’nin fleyhli¤i-
ne atand›. Bu görevini 18 y›l sürdürdü. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Dilâ feryâd ü nâle eyle kim mâh-› Muharrem’dir 
Ci¤er kan sine sûzân dide giryân olacak demdir

Tenünde flerhalar çek sineni dö¤ seng-i mihnetle 
Siyehler giy duhân-› âha boyan rûz-› mâtemdir

Hüseyn-i Kerbelâ ahvâlini yâdeyleyüp flol kim
Bu gamdan behre bulmaz iki âlem içre pür-gamd›r

Bizi nâr-› belâ-y› mâtem-i hicran yakm›fld›r
Ci¤er kan olmayanlar sanmay›n bizimle hem-demdir

Sabûhî can ü dilden bende-i âl-i Peyâmberdir
Bu sözde zerrece yok flüphemiz Allah a‘lemdir 

(Sabûhî, Divan-› Sabûhî, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi,
Manzum, no. 249, vk. 12b)
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FERÎDÛN
(Do¤. ?—Ölm. 1658-59) 

Bosna’da do¤du. ‹yi bir e¤itim gördü. fiiirlerinden tarikata in-
tisap etti¤i anlafl›lmaktad›r. ‹stanbul’a geldi. Evkaf katipli¤i gö-
revi yapt›¤› günlerde vefat etti. Divan› bas›lmam›flt›r. 

Mah-› mâtem irdi kim uflflâk› nâlân eyledi 
Mihr-i rûflen çehre-i çarh ebre pinhân eyledi 
Çarh-› kerr ü her seher sanman flafakdan sürh olur 
Eflk-i hûnin döküp hep dâmenin kan eyledi
Kiflver-i gül-zâra irdi mâtem-i cân-sûz kim 
Lâle ba¤r›n da¤larla yakd› sûzân eyledi 
Bir muanber turra gördi var ise hâk üzre kim 
Kendözin bâd-› nesim aftâb ü hayrân eyledi 
Kerbelâ zulmün güle gül-flende hâr izhâr idüp 
Goncenün nâzik tenin pür-zahm-i peykân eyledi 

Mâtem-i Âl-i Abâ yani Hüseyn-i Kerbelâ 
Kurratü’l-ayn-i Resûl ‹bn-i Aliyyü’l-Murtazâ

Neyledün âh ol gül-i gül-zâr› zâlim neyledün 
Verd-i vahdet gonce-i bi-hâr› zâlim neyledün 
Sâye-vefl hâk eyledün ol sâye-i nûr-› Hak’› 
Ol flehi-kad serv-i hofl-reftâr› zâlim neyledün 
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Ceddini yâd itmeyüp urdun kafadan hançeri 
Bûse-gâh-› Ahmed-i Muhtar’› zâlim neyledün 
Gark-› hûn itdün ser-â-ser hançer-i hûn-rîzle 
Yâdigâr-› Haydar-› Kerrâr› zâlim neyledün 
Kurretü’l-ayn-› Resûlullahdur ferda e¤er 
Dirse Ahmed flâhid-i ebrâr› zâlim neyledün 

Bu itâb-› seng söze hiç cevâbun yok senün 
Has›l› dûzahdan ayru bir meâbun yok senün

Bir içim su virmeyüp itdün flehîd ol serveri 
Hay zâlim anmadun ferdâ ikâb-› mahfleri 
Mans›b-› dünyâ içün terk itdün ukbâ câh›n› 
Câh-› zulm itdün yerün hem-dem-i laîn bir fleri 
Bi-hüner bir hile-ker ü bâh-› pür-flersin me¤er 
Hile düzdün kana gark itdün acep befleri 
Mustafâ’nun âline kahr u ezâlar eyleyüp 
‹tmedün asla riâyet hürmet-i peygamberi 
Murtazâ’nun rütbesin fehm itmedün ey hûk-hu
Zulm idüp itdün flehîd ol yadigâr-› Hayderi 

Efserin dûr eyleyüp serden an› itdün flehîd 
Ey siyeh-rû sanma kim ferdâ olurs›n rû-sepîd

Atefl-i mihr ile yansun bâm-› çarh ol mâh içün 
Ac›sun deryâlar ol dür-dâne-i Allah içün 
Hecr-i gülden anlamaz bülbül dimen feryâd idüp 
Mâteminden haste-dildür tâb yok bir âh içün 
Bezm-i flâdi flûr-› gül-flenden olsun munkat› 
fiuyûn olsun mâtem-i âl-i Resûlullah içün 
Lâle yaksun ba¤r›n› bu sûz-› cân-efrûz ile 
Yumsun a¤z›n handeden bu mâtem-i cân-gâh içün 
Turra-i dil-bend ü zülfin yâd eyleyüp bâd-› sabâ 
Sünbülün hâlin periflân eylesün ol flâh içün 

‹nle ey dil sâ¤ar-› hûn eyle demden dîdeyi 
A¤la ey göz bahr-i umman it dil-i gam-dîdeyi
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Ol gül-i ra‘nâ içün dil bülbüli zâr a¤lasun 
Verd-i ruhsâr›n anup gül-flende gül-zâr a¤lasun 
Ça¤layup her su revân olsun dö¤ünsün tafllara 
Serv-i reftâr›n anupser cümle enhâr a¤lasun 
Giceler tâ subha dek sûz u güzâr olsun ifli 
Atefl-i hüsnünden ayru flem-i pür-nâr a¤lasun 
Bu felek abdal› encümden yak›nsun da¤lar 
Ra‘d k›lsun nâle ebr ol mâh› her bâr a¤lasun 
Hûn-i dilden himmet it ey dil yetiflmez gözyafl› 
Ol leb-i dür-bâr içün tâ çeflm-i hûn-bâr a¤lasun 

Ey Ferîdûn a¤la kan ol flâhid-i ebrâr içün 
Yan yak›l ol yâdigâr-› Haydar-› Kerrâr içün

(Ferîdûn, Divan-› Ferîdûn, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala ‹s-
mail, no 470/1, vk. 12a-13b) 
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CEM‘Î
(Do¤. ?—Ölm. 1659)

‹stanbul’da do¤du. As›l ad› Mehmed’dir. E¤itimini tamamla-
d›ktan sonra müderrislik ve kad›l›k yapt›. Divan› bas›lmam›flt›r. 

Vaktidür ey hâme-i flark› edâ 
Kubbe-i çarh› idelüm pür-sadâ 
Ya‘ni ki hengâme-i tahkîkda 
Eyleyelüm vasf-› fieh-i Kerbelâ 
Ol ki nihâl-i kad-i bâlâs›dur 
Rütbet-i vâlâ çemen-i lâ fetâ 
Ol ki gubâr-› der-i feyyâzdur 
Kuhl-i cilâ-bahfl› uyûn-› amâ 
Ol ki bu resme yazan elkab›n› 
Levha-i gerdûna deyr-i kazâ 
Gelüben ser-sebz-i riyâz-› Betûl 
Taze gül-i gül-flen-i Âl-i Abâ 
Jeng-zidâ-y› ruh-› mirât-› din 
Reh-nümâ-y› harem-i kibriyâ 

Ya‘ni Hüseyn bin Ali’y-yi fleci‘ 
Gevher-i zübde-i tâc-› refi‘

Ol fleh-i Mekki vü melek çâkeri 
Ol alem-efrâz-› zafer rehberi 
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Ol Necefi gevher-i zî-k›ymeti 
Ol medenî devha-i dânifl-beri 
Ol meh-i tâbân-› celi pertevi 
Ol gül-i kudsi çemen-i Hayderi 
Ya‘ni ki bâlin-i seri daimâ 
Zânû-y› Peygamber olan serveri 
Hâle-i a¤ûfl-› nebide müdâm
Cilve iden mâh-› ziya-güsteri 
Düflmen-i bed-hâha olup ey felek 
N’itdün o fleh-zâde-i din-perveri 
Garka-i hûn itdün o hûn-hâr ile 
Gerçi ci¤er-kûfle-i Peygamberi 

Lik sen andan beter oldun bugün 
Nâvek-i âha siper oldun bugün

Hâdi-i dilâver-i flerîat iken 
Mehdî-i küncî-i velâyet iken 
Sünbül-i gül-pûfl-› safâ-güsteri 
Ebr-i çemen tâb-› letâfet iken 
Kad-i ser-efrâhte-i dil-kefli 
Nahl-i berr ü mend-i siyâdet iken 
Pertev-i hurflid-i fürû¤-› ruhi 
Bedraka-i râh-› hidâyet iken 
Sine-i mirât-› misâl-i veli 
Mahfaza-i âyet-i rahmet iken 
Teflne-leb-i cadde-i hayrete 
Sâki-i ser-çeflme-i flefkat iken 
Hayflar ol dürr-i cihân k›ymeti 
Lây›k-› ser-tâc-› hilâfet iken 

Kim flude-i hâk-i ma¤âk itdiler 
Tî¤-› dirî¤ ile helâk itdiler

K›yd›lar ol tûtî-i âle dirî¤ 
Virmediler su o nihâle dirî¤ 
Çeflme-i vâlidi terâhhum iken 
Dökmedi bir katre zülâle dirî¤
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Has›l› hiç k›lmad›lar merhamet 
Ol fleh-i pâkize-hisâle dirî¤ 
Üstüne çün mihr bir elden adû 
Eyledi sad tî¤-› havâle dirî¤ 
Cism-i semen gözi bu gül-zârda 
Garka-i hûn old› çü lâle dirî¤ 
Tutmad›¤› sâate husuf gider 
Old› havâle o hilâle dirî¤ 
Vard› o hurflîd-i cihân-› kerem 
Cânib-i maflr›kda zevâle dirî¤ 

Dehre bu eflrât-› k›yâmet yeter 
Ya‘ni k›yâmetden alâmet yeter

Âh o zaman kim ola bi-irtiyâb 
Zümre-i el-atafl-› âfâk-› tâb 
Âh o zaman kim bu saray-› sipenc 
Tâk be-tâk ola yerinden mihrâb 
Âh o zaman kim ola nûr-› mihr 
Nefr-güdâz-› ser-i her fleyh u flâb 
Âh o zaman kim savtile herkese 
Defter-i a‘mâl-i kütâh ü kevâb 
Âh o zaman kim ç›ka hûnîn kefen 
Lâle-s›fat hâkden ol âftâb 
Âh o zaman harf-endâz kim 
Girye-künân mûy-keflân pür-flitâb 
Dâmen-i hasma sar›lup Ehl-i Beyt 
Taraf-› giryân›n alup Bû Türâb 

Mahkeme-i haflre vara dâd ide 
Her biri evvel bafl›n feryâd ide

Âlemi kalmad› bu bezm-i gamun 
Câm› dahi yirlere geçsün Cem’ün 
Âfl›k-› mecrûha gerekmez felek 
Bafl›na çal hokka-i pür-merhemün 
Dahi ne ümmîd iderüz çarhdan 
Dahi ne lutfun umar››z âlemün
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Kim bilürüz garka-i hâk oldu¤un 
Cismini flehzâde-i Îsî-demün 
Çarh-› zebûnundur iden flu‘le-hîz 
Âtefl-i efsürdesini mâtemün 
Dehre Süleyman olursan yine 
Dîv-i felekden hazer it hâtemün 
Düflme flifâr-› felek dâm›na 
Bilme misin vak‘as›n› Rüstem’ün 

Zîr u zîr olsa sezâdur felek 
Bafl›na halkun ne belâdur felek

Biz ki r›zâ cû-y› Hudâ’yuz bugün 
Zerre-i hurflid-i r›zâyuz bugün 
S›rr›n› bu vâhiye-i a‘zamun 
Anlamazuz ehl-i hevâyuz bugün 
Asl› bu s›rrun bilinür ak›bet 
Muntaz›r-› rûz-› cezâyuz bugün 
Hikmet-i Bâri’ye iliflmez ukûl 
Tâbi-i fermân-› kazâyuz bugün 
Biz ki bu meydân-› pür-âflûbda 
Nebre-i flâh-› flühedâyuz bugün 
Cem‘î-i fleydâ gibi sad özrile 
Silsile-cenbân-› duâyuz bugün
Mihr ü kamer nite yüzler sürüp 
Zîbe-i cinânda sühâyuz bugün 

Manzara-i merkadi pür-nûr ola 
Hâf›z-› bâb-› haremi hûr ola

(Cem’î, Divan-› Cem’î, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala ‹smail
432/1, vk. 4b-5b)
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NÂ‹LÎ-‹ KADÎM
(Do¤. ? —Ölm. 1666)

As›l ad› Mustafa’d›r. ‹stanbul’da do¤mufltur. Nâilî-i Kadîm
ad›yla an›lmaktad›r. Özel hocalardan ders alarak kendisini yetifl-
tirmifltir. Maden kalemine katip olarak girmifl, memuriyet geli-
riyle geçinmeye çal›flm›flt›r. Sadrazam Faz›l Ahmed Pafla taraf›n-
dan ‹stanbul’dan uzaklaflt›r›lm›fl, 1665 y›l›nda ‹stanbul’a döne-
bilmifltir. Divan› bas›lm›flt›r. 

Der Menk›be-i Kurretü’l-Ayn-› Resûl-i Müctebâ fiehid-i 
Deflt-i Kerbelâ Hazret-i Hüseyin Rad›yallahü Anh

Bu rûzgâr-› siyeh dil kal›rsa böyle anîd
Çerâ¤-› mihrini söndürmemek de¤il mi ba‘îd

Kazâ ki mânî-i tevfîk-i ehl-i dânifldir
Husûl-i kâm u ümîde olur m› sa‘y müfîd

Kader ki perde-i halvet-serâ-y› hikmetdir
Ne mâverâs› hüveydâ ne perdedâr› bedîd

K›yâm-› merkez-i hayret medâr-› kurb-i visâl
Verâ-y› kurb-i metâlib mebâdî-i teb‘îd
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Cihan girîve-i âflûb u rûzgâr garîm
Me‘âd ü mebde-i hayret emân-› mahz-› va‘îd

Cidâl-sîne h›râfl u sitîze rûh-gezâ
Kazâ hilâf-› r›zâ sulh mâye-i tesdîd

Hezâr Yusuf-› güm-geflte-i emel çâhî
Hezâr dîde-i Ya‘kub ifltiyâk-› sefîd

Bu rûzgâra gelelden ki etdi sevk kazâ
Mefliyyet-i dil-i mevkûf-i dest-gâh-› ümîd

Çekildi gerdifl-i perkâr-› çarhdan fi’l-hâl
Harîm-i manzara-i ârzûya sedd-i sedîd

Düflürdü destine dallâl-› çarh-› bed-güherîn
Metâ-› himmetimi imtinâ-› bey‘-i Yezîd

Bu bey‘-gâh› esâfilde kim muayyendir
Revâc-› gûyî vü kûrî kesâd-› dânifl ü dîd

Bu flâhrehde ki semt-i hatard›r ey dil-i zâr
Ne hâs›l olsa da sa‘yin müsâdif-i te’yid

Ki rûzî-i ser-i Ferhâd u Kays ola âh›r
H›râfl-› hâr-› cefâ zahm-› tîfle-i tehdîd

Tamâm geldi banâ kâm-› dilden isti¤nâ
Vifâk-› bahtdan oldum vücûh ile nevmîd

Refâh-› hâli tasavvur fütüvvetimde harâm
Vefâ-y› ahdi tevehhüm tasavvurumda ba‘îd

Melâletim mütemâdî meserettim ma‘dûm
Mefliyyetim müte‘assîr meflakkatim câvîd

Gel ey gönül olal›m tâbi‘-i kader çünkim
Olur kazâya r›zâ mûcib-i felâh-› abîd
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Biraz da sûret-i hâle nezâre-senc olal›m
Olup müflâhid-i esrâr-› zü’l-celâl-i vahîd

Yed-i tasarruf-› Bârîdedir tahavvül-i hâl
Makâm-› emrde mecbûrdur flakî vü sa‘îd

Bulur nisâb-› tesâvî bu bâ¤da gül ü hâr
Olur bu memlihada hem-ayâr pâk ü pelîd

Bu lüccegehde olur sarsar-› havâdisden
Hurûfl-› mevc-i belâ geh nihân u gâh bedîd

Ne denli muztarib-i pîç ü tâb-› acz olsan
Bulur ol mertebe ser-riflte-i kazâ taksîd

Ne denli râh-neverd-i flikâyet olsa ibâd
Makâm-› kurb-› r›zâdan olur o denli ba‘îd

Bu yolda tî¤-i r›zâ ile çâk çâk olan›n
Derûn-› lâle gibi dâ¤dâr›d›r hurflîd

Bisât-› emrdir ey dil bu mevkif-i hayret
Olur k›yâm› karîn-i r›zâ-y› Rabb-› mecîd

Medâr-› nîl-i saâdâtd›r bu menzilde
Dilîr-i ma‘reke-i Kerbelâ Hüseyn-i flehîd

Hasan birâderi perverde-i kinâr-› Resûl
Fürû¤-› nûr-› dû-çeflm-i Alî imâm-› sa‘îd

Sipehbud-› sü‘adâ nûr-› dîde-i Zehrâ
Ki levh-i arfla olunmufl müessiri tesvîd

O flâhzâde ki etmifl vüfûr-› bahflâyifl
H›zâne-i keremi bî-nîyâz-› kufl u kilîd

O yekketâz-› flehâdet ki Kerbelâ’dan tamâm
Mesîhe eyledi tefhîm n’eydi¤in tecrîd
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O fleb-çerâ¤-› necâbet ki hacletinden olur
Verâ-y› dâmen-i Îsîde muhtefî hurflîd

Fürû¤-› savletin etdikçe kaht-› âb füzûn
Adûya sâika-bâr oldu ol kazâ-temhîd

Salup serâser-i âfâka pençe oldu tamâm
Misâl-i tî¤ cihân-gîr-i âfitâb-› ferîd

Zihî irâdet-i hükm-i ezel zihî teslîm
Bu iktidâr ile ol pençe tâb-› hasm-› anîd

Kazâya verdi r›zâ bildi oldu¤un âh›r
Mezîl-i devlet-i fânî saâdet-i te’bîd

Ser-i mübârekine kasd edenlerin olsun
Gezende mâr-› siyâh gerdeninde habl-› verîd

O nahl-i bârvere Kerbelâ zemîninde
Su vermeyenler olsun mübtelâ-y› lerzifl-i bîd

Bu fitne âteflin ikâd eden la‘înin ola 
Edip azâb›n› Kahhâr lahza lahza medîd

Teni cahîm-i nedâmetde tûde-i ahker
Zebân› kûre-i âtefl-fürûz-› gamda hadîd

Gel ey gönül alem-efrûz-› âh olup edelim
O flâhzâdeye mâtem merâsimin tecdîd

Arûs-› mâtemine dîdeden nisâr edelim
Dizip tabakçe-i yâkûta la‘l ü mürvârid

Mücâhidân-› gazâ mukbilân-› hazretdir
Sabâh-› haflr olur a‘dâya mâtem anlara îd

Bu infi’âl ile mahflûr olanlar›n verilir
Kef-i neflât›na mahflerde nâme-i te’yid
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Vukû‘-› mâtem olayd› e¤er zamân›nda
Bu bezmgâhda sunmazd› câma el Cemflîd

Bu gamla lây-› hum› cevher-neflât ise de
Hamîr-i mâye-i endûh olur flarâb-› nebîd

H›râfl-› nâhün-i âzârd›r bu meclisde
O zahmeler ki urur târ-› çengine Nâhîd

Na’îm-i kurba zülâl-i visâle teflne idi
Olup mukârin-i tevfik ü sa‘y› old› müfîd

Çekildi âlem-i kesretden oldu ol sultân
Garîk–i lücce-i envâr-› maflr›k-› tevhîd

Cevâb› var ise hasm›n hemân dilîr olsun
Tutunca dâmenini Ehl-i Beyt rûz-› va‘îd

Budur hulâsa ki mahz-› hilâf-› hikmetdir
Sezâ-› la‘n ise ancak bu mâcerâda Yezîd

Zebân-› cebr ü kader gibi lâl-i hayretdir
Zuhûr-› vâk›‘a-i Kerbelâ’da akl-› reflîd

Zihî makâm-› tahayyür ki vahfletinden olur
Zebân-› nât›ka ebkem muhâl guft u flenîd

Bu râz› derkde kem-mâyedir h›red yâ Rab
R›zâs› cûflifl-i seylâb-› vehme sedd-i sedîd

Bize r›zâ-y› flerîfin gerek hudâvendâ
Ne harf-i çûn u çerâ ne zebân-› pür-ta‘kîd

O gün ki arz olunur seyyiât-› hazretine
Siyâh-nâme-i a‘mâl-i nâ-resîd ü resîd

Edip muâmele lutfunla Nâilî’yi koma
Girifte-dâmen teb-lerze-i ukâb-› fledîd
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Yüzü suyuna o sultân›n eyleyip irsâl
Emân-› âtefl-i dûzahdan ol garîbe nüvîd

Vüfûr-› ât›fetin etsin ol güneh-kâr›n
Garîk-i ni‘met-i gufrân›n oldu¤un te’yîd

Dem-i güzârifl-i hurflîd-i mahfler ol flâh›n
Himâyetinde olam der emân-› z›ll-› medîd

Ezziyet-i dil-i dânâda tâ ki çarh-› denî
Elde husûm›na Âl-i Muhammed’in taklîd

Bulup cezâs›n› bir yerden olmas›n yâ Rab
O cem‘-i hâife dûzahda kâbi-i tefrîd

Ola o f›rka-i dûzah-karâra rûz-› cezâ
Duhân-› silsile-tâb-› cahîm habl-i verîd 

(Nâilî, Nâilî Divan›, Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Pafla,
no.559, vk. 13-15) 
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NEfiÂTÎ
(Do¤. ? —Ölm. 1674)

Edirne’de do¤mufltur. fiairin kimli¤i ve e¤itimi hakk›nda ye-
terli bilgiye sahip de¤iliz. 1670 y›l›nda, fieyh Osman Efendi’nin
ölümüyle Edirne Muradiye Mevlevihanesi fleyhli¤ine atanm›flt›r.
Dört y›l bu görevde kalan Neflâtî, Edirne’de vefat etmifl, Mura-
diye Camii haziresine gömülmüfltür. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye li-Hazret-i ‹mâm Hüseyn

I.

Ak›t hûn-âbe-i çeflmün gelen mâh-› Muharrem’dür
Yine mâh-› Muharrem bâ‘is-i endûh-› âlemdür
Ci¤er-hûn olmamak mümkün mü âlem derd ile flimdi
Zamân-› mâtem-i fleh-zâde-i zî-flân-› Ekrem’dür
Vücûdun pâre pâre eyleyip meh derd-i mâtemle
Ta¤›tm›fl ebr kendin seb‘a-i seyyâre derhemdür
Güsiste riflte-i iflret perîflân hâne-i flâdî
fiikeste çeng-i Zühre hâl-i gerdûn cümle pür-gamdur
Atar bir gün vücûdun hâke seyr it çün flihâb ol da
Nice demdür felek gamla dimâ¤-âflüfte sersemdür
Me¤er bülbül çemende mersiye-hân oldu ezhâra
Perîflân hâl-i sünbül gonceler mebhût u ebkemdür
Aceb mi flâh-› gül pür-dâ¤ ederse flimdi bâzûs›n
N’ola hûnîn alem kaldursa lâle vakt-i mâtemdür
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Gezer gülflende zencîrin sürür mecnûn olup cûlar
Beneffle ser-fikende bâr-› sad-endûh ile hamdur

Bu bir mâtemdür el-hak kim buna mümkün de¤ül tâkât
N’ola olsa derûn-› gonce pür-hûnâbe-i hasret

II.

Çeker çâk eyleyip gül dest-i mâtemle girîbân›
Ci¤erler hûn eder bülbüllerün feryâd u efgân›
Olur pür-nem çemende çeflm-i nergis eflk-i flebnemle
Görüp her subh-dem hûnîn-flafak hurflîd-i rahflân›
Hayâl-i Kerbelâ eyler ki galtân itdiler hâke
Dem-âlûde ser-i fleh-zâde-i yektâ-y› zî-flân›
Dirî¤ ol dem flihâb-âsâ niçün mahv olmad› bilsem
Düflüp hâke sipihrün âftâb› mâh-› tâbân›
Dirî¤ ol dem niçin gerdûn girüp sad-perde-i flerme
Yirin milk-i ademde itmeye bir künc-i pinhân›
Dirî¤ ol dem niçün tolâb-› çarhun akmayup kan›
Felek soldurdu ol nev-res nihâl-i gülflen-i cân›
Dirî¤ ol dem niçün kan a¤layup ebr-i siyeh gamla
Cihânun olmaya her sengi bir yâkût-› rummânî
Dirî¤ ol dem nüçin sad-lücce-i mâtem gelüp cûfla
Tecâvüz itmeye tûfân-› girye hadd-i imkân›

Aceb hâl-i musîbet bü’l-aceb hayret-fezâ mâtem
Revâdur tâ k›yâmet olsa âlem derd ile pür-gam

III.

Ci¤erler âtefl-i hasretle yans›n flu‘le-hâr olsun
Gönüller derd ile pür dîdeler hem eflk-bâr olsun
Yine bir mertebe tutsun cihân› nevha-i mâtem
Melâik dîde-giryân ehl-i âlem cümle zâr olsun
Ç›kup dûd-› derûn-› ehl-i mâtem evc-i gerdûna
Siyehler geysün âlem flâm-› hasret âflikâr olsun
Kesüp geh na‘l-i tâze geh yakup bir dâ¤-› pür-hasret
Felek mâtem-geh-i âlemde dâim dil-figâr olsun
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Ak›tsun dîdeden feryâd ile ebr-i siyeh eflkin
Derûn› derd ile mâhun da yansun dâ¤dâr olsun
Y›k›lsun sakf› gerdûnun dökülsün dâne-i encüm
Dil-i uflflâk-› fleydâ gibi ol da târümâr olsun
At›lsun mihr-i âlem-tâb hâke bâm-› gerdûndan
Düflüp rûy-› zemîne hem çü sâye hâksâr olsun
Görüp bu mâtemi cûlar da dö¤sün seng ile cismin
Cihân› geflt idüp hasretle dâim bî-karâr olsun

Figân sad-âh ile çarh-› denî-i sifle-perverden
Ki ay›rd› cihân› böyle bir pâkîze gevherden

IV.

Nedir bâ’is bu denlü kîne bilsem çarh-› hod-râye
fiikest olmak neden ol gevher-i pâk-i girân-mâye
Neden ol gevher-i yektây› devrân eylemek zâyi‘
Ne gevher kim fürû¤› ta‘ne eylerdi Süreyyâ’ya
Sehâb ol gevher-i yektây› turmaz cüst ü cû eyler
Kemâl-i ifltiyâk›ndan iner geh rûy-› deryâya
Alevzâr old› her bir dil tutufld› ser-be-ser âlem
Aceb âtefl b›rakd› çarh-› zâlim cân-› dünyâya
N’ola hûn-› flafak dâmân›n› eylerse âlûde
Tokundu seng-i fitne aks idüp nüh çarh-› mînâya
Ne dâmân› kala gör çarh-› dûnun ne girîbân›
Hele gör sen de seyr it pençe-i pür-zûr-› da‘vâya
Ne da‘vâ kim ola erbâb-› mahfler cümle pür-hasret
Ne da‘vâ kim düfle dehfletle lerze arfl-› a‘lâya
Ne da‘vâ kim kopa nev bir k›yâmet dahi ol demde
Gele bir mertebe meydân-› mahfler flûr u gavgâya

Dönüp hûnîn-kefenle lâlezâra arsa-i mahfler
Akar her dîdeden sad derd ile cûy-› belâ yek-ser

V.

Neflâtî gel yeter feryâd› ko dehri harâb itdün
Eritdün zahra-i hurflîdi mâh› dil-kebâb itdün
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Neflâtî gel yeter âtefl b›rakdun h›rmen-i sabra
H›râfl-› cevr ile cân u dili pür-›zt›râb itdün
Neflâtî gel yeter virdün sipihre havf ile lerze
Ci¤er-hûn eyledün geh mihre geh mâha itâb itdün
Neflâtî gel yeter koydun sipihri perde-i flerme
Nikâb-› ebr ile mihri giriftâr-› hicâb itdün
Nedir bu nazm-› pür-sûzunda âtefl-pâre mazmûnlar
Dil-i sükkân-› çarh› cümle hep pür-sûz u tâb itdün
Nedür bu dîde-i terden akan hûnâbe-i hasret
Çemenzâr-› gamun seng-i siyâh›n la‘l-i nâb itdün
Nedür bu cûfl-› tûfan-hîz-i hasret cism-i zârunda
Ak›tdun lücce-i çeflmün cihân› gark-› âb itdün
Nedür bu derd ile flîven yeter zabt eyle feryâdun
Ki akl› rû-be-râh-› hayret u sabr› harâb itdün

Yeter virdün yeter ruhsat beyân-› hecre hâmûfl ol
Çeküp sahbâ-y› ›flk› gel biraz ser-mest ü mehdûfl ol

(Neflâtî, Neflâtî Divan›, Süleymaniye Kütüphanesi, Nazif Pafla,
no.942, vk. 6a-8a)
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FASÎH
(Do¤. ? —Ölm. 1699)

‹stanbul’da do¤du. Dukaginzadeleler ailesindendir. Köprü-
lüzade Faz›l Ahmed Pafla’n›n hazine katipli¤ini yapm›flt›r. Hat-
tat Dervifl Ali’den sülüs ve nesih dersleri alm›flt›r. Tasavvufa il-
gisi nedeniyle Galata Mevlevihanesi fleyhi Gavsi Dede’ye intisab
etmifltir. ‹stanbul’da ölmüfl, Galata Mevlevihanesi haziresine gö-
mülmüfltür. Divan› bas›lm›flt›r. 

Der-Mersiyye-i Hazret-i Hüseyn 

Geldi dem-i ferhunde-kadem mâh-› Muharrem
Gitsin dilümüzden gam-› endîfle-i âlem
Gelsün demidür hâne-i bî-minnet-i câna
Mihmân-› mükerrem-ter-i gam flâm u seher dem
Bir elde girîbân be-dâmen-res-i feryâd
Bir elde ser-i gîsû-y› ham-der-ham-› mâtem
‹crâ idelüm mâtemin ol flâh-› cihânun
Dürler dökelüm yâd›na ol gevher-i cânun

Hûn-âb-› ci¤erden virelüm dâ¤a terâvet
Gelsün nem-i dilden o kühen-bâ¤a letâfet
Huflk-› gam› itsün leb-i sad-pâre-i feryâd
Âh-› seherîden ide hem kesb-i harâret
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Âh-› âlem ü dâ¤› çerâ¤ eyleyüp iy dil
Gerdân olalum küçe vü bâzâr› temâmet
‹crâ idelüm mâtemin ol flâh-› cihânun
Dürler dökelüm yâd›na ol gevher-i cânun

(Fasih, Fasih Divan›, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türk-
çe Yazmalar, no.469, vk.8) 

Der Mersiyye-i Hüseyin Rad›yallahü Anh

‹y gönül âmâde-i âh ol Muharrem’dir gelen
Haz›r ol ey dîde-i ter flehr-i mâtemdür gelen

Mevsim-i kaht-› neflât u zevk-› flâdîdür bu flehr
fiehr-i cânâ hep metâ-› gussa vü gamdur gelen

Huflk-lebdür bu meh-i mâtemde bahr u cûylar
Gelse de mikyâs-› dilden mâ de¤ül demdür gelen

Berk-› handeyle güflâd olmaz bu demlerde dehen
Vakt-i ebr-i âh u bârân-› de-mâ-demdür gelen

Yâd idüb ol tîre-eyyâm› Fasîh-âsâ bu dem
‹y gönül âmâde-i âh ol Muharrem’dür gelen

(Fasih, Fasih Divan›, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum,
no.328, vk.9ab) 

Der-Mersiyye-i fiehzâde-i Güzîn Nûr-i Dîde-i Zehrâ 
Mahdûm-i Her Dü-Serâ Hazret-i Hüseyin Rad›yallahü Anh 

Gurre-i mâh-› Muharrem’dür bu
Mevsim-i sûzifl-i mâtemdür bu
Bu dem-i girye-i pey-der-peydür
Vakt-i feryâd-› dem-â-demdür bu
Gel gel iy dil fleb ü rûz a¤layalum
Âtefl-i gamla ci¤er da¤layalum



Gonçe-vefl çâk-i girîbân idelüm
Murg-› bülbül gibi efgân idelüm
Olsun eflâk-i gülzâr âh kebûd
Eflk-i çeflm-i terimüz kân idelüm
Gel gel iy dil fleb ü rûz a¤layalum
Âtefl-i gamla ci¤er da¤layalum

Ceybümüzle bir idüp dâmenümüz
Âtefl-i gam idelüm me’menümüz
Çeflmümüz hûn-› ci¤erle pür idüp
Âl idüp eflk ile pîrâhenümüz
Gel gel iy dil fleb ü rûz a¤layalum
Âtefl-i gamla ci¤er da¤layalum

Virelüm rîzifl-i eflke ruhsat
Bulsun âh-› dilimüz germiyyet
Bulmasun kalbe safâ râh-› dühûl
Gelmesün hât›ra ayfl u iflret
Gel gel iy dil fleb ü rûz a¤layalum
Âtefl-i gamla ci¤er da¤layalum

Eyleyüp dîdeyi mu‘tâd-› bükâ
Rûz u fleb görmeyelüm hâb-› safâ
Dâ¤ dâ¤ eyleyelüm cismümüzi 
‹delüm çeflmümüzi hûn-pâlâ
Gel gel iy dil fleb ü rûz a¤layalum
Âtefl-i gamla ci¤er da¤layalum

Uralum sînemize dâ¤-› sarîh
‹delüm huccet-i ihlâs› sahîh
Çehremüz hâk-i niyâza sürelüm
Seyl idüp eflkümüzi hem-çü Fasîh
Gel gel iy dil fleb ü rûz a¤layalum
Âtefl-i gamla ci¤er da¤layalum

(Fasih, Fasih Divan›, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum,
no.328, vk.9) 

108



XVIII. YÜZYIL





B‹RRÎ 
(Do¤. 1669—Ölm. 1715)

Manisa’da do¤du. As›l ad› Mehmed’dir. Manisa Sultan Camii
Darüflflifa’s› ikinci tabibi Ahmed Efendi’den ders ald›. Mevlevi-
li¤e intisap etti. Mevlevi fleyhleri Nakfli Ali Dede ile Lutfi Efen-
di’den yararland›. Geçimini sa¤lamak amac›yla bir attar dükka-
n› açt›, bu nedenle Attar lakab› ile tan›nd›. 

Nazar-› enver-i erbâb-› dile rûflendür
Ki Hasen hüsn-i Hüseyn’e vire dil ahsendür

Hasenât› hüsni gör ki Hüseyn’ün yoluna 
Yol›nup flerha açar sanki gül-i gül-flendür

Hüsni zehr-i gam-› derd-i Hüseyin ile zebûn 
‹tdi dünyâ ki aceb mekr ü feni çok zendür

N’ola her müslim olan la‘net ile yâd itse 
O Yezîdi ki Hüseyn ü Hasen’e düflmendür

Hele vech-i Haseni aflk›na lutf itdi Hüseyn 
Didi Birrî ki hazînemde ehabbâdandur

(Birrî, Divan-› Birrî, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi,
Manzum, no. 54, vk. 104ab)
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ED‹RNEL‹ KÂMÎ
(Do¤. 1649—Ölm. 1724)

Edirne’de do¤du. Edirne Gülflenî Tekkesi fieyhi ‹brahim Gül-
flenî’nin o¤ludur. Edirne’de bafllad›¤› e¤itimini ‹stanbul’da sür-
dürdü. Neflâtî Dede’den Edebiyat ve Farsça dersleri ald›. Çeflitli
medreselerde müderrislik yapt›. Ba¤dat, Galata, M›s›r kad›l›kla-
r›nda bulundu. Mezar› Karacaahmed Türbesi karfl›s›ndad›r. 

Sultân-› Kerbelâ 

Rûh-i fidâke ey gül-i âl-i Muhammedi 
Nev-bâve-i hadika-i esbât-› Ahmedi

fiir-i fleh-i cenab flefik-› Hasan Hüseyn 
Bir fleh ki taht-gâh-› saâdet mü’ebbedi

Nûr-› dü-çeflm-i hazret-i flehenfleh-i Necef 
Nâzende Âl-i Beyt-i Habibün ser-âmedi

Ehl-i Irâk’a devlet ü izzet yeter anun 
Âmâl-gâh-› âlem olan hâk-i meflhedi

Dergâh-› pâk-› meflhedine yüz sürenlerün 
Nakd-i murâd-› her dü-cihândur der-âmedi
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Rû-mâlgâh olursa seza hâk-i Kerbelâ 
Â¤ûfla ald› sen gibi bir zât-› emcedi

Zatun gibi aziz-i cihânun adûlar› 
Olsun hemifle nâr-› cahimün muhalledi

Ol nâzenin-i dehri beli sevmeyen Yezîd 
fiâyân-› seng-i ta‘na degül la‘n-i sermedi

Nâil-i be-kâm olmaya m› Kâmi-i hakîr 
Kim itdi zib-cephe bu hâk-i mümeccedi

(Kâmî, Divan-› Kâmî, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi,
Manzum, no. 373, vk. 23b-24a; no. 374, vk. 20a)

113



NAZÎM
(Do¤. ?—Ölm. 1727) 

‹stanbul’da do¤du. Küçük yafl›nda e¤itime bafllad›. Ende-
run’da yetiflti. Arapça, Farsça ö¤rendi. IV. Mehmed devrinde ‹s-
tanbul Pazarbafl›l›¤› ile görevlendirildi. Mevlevi tarikat›na inti-
sap eden flair, Edirne’de postniflinlik görevi yapt›. Musiki ile ilgi-
lenmifl; hem bestekar, hem de hânende olarak tan›nm›flt›r. Yazd›-
¤› na‘tlarla tan›nm›flt›r. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye-i Muharremiye

Demdür fi¤ana baflla gel ey cân-› nâ-tüvân 
Dutsun cihân› velvele-i nevha vü fi¤ân 
Demdür firâk-› mâtem-i fiâh ile âlemi 
Gark eyle eflk-i âl ile ey çeflm-i hûn-feflân 
Eyle hücûm-› hasret ile nâleni bülend 
Olsun sadâ-y› âh ile pür çarh-› âsmân 
Düflsün zemine velvele-i mâtem-i Hüseyn 
Ç›ksun sipihre gulgule-i âh-› âfl›kân 
K›lsun bu demde sinesini pâre pâre halk 
Olsun bu demde hûn-› ci¤er dîdeden revân 
Kaddin hemîfle çarh e¤üp kanlar a¤lasun 
Girsün siyeh câmelere hayl-i kudsiyân 
Mâh-› Muharrem oldu gönül mâtem eyle gel 
Demdür bu sûz-› fliven ile yansun ins ü cân 
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Sûz-› firâk-› fiâh-› fiehîdân-› Kerbelâ 
Düfldi cihâna mâtem-i Sultân-› Kerbelâ

Yans›n derûn-› sine-i çarh-› sitize-kâr 
Ç›ks›n sipihre flu‘le-zenân âh-› pür-flerâr 
Mâh-› felek firâk ile zerd ü nizâr olup 
Olsun hezâr hasret ile mihri bi-karâr 
Ol serv-i sidre-kâmete sad ifltiyak ile 
Ser-geflte hâl-i cûy-› çemen lâle da¤-dâr 
La‘lin me¤er ki gonce anup oldu ba¤r› hûn
Her bir flükûfe hançer-i mâtem ile dil-fikâr 
K›lsun beneffle ser-be-zemin fliven eylesün 
Sünbül-vefl olsun ol da periflân-› rûzgâr 
Pirâhenini pârelesün gonceler olup 
Bâd-› elemle güllerin evrâk› târ u mâr 
Mersiye-hân› oldu me¤er flimdi derd ile 
Her gül-bün üzre nâlede sad-andelîb-i zar 

Pür-yâra itdi lâleleri tîr-i mâtemi 
Sad-pâre k›ld› gülleri flemflir-i mâtemi

Ey lutf› yok mürüvveti yok çarh-› ser-nigûn 
Al-i Resûl’i mihnetle eyleyen zebûn 
K›ydun o flâha nice ihânetler eyledün 
Dâmânun old› âk›betü’l-emr gark-› hûn 
Bir katre suya teflne idüp eyledün dirî¤ 
Cevr ü cefâlar itdün ana ey sipihr-i dûn 
Havf itmedin mi h›flm-› Hudâ’dan aceb o dem 
Ey cevr-pifle dehr-i deni devr-i baz-gûn 
Devrün tamâm olma¤a yaklafld› var ise 
Kârun müdâm olmadadur mekr ile füsûn 
Sahrâ-y› mahflere gele hûn-pâfl ser-be-kef 
Meydân-› haflri eyleye ol dem ki âl-gûn 
Eyâ olur m› sende o demde mecâl-i nutk 
Ey Âl-i Mustafâ’ya k›yan çarh-› bi-sükûn 

Geçsün derûn-› sine-i çarha hadeng-i âh 
Giysün hezâr zâr iderek âsmân siyâh
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Kalmaz bu cürm yanuna ey çarh-› pür-flitâb 
Mes’ûl olunca rûz-› cezâda nedür cevâb 
Havf itmedün mi Hakk’dan idüp böyle cür’eti 
Fahr-› Cihan’dan eylemedün tutal›m hicâb
Cism-i latifin eyledün a¤aflte hûn ile 
K›yd›n o nâzenine idüp cevr-i bi-hesâb 
Halk-› cihan bu vak‘adan dil-fikâr olup 
Giysün siyâh mâtem idüp a¤lasun sehâb 
Mâtem zaman› geldi giyüp kisve-i siyâh 
Dök eflk-i âl gûnun› gel ey dil-i harâb 
fiiven zaman› geldi yanup yak›lup müdâm 
Sür hâke rûy-› zerdini mânend-i âftâb 
Eyle sadâ-y› nâleni peyveste-i felek 
Te’sir-i sûz-› âh ile k›l sinesin kebâb 

Kimdür bu demde sinesi çâk olmayan gönül 
Kimdür bu demde menzili hâk olmayan gönül

Gel ey Nazîm-i zâr yeter eyle mâtemi 
Hâkister itdün âtefl-i nazmunla âlemi 
Gel ey Nazîm-i zâr yeter sûzifl-i derûn 
Yakdun flerâr-› âh ile nüh tâk-› târemi 
Gel ey Nazîm-i zâr yeter eyledün fi¤ân 
Terk eyle sen de nâle vü âh u dem-â-demi 
Gel ey Nazîm-i zâr yeter âh-› girye-hîz 
Gark itdün eflk-i germ ile mâh-› Muharrem’i 
Gel ey Nazîm-i zâr yeter sunma fari¤ ol 
Sermest-i câm-› mâteme bu kâse-i gam› 
Gel ey Nazîm-i zâr yeter eyledün yeter 
Fevvâre-sâz kasr-› garrâ çeflm-i pür-gam› 
Gel ey Nazîm-i zâr yeter nâle vü enin 
Bezm-i fenâda eyle biraz sen de hurremi 

Demdür flarâb-› nazm ile medhûfl ol ey kalem 
Oldu tamâm mersiye hâmûfl ol ey kalem

(Nazîm, Divan-› Nazîm, ‹stanbul 1257, s. 305-306)
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AZBÎ BABA
(Do¤. ?—Ölm. 1736-37)

Kütahya’da do¤du. As›l ad› Mustafa’d›r. Dergah-› Âlî çavufl-
lar›ndand›r. Niyazi M›srî’ye intisap ederek Halvetili¤i benimse-
mifltir. Sonralar› Bektaflili¤e intisap etmifltir. ‹stanbul’da vefat et-
mifl, Merdivenköy’ündeki fiah Kulu Dergah›’na defnedilmifltir. 

1.

Kasd-› Âl-i Mustafâ etmez Müselmân›m diyen
Ehl-i Beyt’e gayz tutmaz ehl-i îmân›m diyen

Gûfl-vâr-› arfl iken kadr-i bülendi ol flehin
Ehl-i Beyt’e kin eder mi sâhib-i iz‘ân›m diyen

Kim me¤er âdem de¤ilsin flân-› zât-› bilmedin
Yok mudur cisminde cân› flâd-› handân›m diyen

Böyle kâfirlik eder mi göz göre ey bî-haber
Bana lutfundan keremler eyle sübhân›m diyen

Sana la‘net eylemekle buldu Hak’dan rahmeti
Sad-hezâr sana benzer flâh-› devrân›m diyen
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Dost olur bir lokmadan kelb-i ukûrsun bin yedin
Böyle hayvanl›k eder mi kâmil insân›m diyen

Ravzas›n k›ls›n tavaf pervâne yaks›n tenini
fiem-i fiâh-› Kerbelâ’da andelîbân›m diyen

Ci¤eri yüz bin delik olmufl muhibb-i Haydar’›n
Bî-hisâbd›r iflbu gamdan dil-perîflân›m diyen

Ne verir zehr edersin vermeden bir katre su
Eylemez bu vaz-› nâ-hemvâra düflman›m diyen

‹flbu mâtemdir yakup sînesin çâk eylesün
Dûzah içre gülflen olsun nâr-› sûzân›m diyen

Cân u bâfla kalmasun cânâna versün cân›n›
Gussadan âzâd olsun cism-i uryân›m diyen

Her belâdan der-kenârd›r keflti-bânî Nuh’a der
Cân-› dilden bende-gân› fiâh-› Merdân’›m diyen

Râh-› aflkda serseri bîçâre küstâh Azbî’dir
Fi-sebilillâh ko aksun dost içün kan›m diyen

Hem hayât› hem memât› ça¤›r›r dost deyu
Hiç kaçar m› ölümden Hak’ka kurbân›m diyen

(Azbî, Divan-› Azbî, Kitapl›¤›mdaki Yazma Azbî Divan›)

2.

Ey gönül mersiye-hân ol mâcerâ-y› mâteme
K›l serencâm›n flikâyet Kerbelâ’n›n âleme
Bende-i Ahmed-i muhibb-i Haydar-› Kerrâr iken
Tî¤ çekdin bu¤z idüb nesl-i Resûl-i Ekrem’e
Sen o vesvâs o¤lu vesvâss›n ki aslâ flüphe yok
Âdem olan hiç bu denlü cevr ider mi âdeme
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Almayan nemden harâret ehl-i teflne bu deyû
fieb olunca tîrden fitl çekerdin flebneme
Deflt-i nemde vermedin âb-› devrân›n damlas›n
Bu cezây› itmedi Nasrânî ‹bn-i Meryem’e

Sanma kim gül-gûn-i flafakdand›r sipihr-i pür-vefâ
Dâmen-i gerdûnu tutmufl hûn-i Âl-i Mustafâ

Ey keremsiz zulmü sen mazluma kanun eyledin
Kerbelâ defltinde hûni misl-i Ceyhûn eyledin
Ömrümün sermâyesin hâk ile yeksân edüp
Hazret-i Fahrü’n-Nisâ’n›n ba¤r›n› hûn eyledin
Âlemin ismin mükerrer çün fenâ zikrettirüp
Ehl-i Beyt-i Murtazâ’y› böyle mahzûn eyledin
Hubb-i dünya kasd-› flâh-› mü’minîn etdirüp
Kâfir oldun ittifâk› çarh-› gerdûn eyledin
Çün adûsun gam de¤il suyun yüzün göstermesen
El-atafldan teflne-leb hâlin di¤er-gûn eyledin

Bâis-i iftâr-› kudret oldu firkat sand›¤›n
Ârzû-y› âb-› kevserdir harâret sand›¤›n

Kerbelâ sahras›d›r uflflâk› nâlân eyleyen
Dîde giryân sîne büryân akl› hayrân eyleyen
Tavk-› la‘net sana dökdün flehitler kan›n›
Göz göre ad›m Safiyyullah› inkâr eyleyüp
Kâfir-i billâh de¤il mi kasd-› îmân eyleyen
Tâbi-i vesvâs de¤il mi kendin insâf eyle gör
Su yerine teflne-gâna tîr ü bârân eyleyen
Bir beflerden gelmedi bu mühmelât-› vaz‘›n senin
Sensin Âl-i Mustafâ’y› hep periflân eyleyen

Çün risâlet bezminin k›ld›n çerâ¤›n bî-ziyâ
‹flbu mâtemden perîflân oldu âlem veyletâ

Kemli¤e iyilikden oldu bizlerin irflâd›m›z
Böyle telbîse böyle teallüm eyledi üstâd›m›z
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H›rka-pûflânuz adûnun ta‘n›na kalkan›m›z
Çün muhibb-i hânedân söylendi bizim âd›m›z
Câ-y› râhatd›r gidin nemed-i âlem fenâ
Yâ ne var vîrâne görsen sûretâ âbâd›m›z
Deflt-i gamda teflne-gânuz fiâh Ali abdâl›y›z
Cismimizde Zeyn olan da¤lar yatar isbât›m›z
Kasd-› Âl-i Murtazâ k›ld›n idüp pejmürde hâl
Büsbütün dünyay› tutsa vechi var feryâd›m›z

Gam m›d›r da¤lar yakup kanlar döküp âh eylesen
Bafl aç›k yal›n ayak feryad edüp de inlesen

Vechi vard›r a¤lasan eyyâm-› mâtemdir gelen
Bizlere gülmek haramd›r çün Muharrem’dir gelen
Dinle bu mersiyeyi dâ¤-› derûnun zâhir et
Mâcerâ-y› nûr-i çeflm-i Fahr-i Âlem’dir gelen
Ç›kd› cennetden fenâ bezminde demler sürdü tut
Hâl-i âlem böyledir Havvâ vü Âdem’dir gelen
Kahr-› a‘dâdan ci¤erin yansa hakk›nd›r kerem
Hazret-i ‹brahim’e nâr içre flebnemdir gelen
Ehl-i mâtem saymad› tufân› gamdan büyük
Ehl-i derdin dîdesinden nem de¤il demdir gelen

Azbî feryâd eyle a¤la kan dökülsün dîdeden
A¤lamak âdet kal›pd›r bize Âdem dededen

(Azbî, Divan-› Azbî, Kitapl›¤›mdaki Yazma Azbî Divan›)
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SEZÂYÎ-‹ GÜLfiENÎ
(Do¤. 1669—Ölm. 1737)

Mora yar›madas›ndaki Korent kasabas›nda do¤du. Venedik-
lilerin Mora’y› iflgali üzerine 1687’de ‹stanbul’a geldi. Bir müd-
det sonra Edirne’ye giderek Mukabele Kalemi’nde çal›flmaya
bafllad›. Tasavvufa yöneldi. fieyhinin vefat› üzerine Veli Dede
Dergâh›’nda fleyhlik yapt›. Ömrünün son 35 y›l›n› Sezayî Tekke-
si’nde irflat görevi yaparak geçirdi. Edirne’de vefat etti. Tekkesi-
nin haziresine gömüldü. Divan› bas›lm›flt›r. 

Ey flehîd-i Kerbelâ’ya a¤layan
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün
Âtefl-i hasretle sîne da¤layan 
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün

Sînede serde gerektir da¤ ola
Kanl› yâfl›n dîdeden ›rma¤ ola
Ger dilersen menzilin uçma¤ ola
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün

Gece gündüz ey Muhammed ümmeti
Edelim cân-› Yezîd’e la‘neti
Dersen ere sana Hakk›n rahmeti
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün
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Kimdir o flâh-› flehîd-i Kerbelâ
Nûr-› çeflm-i Murtazâ Âl-i Abâ
Eb ü ceddidir Ali hem Mustafâ
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün

Her seher sanma flafakla flebnemi
And› kan a¤lar felekler ol demi
Âlemi tutdu Hüseyn’in mâtemi
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün

Çâr-yâr ile Muhammed ey saîd
Oldular tesmîm-i zehr ile flehîd
K›yd›lar rahm etmeyip bunca anîd
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün

Ey Sezâyî bilmifl ol flâh-› Hüseyn
Cümleye sevmekdir an› farz-› ayn
fieksiz ehlullâha oldu nûr-› ayn 
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bugün

(Sezâyî, Divan-› Sezâyî, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Man-
zum, no.204, s.164)
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CEMÂLÎ 
(Do¤. ?—Ölm. 1750) 

As›l ad› Mehmed Celaleddin’dir. Edirne’de do¤mufltur. ‹lk
e¤itimine Edirne’de bafllayan flair, Halvetiye tarikat›n›n Uflflak›ye
koluna mensup fieyh Mehmed Hamdi Efendi’ye intisap etmifltir.
Hasan Sezai’nin vefat›ndan sonra 4 y›l irflat görevini yürütmüfl-
tür. ‹stanbul’a gelmifl, Savaklar’da H›râmî Ahmed Pafla zaviye-
sinde fleyhlik yapm›flt›r. fiiirlerinde sanat endiflesi tafl›mamakta-
d›r. Divan› bas›lm›flt›r. 

Dü cihâna flâhdur Âl-i Abâ 
Burc-i nûrda mâhdur Âl-i Abâ

Hakka düflmendur olarun düflmeni 
Bil habîbullâhdur Âl-i Abâ

Anlar› âgâh ider s›rr-› ebîh 
Sanma sen nâ-gâhdur Âl-i Abâ

Her ne istersen yüri var anlara 
fiâfi‘-i der-gâhdur Âl-i Abâ

Tut baflun üzre Cemâli anlar› 
Tâc-› ehlullâhdur Âl-i Abâ

(Nihal Nomer Karaman, Cemalî Divan›, Kitabevi 2002, s. 10)

123



SEYY‹D YUSUF N‹ZAMEDD‹N
(Do¤. 1671—Ölm. 1752)

Band›rma’da do¤du. ‹lk e¤itimini babas›ndan ald›. Üsküdar’a
geldiklerinde Aziz Mahmud Hüdayi âsitanesi fleyhi Erzincânî
Mustafa Efendi’ye intisap etti. Celveti erkan› üzere ayinlerin ya-
p›ld›¤› evleri sadrazam Hekimo¤lu Ali Pafla taraf›ndan geniflleti-
lerek cami ve tekkeye dönüfltürüldü. Band›rmal› (‹nadiye) Tekke-
si ad›yla an›lan bu tekkede Pazartesi günleri Celveti ayinlerini ic-
ra eden Seyyid Yusuf Nizameddin Efendi, ‹stanbul’da ölmüfltür.

Mersiye

Bu ne bir gavgâ-y› dil-suz ki eder her mâh u sâl
Sâl nola nev-be-nev uflflâk› pür hüzn ü melâl

Bu ne bir ceng ü cidâl-i gam-nisârd›r ki k›lar
Hânedân-› ehl-i beyt-i Mustafa’y› dâ¤-dâr

Bî-sebep bir ma‘reke lây›k m›d›r bulsun husûl
Anda leb-teflne fi¤ân itsün bütün Âl-i Resûl

Hangi bir gavgâ-y› zulm-i iktira‘da vak›‘d›r bu hâl
Kime men etmifl aceb âb-› F›rât’› zü’l-celâl
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Kim görür peygamberin ahfâd›na zulmü revâ
Kim eder nur-i uyûn-i Hel Eta’ya kim hayfâ

Kim bi-hakk›n sevmifl olsa Hazret-i Peygamberi
S›dk ile imân ile ihlas ile ol serverî

Eylemez elbet bu fi’l-i gam-fezaya cür’eti
Eflk-i nisâr eyler mi yâ âl-i habîb-i izzeti

Kûfiyân teklîf-i biatla an› aldatd›lar
Hazret-i fiâh-› flehîde tî¤-› udvân atd›lar

Yalvarup hem aldatup da‘vet k›lup ol peykeri
Sonra da nakz-i ahidle döndüler bir bir geri

Kerbelâ-y› pür belâda etdiler ceng ü cidâl
Teflnelikle etdiler Âl-i Resûli bî-mecâl

Yetmifl üç ser-bende-i Âl-i Abâ flâh u gedâ
Râh-› Hak’da etdiler cân u seri bir bir fedâ

Her biri bir savlet-i flîrânede ceng ü cidâl
Eyleyüp de etdiler dâr-› bekâya intikal

Her biri bir vech-i hûn-rizânede çekdi cefâ
Duymad› Âl-i Nebi bir nebzecik bû-y› vefâ

Her biri bir tî¤-› hun-hârânede âh bi’t-tamam
Bezl-i nakd-i câna bir bir etdiler hep ihtimâm

Yal›n›z kalm›fld› ol flâh-› ser-efrâz-› safâ
‹bn-i evlâd-› Ali sâbir-i gam u belâ

Ya’ni yâ necl-i necîb-i Murtaza ‹bn-i Ali
Bintû Zehra Fat›ma hayrü’n-nisad›r ol veli

Hayme-gâha giderek etdi celâdetle nidâ
Dedi kim ey teflne-gân ey hem teflne-yân-i belâ
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Pek garipdir bulacak emr-i kadr-i hayz-› husûl
Ben gerekdir pek yak›nda k›lay›m Hakk’a vüsûl

Emr-i lâhuti fleref-vârid olunca azmime
‹ttiba¤ itsün bütün ahfâd u benden emrime

Bak bu da‘vetde icâbet mutlaka emr-i ehem
Vuslat-› Hak’da fedâilik azizim mültezem

Kalkarak ald› vüdû’ itdi iki rik’at edâ
Yâ huzû u yâ huflu’ mahbûb-i Rabbü’l-Kibriya

Fâri¤ oldukda salatdan Hazret-i flâh bâ-tebâz
Kûfiyâna eyledi nush tevâzu¤la âgâz

Ey gurûh-› mefsedet ben necl-i pâk-i Haydar›m
Nur-i ayn-i Mustafâ mahdum-i sâkî kevserim

Validemdir Fat›ma hayrü’n-nisâ zü’l-kerem
Hazret-i mahbub-i Hak Mahmud-i efhamd›r dedem

Siz nas›l müslimsiniz ki ana var iman›n›z
Sonra da fler’-i Nebiye karflu pür-isyans›n›z

Lâ-yuad muhibb u mürsellerle davet etdiniz
‹htiyar-› kizb idüpde va’d-i bîat etdiniz

Ben o va’d-i kizbe aldanm›flda k›lm›fld›m sefer
Anlafl›ld› nâdim-i va‘d oldunuz siz ey flerer

Bâri mâni‘ olmay›n azm-i Hicaz etsem gerek
Nâ-tüvân ma‘sumlar› gamdan halas etsem gerek

Gerçi bir nefsim içün itmem size arz-› niyâz
Öleyim sizden mürüvvet etmeyem tek iltimas

Siz adû-y› din ü peygambersiniz ey kavm-i flûm
Çünkü Âl-i Haydar’› a¤latd›n›z siz ey zalûm
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K›ymadan ma‘sumlara ok atd›n›z ey bî-hayâ
Valideyninden sabiler zulm ile oldu cüdâ

Teflnelikle k›ld›n›z hatunlar› mecbur-i zâr
Arfl-› a’lâ ruh-i Ahmed buldu gamla inkisâr

‹tmeyüp Hak’dan hazer hem de Nebî’den hiç hayâ
‹tdiniz bunca ezây› kahr u zulmi hep revâ

Böyle feryâd eyliyorken Hazret-i flâh-› velâ
Âh-› vâh-› gulguleyle doldu deflt-i Kerbelâ

Oldu ahfâd-› Nebi Âl-i Ali gark-› keder
Yand› feryâd eyleyüp hep inleyüp cümle befler

‹flte bu fil-i fecîa nüh felek a¤lafld›lar
Arfl-› a‘lâda melekler karalar ba¤lafld›lar

Böyle bir zulm-i fecî› görmedi çarh-› cihân
A¤layan kerrubiyana peyrev oldu âsümân

Fâhira ben ki muhibb-i Âl-i Beyt-i Haydar’›m
Hem hanîfî müslümân›m bende-i peygamberim

Bu elemle a¤lar›m âh eylerim her ân u în 
Düflmenimdir lâ‘net olsun Âl-i Mervân-i laîn

Eylerem her vech ile her demde ben la‘net mezîd
La‘netullahi Yeziden ve alâ Âl-i Yezid

(Band›rmal›zade Seyyid Yusuf Nizameddin, Mersiye-i fiâh-›
fiehîd-i Kerbelâ, Bask› yeri yok 1339, s. 5-7)

Mersiye

A¤la ey dil ki bugün zulm-i firâvân oldu
Gül-i gülzâr-› Nebi soldu perîflân oldu
Bu ifle ins ü melek cümlesi nâlân oldu
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Ehl-i Beyt’e bu zaman gör ki ne tu¤yân oldu
Hânedân-› Nebevî âh ile sûzân oldu

Zümre-i ehl-i flikak etdi inâd›n i’lân
Hânedân-› Nebevî oldu garîk-› ahzân
A¤layub mâtem eder kimde ki vard›r imân
Bu ifle yand› bütün âh edereke halk-› cihân
A¤lad› flems ü kamer inledi hem kerrûbiyân

Etdiler âl-i Yezîd kizb ederek nakz-› uhûd
‹flte bu vâk›‘a-i kerb-i belâ oldu flühûd
Düfldü hâk-i siyehe sâye-i sultân-› vücûd
Nur-i çeflmân-i Ali nûr-i Fuâd-› Mahmûd
Eylemiflken an› Kur’ân ile tebcil ma’bûd

Girye-nâk etdi, bizi bu fi’l-i a’dâ
Eyledi dâll ü mud›l anlar› hep hubb-i sivâ
Biz nas›l etmeyelim la’neti her demde sezâ
Tî¤-i tahkîre hedef oldu hafîd-i Tâhâ
Titredi yâreli bir kufl gibi rûh-i Zehrâ

Hayf kim k›yd›lar ol flâha bugün kavm-i Yezîd
Etdiler zulm ü flekavetleri ol rütbe mezîd
Teflne-leb eylediler tî¤-› ihânetle flehîd
Hançerin çekdi hücûm etdi o dem fiimr-i pelîd
La’netullâhi yeziden ve alâ Âl-i Yezîd

Ümmü Gülsum yetiflüp âh ederek etdi fi¤ân
Gördü ki re’s-i Hüseyn hâk üzerinde galtân
Zeynep olmufldu Sekine’yle beraber giryân
Âl ü ahfâd-› Nebi cümlesi zâr u nâlân
Lerzeden sanki harap oldu bütün kevn ü mekân

Bu ne udvân ki Yezîdan ana vermez idi âb
Âl ü evlâd-› Nebî oldu umuman bî-tâb
fiehribânu ediyor zümre-i Süfyân’a hitab
Ederek la‘neti bir tavr-› elemle iflrâb
Dedi ey kavm-i Yezîdan size gelmez mi hicâb
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Bu idi nur-i uyûn flerefâ necm-i safâ
Bu idi rûh-i Ali zübde-i erbâb-› vefâ
Bu idi cevher-i pâkize-i rûh-i Zehrâ
Bu idi nesl-i Nebî dürre-i mahbub-i Hudâ
Bu idi bize vasî eylediniz flimdi cüdâ 

Fahr-i âlem ki an›n ceddini teflkîl ediyor
Hazret-i Hakda an› lutf ile tebcîl ediyor
Hem de Kur’ân-› Kerim’inde tescîl ediyor
Zât-› âlîsini her vech ile tahlîl ediyor
Zât›n› mevkiini has›l› tafdîl ediyor

Gerden-i bûse-geh-i mihr-i risâletdi an›n
Âr›zî cilve-geh-i nûr-i velâyetdi an›n
Gözleri sâ¤ar-i ser-flâr-i nübüvvetdi an›n
Deheni gonca-i gülzâr› fleriatd› an›n
Sözleri zübde-i esrâr-› hakikatd› an›n

Bu ne zulm ne cefâd›r hele ey kavm-i anîd
fiüphe yok olmuflsunuz lutf-› ilâhiye baîd
Emr-i Hakk› b›rak›p oldunuz etba-› Yezid
Etdiniz Âl-i Resûle o kadar zulm-i fledîd
Hurmeti vacip iken kahr› revâm› tefldîd

Müteveccih olarak Kabe’ye ol nesl-i Betûl
Dedi ey ceddi eyâ flâh-› Resul
Bize gör ki ne ezâ eylediler kavm-i cehîl
Tafl da olsa bu kadar kahr› eder miydi kabul
Ne revâ kanlara ma¤rûk ola mâderle o¤ul

Böyle söylerken yetifldi Zeyneb-i âlî-fehâm
Gördü uryan seririnde yatmada flâh-› hümân
Hâke düflmüfl kan ile galtând›r flâh-› imam
K›ld› bir nevha o demde oldu âlem pür-zulâm
Hep nidâ-y› vâh-› Hüseynâ ile cihân doldu tamâm

Eylemifldi nur-i ayn-› Murtazâ terk-i diyâr
Olmufl idi vas›l-› zat-› Huda-y› Kird-gâr
Her kimin iman› varsa âh eder bî-ihtiyâr
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Nâle vü âh u fi¤anla cism-i zâr›n dâ¤-dâr
Afveder cürm ü günâh›n la-cerem perverdigâr

Fâh›râ ser-tâc-› uflflâkd›r Hüseyn-i Kerbelâ
Haste-gân-› aflka tiryâkd›r Hüseyn-i Kerbelâ
Muktedâ-y› enfüs ü âfâkd›r Hüseyn-i Kerbelâ
Vech-i pâk-i Hakka müfltâkd›r Hüseyn-i Kerbelâ

(Band›rmal›zade Seyyid Yusuf Nizameddin, Mersiye-i fiâh-›
fiehîd-i Kerbelâ, Bask› yeri yok 1339, s. 3-4) 
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DIMIfiKÎ
(Do¤. ?—Ölm. ?)

Kimli¤i hakk›nda bilgi bulunamam›flt›r. 18. yüzy›lda yaflayan
bir Bektafli flairidir. 

Ben mevali meflrebim her demde direm yâ Hüseyn
Tî¤-› gamzen sînemi çâk eylemifldir yâ Hüseyn

Sînede çekdi¤im elifler da¤lar yakd›m flehâ
Bafl aç›k yal›n ayak abdâl›n oldum yâ Hüseyn

Alma ben derviflin âh›n bana gel rahm eyle kim
Mâtem-i hecrinle oldum derd ile eyvâ Hüseyn

Teflne oldum Kerbelâ-y› râh-› aflk›nda senin
Dimedin la‘lin meyinden bir içim su mâ Hüseyn

Yine abdâl oldu derdinle D›m›flkî derdmend
Ça¤›rup her ruz u fleb der âh Hüseyn vâ Hüseyn

(S. N. Ergun, Bektafli fiairleri ve Nefesleri, ‹stanbul 1955) 
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NECEF
(Do¤. ?—Ölm. ?)

Kimli¤i ve çevresi hakk›nda bilgimiz yoktur. 18. yüzy›lda ya-
flayan bir Bektafli flairidir. 

Çok zamand›r görmedim zîbâ cemalin yâ Hüseyn
Ol sebepden oldu çeflmim çeflmesi deryâ Hüseyn

Kerbelâ-y› aflk içinde bafl aç›k abdâl var
Sineme çektim elifler kâmetin çün yâ Hüseyn

Dâ¤-› aflk›nla beni mahflerde görüp ehl-i derd
Cûfl idüp gö¤sün dö¤üp her dem dediler yâ Hüseyn

Sen kemân ebru gam›ndan atma¤a âh oklar›n
Bafl›ma kirfl eyledim kaddimi k›ld›m yâ Hüseyn

Hulk ile sen Hayderîsin hem müjendir Zülfikâr
Bu Necef kemter kulun Kanber gibidir yâ Hüseyn

(S. N. Ergun, Bektafli fiairleri ve Nefesleri, ‹stanbul 1955) 
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BEL‹⁄ 
(Do¤. ?—Ölm. 1758)

Yeniflehir/Fener’de do¤du. ‹yi bir e¤itim göndü. Akoval›za-
de Ahmed Hatem Efendi’den ders ald›. Gençli¤inde ‹stanbul’a
geldi. Tekrar Yeniflehir’e döndü. Klavrata Yeni ve Eski Za¤ra
kad›l›¤› görevlerini yürüttü. Rumeli ve Mora valilikleri yapt›.
Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye-i ‹lm-i Efrâz-› Sufûf-› Kurretü’l-Ayn-i Resûl-i Kibriyâ 
A‘nâ Hazerât-i Haseneyn Rad›yallahü Anhümâ 

Kalmaz bu zîr-i çarhda herkes olur hebâ 
Eyler flikeste dâneleri devr-i âsiyâ

Pâ-mâl-i esb-i gam olal› cism-i lâgarim 
Dâ¤ urd› sinem üstüne tamgâ-y› nakfl-› pâ

Nâhun de¤il bu pâ vü yedimde ayân olan 
Uc verdi böyle nevk-i ser-i deflne-i kazâ

Bir turfad›r ki sâye güzâr olsa çeflmime 
Olur serimde erre-i âhen per-i hümâ

Bâlâ-y› heft-târeme pertev-feflân iken 
Kandil-i necm-i baht›m› çarh etdi bi-ziyâ
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Bi-berk ü bâr-› mezra-› dehrim ki dâneme 
Eyler hurûfl-› cünbifl-i dil kâr-› âsiyâ

fiemflir-i ser-tîz gibi cismim dü-nîm ider 
Etsem e¤er ki bâlifl-i zer-dûze ittikâ

Eyler vücûduma düm-i akreb gibi eser 
fiefkat-nigâh-› cünbifl-i müjgân-› akraba

Sinemde flerhalar çekilüp tî¤-› gadr ile 
Oldu sahâif-i rakam-› mustar-› anâ

Olsam fütâde çeflmine mûrun bu za‘f ile 
Eyler o demde çeflmini pûflîde-i edâ

Zâl-i sipihre mihr ile meh aynun olmasa 
Görmezdi cism-i lâgar›m› etmeye cefâ

Reng-i cünûn-› gam yine gül-gûne-rîz olup 
Sevdâ-y› pây-› ma¤z-› serm etdi pür-h›nâ

Vermez giyâh-i huflkuma neflv ü nümâ e¤er 
Geflt-i emelde olsa revân çeflme-i bekâ

Gehvâre olsa t›fl-› dile pür-sebât olur 
Deryâ-y› cünbifl-efgen-i sim-âb-› pür-cilâ

Dest-i felekde meh gibi sad-nâhun olsa da 
Pür piç-kâr-bid ile olmaz girih-güflâ

Bulsa fürû¤-› mevc-i sitâremle terbiyet 
Olur hâlide pây›ma her sebze-i giyâ

Süzân-› berk-› âfet olur berg-i dâneme 
Hirmen-geh olsa merdümek-i dide-i hümâ

Âb oldu zîr-i seng-i cefâda kal›p dilim 
Mânend-i âb-› gevher-i sâf-› girân-bahâ
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Bir zahma bahye olmad› ömrüm resenleri 
Mahv oldu zîr-i payda çün târ bu riyâ

Sad-âh zahm-› hançer-i masmûm-› mihnete 
Kim yok derûn-› etibbâda bir devâ

Amma ki erganûn-i nevâhâ-y› çarhdan 
Minnetle olmazam yine hâhende-i nevâ

Def gibi gûfl-› cân açar›m kavl-i mutribe 
Olsam ne denlü sille hûr-› dest-i müddeâ

Çak olsa sine ma‘den-i âhen-rübâ gibi 
Bir söz etmem atlas-› gerdûnden recâ

Fark›m flikeste olsa misâl-i ser-i hibâb 
K›lmam o demde kâse-i fa¤fûr-vefl sadâ

Dâ¤-› derûn› kâse-i der-yûze etmeden 
Olmaz niyâz-› feyz-i flehen-flâh-› Kerbelâ

Ol flâh-› âb-rûy-› hilâfet ki âsumân 
Semm-i semend-i rif‘atine oldu çehre-sâ

Ol flâh-› taht-› mülket-i ma‘nâ ki eyledi 
Çârûb-› meclisi müjesin dîde-i hümâ

Sultân-› Kerbelâ ki an›n zât-› pâkidür 
Genc-i t›ls›m-› gevher-i esrâr-› enbiyâ

Revnak-fezâ-y› dûde-i Âl-i Muhammedi 
Pertev-mümâ-y› mahfil-i vâlâ-y› etk›yâ

Nakd-i fürû¤-› bâs›ra-i dîde-i Betûl 
Kandil-i nûr-› merdümek-i ayn-i Murtazâ

Fart-› keremle teflne iken old› sineden 
Hûn-› ci¤erle âb-dih-i hançer-i kazâ
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Mânend-i serv makdemini üstüvâr edip 
Old› mukim-i ba¤çe-i Me’men-i R›zâ

Seyl-i revân-› tünd-i havâdisle oldu güm 
Dürr-i sadefce-i kerem-i kulzüm-i Hudâ

Sad-âh kim ol gül-bün-i bâ¤-› velâyeti 
Pejmürde eyledi sitem-i ceyfl-i eflkiyâ

Bi-âb ol flehin leb-i gül-bergi çâk olup 
Hûn-› ci¤erle gonce gibi k›ld› iktifâ

Sad-çâk olur bu mâtemi gûfl eyleyen gönül 
Pür-girye eyler ayn-› serab› bu mâcerâ

Cûfl eyleyen serâb de¤ildür o arsada 
Huflk itdi âb› âtefl-i âh-› ulü’l-abâ

Bârân-› seyl-i ebr de¤ildür revân olan 
Yâd eyledikçe ol demi eyler felek bana

Sanman flafak ki mâtem için çarh eder müdâm 
Hûn-› ci¤erle câme-i peflminesin t›lâ

Mâh-› Muharrem’in kad-i ham-küfltesi gibi 
Bu mâtem etdi kâmetini âlemin dü tâ

Olsun bu matla‘-› sühan-› pâk-i tâb-dâr 
Pür-piç-i tâb‘a nâhun-› tîz girih-güflâ

Ey kâ’inâta hâk-› derin cây-› ilticâ
Vey nakfl-› bûse gevçe-i lutfunda nakfl-› pâ

Gerd-i elemle eyledim âlüde sinemi 
Kim bih-i aflk›n ola derûnumda cilve-sâ

Çekdim derûna kâfile-i hayl-i mihnetin 
Oldu o hayle cünbifl-i dil nâle-i derâ
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Tâk-› sipenç-i hât›ra yazd›m muhabbetin 
fiengeref-i la‘l-i sûde olup hâk-i Kerbelâ

Mânend-i Zülfikâr-› dütâ olsa kametim 
Aflk›n eder beni yine bir merd-i lâ-fetâ

‹ksir-i hâk-i râh›n› kehhâl-i rûzgâr 
Ayn-› alîle eyledi minnetle tûtiyâ

Etdi hayâl-i teng nebât-› leb-i terin 
Gül-zâr-› der-i dide-i uflflâka tengnâ

Olsun çera¤-› mürde-i dil kim ki etmeye 
Hem-çün sipend âtefl-i aflk›nda can fedâ

Mânend-i mis ayar m› olur dem-â-dem ayân 
Her kim ki gubâr-› râh›n› eylemezse kimya

Ya vârisü’l-eimme veya eflrefü’l-ümem 
Ya menba‘-› kerâmet veya ahsenü’l-verâ

Fermân olursa dergeh-i adlinde eyleyim 
Hûn-› ci¤erle rîhte-i reng-i ifltikâ

Ummân-› ma‘s›yetde edip gavta-kârl›k 
Oldu habâb-› mâ gibi dil mâil-i hevâ

Alât-› flevkin üstüne lerzân olur gönül 
Mânend-i tâziyâne-i tanbûr-› pür-nevâ

fiah üzre görse bir gül-i hamrây› dil sanur 
Saki elinde bâde-i câm-› elem-revâ

Gül itse na¤mesin ser-i tasvîr-i nakfl-› Çin 
Ol dem olurdu kâse-i çin-i pür-sadâ

Pîçide oldu dâmen-i pâkine hâr-vefl 
Kaddim egerçi eyledi ol meh benim dü tâ
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Eyler tavâf-› Ka‘be-i kûy› bu dîdeme 
Hâhiflle mil sürmeyi bir abanüs asâ

Bir taze na¤me-keflle olur mur¤-i dil flikâr 
Olmaz nevâ-y› çeh çeh-i bülbüle âflinâ

Gönlüm esîr-i zülf-i bütân eyleyip beni 
Dâm-› belâdan eylemedik sa‘y edip rehâ

Ez-cümle fart-› kefl-me-kefl-i rüzgârdan 
Mihnetle oldu hemçü keman kâmetim dü tâ

Ey pâdiflâh-› kiflver-i ma‘nâ flitâb edip 
Geldi ümid ile der-i vâlâna bir gedâ

Deryüz-kâr-› küçe-i ihsân›n olmuflum 
‹ksîr-i nakd-i lutfun ile eyle pür-nevâ

Der-beste etme dergeh-i lutfun ki eyledim 
Gülmih-i bâb-› merhametin dîde-i recâ

Güm-râh eder bu vâdi-yi pür-gamda reh-zenâm 
Lutfun e¤er ki bendene olmazsa reh-nümâ

Bi-tâb kald› tevsen-i dil ile hem-inân 
fiefkat-resâ-y› bedraka-i himmetin ana

Tomâr-› nazm› tayy ederek vaktidür Beli¤ 
Gül-gonce gibi ola güflâde kef-i duâ

Tâ kim bu heft-künbed-i devvâr-› nil-gûn 
Bâlâda devr ede nitekim beyza-i hümâ

Kandil-i nûr-türbe-i vâlâna can at›p 
Ervâh-› kudsiyân ola pervâne dâimâ

(Beli¤, Divan-› Beli¤, ‹stanbul 1258, s. 3-5)
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HÂfi‹M 
(Do¤. ?—Ölm. 1783)

Band›rmal› Yusuf Ziyaeddin Efendi’nin o¤ludur. Babas›n›n
vefat›ndan sonra Band›rmal› Tekkesi’ne fleyh oldu. Celvetili¤in
Hâflimiyye kolunu kurdu¤u söylenmektedir. Bir ara Melamili¤e
ve Bektaflili¤e meyletti. Celveti mensuplar› taraf›ndan d›flland›.
Divan› bas›lm›fl›r. 

Mersiye

Ey gönül gel mâtem it kim Kerbelâ’n›n günidür 
Ehl-i aflk›n iste¤i hep hânedan›n hûnidür 
Al ü evlâd-› Hüseyn’in etk›yân›n rûh›dur 
Gel gönül gel mâtem it kim Kerbelâ’n›n günidür

Ger der isen ben muhibb-i hanedân›m ey habib 
‹t Yezide la‘neti itme tevakkuf ey garib 
Gir gürûh-› âfl›kâna olg›l ey can›m rebîb 
Gel gönül gel mâtem it kim Kerbelâ’n›n günidür

Gel bu mâha it ri’âyet terk-i flürb eyle dilâ 
K›l hazer gel olma münkir bafl›na iner belâ 
Böyle yazm›fld›r savâik-› lâ-din gelsün sala 
Gel gönül gel mâtem it kim Kerbelâ’n›n günidür

139



Her kimin imân› varsa bu zaman eyler zuhur 
Derd-i mâtem atefliyle ci¤erin eyler buhur 
Hubb-i Haydar gayretinde Hâflim’â itme kusur 
Gel gönül gel mâtem it kim Kerbelâ’n›n günidür

(Hâflim, Divan-› Hâflim Efendi, ‹stanbul 1252, s. 48)

Mersiye

Besmeleyle hamd ü flükre mazhar oldu Mustafâ
Böyle zât› hânedân›n kim ide medh u senâ

‹mtisâl-i emr içün sallû aleyhim ve’s-selâm
Sallallahümme sellim rûh-i külli’l-enbiyâ 

Mustafâ’n›n râh›na âfl›k olan rûh-i alâ
Âl-i evlâd›na bir bir et salat ile senâ

Hem Muharrem’de gerekdir terk-i îfl ola tamâm
K›ssas›n kerb-i belân›n yâd ide subh u mesâ

Bu kasidem ehl-i beytin râh›na oldu zimâm
Cân ü dilden kim okursa bulur elbetde beka

Rûh-i Ahmed’den muhabbet isteyen âfl›k müdâm
Okuya ebyât›m› tertibi üzre tâlibâ

Es-salât ey nûr-i zât-› kibriyâ hayrü’l-enâm
Ve’s-selâm ey kün fe-kân›n mazhar› nûr-i vefâ

Es-salât ey mazhar-i küll-i hakîkat es-selâm
Kavl-i Hak flân›nda nâzil Hel Etâ hem lâ fetâ

Es-salât ey yâr-i Ahmed ümm-i Zehrâ ve’s-selâm
Hazret-i Kübrâ Hadice câniflîn-i Mustafâ
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Es-salât ey ümm-i s›btîn tâc-› eflrâf ve’s-selâm
Zevce-i Hayder-i Betûl Fat›ma hayrü’n-nisâ

Es-salât ashâb-› hayr›n cümlesine ve’s-selâm
Her biri ehl-i kesâya oldular avn-i Hudâ

Es-salât ey zehr-i a‘dân›n flehidi ve’s-selâm
‹sm-i hulkîde Hasan’d›r nur-i çeflm-i Murtazâ

Es-salât ey vâris-i ilm-i nübüvvet ves-selâm
Hutbe-i ümmü’l-kitâbd›r hem flehîd-i Kerbelâ

Es-salât ey ekber-i evlâd-› fiebbîr ve’s-selâm
Nâm-› Zeyne’l-Âbidîn hem mefhar-i âl-i abâ

Es-salât ey Bâk›r›’l-ilm-i Muhammed ve’s-selâm
Câbirile cedd-i pâkinden selâm erdi ana

Es-salât ey fahr-i ümmet sad-hezârând›r selâm
Caferü’s-Sâd›k imâmü’l-evliyâ fiemsü’d-Duhâ

Es-salât ey seyf-i kudret hem yedullah ve’s-selâm
Mûsî-i Kâz›m veliyyü’l-mü’minîn sâhip atâ

Es-salât ey rükn-i erkân-› imâmet ve’s-selâm
Arz-› Beyzâ meflhedi nâm› Ali’dir hem R›zâ

Es-salât ey ehl-i irfân›n cevâd› ve’s-selâm
fiân-› flöhretde Muhammed’dir Takî sâhib-velâ

Es-salât ey mahzen-i nûr-i hidâyet ve’s-selâm
Bu’l-Hasan s›rr-› Ali hakkâ Nakî hayrü’l-verâ

Es-salât ey ehl-i Hak sâhip livâs› ve’s-selâm
Cünd-i vahdet askeridir Zülfikâr-› seyf-i lâ 

Es-salât ol hâtemü’l-esrâra bizden ve’s-selâm
Nam-› Mehdî’dir zamân›n sâhibidir dâimâ
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Her nefes olsun flerîat ehline bizden selâm
Ehl-i beyt-i Mustafâ’ya eylediler ›ktidâ

Ma‘rifet ehline bizden ma‘rifet üzre selâm
Nûr-i vech-i muktedây› bildiler kim hak-nümâ

Hakka mirâtd›r hakikat ehline bizden selâm
‹lm ü kudretle tamâmen buldular hayyü bekâ

Hâz›ran gayben erenler flân›na bizden selâm
Cehl-i inkâr zulmetine oldular nûr u ziyâ

Haricîdir hem münâf›k bil Betûl’e cevr eden
fiâhidim ashâb-› Kur’an kavl-i pâk-i müctebâ

Fât›ma Haydar Hasan’la hem Hüseyn’in flân›na
Hâülâ-i ehl-i beytî dedi flâh-› enbiyâ

Bunlar› taht-› kisâya ald› hem dedi Resûl
Bunlar›n neslinden olmaz ilm-i hak Kur’an cüdâ

Haflre dek tâ âb-› Kevser nûfl olunca bunlar›n
Nesl-i sulbünden gelir her bir ‹mâm-› muktedâ

Hâflimâ geldi Muharrem zevk-› flevk ola harâm
Hânedân›n hurmetîçün ola icrâ mâcerâ

Her kim isterse makâm ola ana Dârü’s-selâm
Ehl-i Beyt’in aflk›na öz varl›¤›n eyler fedâ

Tercümân-› Âl-i Tâ-hâ’d›r bu nazm-› hofl-edâ
Dinleyenler okuyanlar Hakla bulur likâ

(Hâflim, Mersiye-i Band›rmal›zade Hâflim Baba, Süleymaniye
Kütüphanesi, Hac› Mahmut Efendi, no. 4721, vk. 1b-2b)
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KÂNÎ 
(Do¤. 1712—Ölm. 1792)

Tokat’ta do¤du. 40 yafl›na kadar Tokat’ta kald›. Mevlevi tari-
kat›na intisap etti. Trabzon’dan ‹stanbul’a gelmekte olan Heki-
mo¤lu Ali Pafla’ya sundu¤u kaside nedeniyle ‹stanbul’a getirilir.
Divân-› Hümayun Kalemi’ne yerlefltirilir. Ali Pafla’n›n sadaret-
ten ayr›lmas› üzerine Divan Katibi olarak Silistre’ye gider. 1782
y›l›nda ‹stanbul’a döner. Ye¤en Mehmed Pafla’n›n baz› s›rlar›n›
iffla etmesi nedeniyle idam› istenir. Affedilerek Limni adas›na
sürgün edilir. Ömrünün sonlar›na do¤ru affedilerek ‹stanbul’a
döner. Divan› bas›lm›flt›r. 

Der Mersiye-i Hazret-i Hüseyn Rad›yallahu Anh

Felek felek felek ey asmânîsi kahr›n 
Felek felek felek ey nâgehânisi zehrin 

Felek felek sen o m›s›n ki Kerbelâ içre 
Kesip emân›n› fleh-zâde-i velâ behrin

Elinde âh helak eyledin o fleh-zâd› 
Bir asl› nesli ne-dâniflte-i siyeh çehrin 

Adavetin ne idi teflne-leb helâk itdin 
Esirgedin suy›n› Kerbelâ’daki nehrin 
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Felek senin de aceb yan›na kal›r m› bu ifl 
Yahud sitemle mi zehrin çeker misin dehrin 

Hevâ-y› germ-i temûz-› sitemle soldurdun 
fiüküfte güllerin ol ravz-› nâficü’z-zehrin 

Üflürdün ol yere âhû-y› çin-i ikbâlin 
Seg-i derendelerin bafl›na dih ü flehrin

Kim idebilse gerek karfl›l›kla tedbirin
Bu sûg-nâk-i devâhî-i kâs›mu’z-zahr›n

Senin bu mu hünerin ki zebûn idersin hep
Asîli destlerinde sülâletü’l-ahr›n

Bu iflleri düflünürmüflsün ey sipihr-i gaflûm
Gözün yumulmaz idi daimi idi seherin

Ne s›r bu yüzü k›zarmaz utanmaz ar itmez
Yan›nda hufyesi birdir bu s›rrile cehrin

O hanedana ne idi adaveti Kânî
Ne itdi idi ana flâh-zâdesi Fahrin

(Kânî, Divan-› Kânî, Bayezid Kütüphanesi, Veliyyüddin Efen-
di, no. 3668, vk. 36a)
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ZARÎFÎ
(Do¤. ?—Ölm. 1795)

Ömer Zarifî Efendi, Rusçukludur. Sa’dî tarikat› fleyhlerinden-
dir. ‹rflat görevi yürüten bu zat ayn› zamanda hattatt›r. Bir kaç
adet Mushaf-› fierif yazm›flt›r. Rusçuk’taki Bey Mezarl›¤› karfl›-
s›ndaki Tombul Camii haziresinde medfundur. Divan’› ve Nasi-
hatnâme adl› iki eseri vard›r. 

Mâtemiyye Berâ-yi fiehîd-i Kerbelâ 

Eyâ mü’min kar›ndafllar  Muharrem’de k›l›n mâtem
Ak›dub kan ile yafllar Muharrem’de k›l›n mâtem

Muhammed Mustafa içün Aliyyü’l-Murtaza içün
fiehîd-i Kerbelâ içün Muharrem’de k›l›n mâtem

Olup ayn-› cem âfl›klar yüre¤i nâra yan›klar
Gelüp bir yere sad›klar Muharrem’de k›l›n mâtem

Aluben eline tafllar dö¤ünüz sine vü bafllar
Ak›dup dideden yafllar Muharrem’de k›l›n mâtem

Cemâlin arz idübdür gül an›nçün zâr eder bülbül
Giyinüp câme-i gülgül Muharrem’de k›l›n mâtem
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Firâk-› Kerbelâd›r bu gönülde mâverâd›r bu 
Dükenmez macerâd›r bu Muharrem’de k›l›n mâtem

Bugün derya gibi cûfl et özünü gel ferâmûfl et
Erenler pendini gûfl et Muharrem’de k›l›n mâtem

Dilersen abd ü hâs olmak dilin imanla dolmak 
Dü âlem izzetin bulmak Muharrem’de k›l›n mâtem

Bükâ-i derd ü firkatle  hazîn olup melâletle
Zarîfi gibi hasretle Muharrem’de k›l›n mâtem

(Zarîfî. Divan-› Zarîfî, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türk-
çe Yazmalar, no. 3863, vk. 27) 

Mâtemiyye Mâh-› Mâtem Berâ-y› fiehîd-i Kerbelâ

Sende giryan oliserdir hâs u nâs 
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 
Sende olur firkatiyle ulu yas 
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 

Sende göçdü nur-i ayn-i Mustafa
Sende göçdü zâde-i flîr-i Hudâ
Sende göçdü ol flehid-i Kerbelâ
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 

Sende a¤lar ins ü cin peri melek
Sende eyler cümlesi Hakk’a dilek
Sende a¤lar necm ü mâh-› nüh felek
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 

Sende mahzun oliser flâh u gedâ
Sende düfler âleme hüzn ü bükâ
Sende giyer yas donun arz u semâ
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 
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Tâ ezelden böyle imifl yaz›s›
Kerbelâ’n›n hem flehid hem gazisi
Sende göçdü Fatma ana kuzusu
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 

Yarafl›r giryân ola nasiyle  âm
An›n ile bulurlar tâ nik-nâm
Sende gülmek âfl›ka ayn-› haram 
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 

Gel Yezid’i etme teflbih özüne
Kan ile yafllar revan et yüzüne
Sürme çekme ey kar›ndafl gözüne
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 

Yinür onuncu günü âfl
Onbirinci günü olur t›râfl
Sende âfl›klar döker kan ile yafl 
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 

Sende doldu hüznile arfl ü zemin
A¤lad› hem rahmeten li’l-âlemîn
Sende giydi yas donun Cibrîl Emin
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 

Kalb-i kara yüre¤i seng-i hadid 
La’netullahi ala kavmin Yezid
Âh Hüseyn’i k›ld›lar susuz flehid
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 

Heft-deryâ didesin nem eyledi
Cümle zî-rûh  yafllar›n yem eyledi
Dâ¤ u tafllar sende mâtem eyledi
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 

Da¤lar yakup vücudum da¤lar›m
Ça¤lar›m giryân oluben ça¤lar›m



A¤lar›m âfl›k Zarîfî a¤lar›m
Hasretâ ey mâh-› mâtem hasretâ 

(Zarîfî. Divan-› Zarîfî, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi,
Türkçe Yazmalar, no. 3863, vk. 27-29) 
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NEfi’ET
(Do¤. 1735—Ölm. 1807)

Edirne’de do¤du. Musikiflinas Ahmed Refîâ Efendi’nin o¤lu-
dur. Babas›yla birlikte hacca gitti. Dönüflünde Konya’ya u¤raya-
rak Mevlevi sikkesi giydi. E¤itimini ‹stanbul’da tamamlad›.
Farsça ö¤rendi, hüsn ü hat çal›flt›. Bursal› Nakfli fleyhi Emin
Efendi’ye ba¤land›, ondan halifelik ald›. Birçok ö¤renciye Farsça
dersleri verdi, Mesnevi okuttu. fiairli¤inden daha çok hocal›¤› ile
tan›nd›. ‹stanbul’da öldü. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye-i Hazret-i ‹mâm Hüseyin

Ey çeflm uyan a¤la ‹mâm Hüseyin içün
Ey cism-i cân a¤la ‹mâm Hüseyin içün
Ey dil hemân a¤la ‹mâm Hüseyin içün
Ey dîde kan a¤la ‹mâm Hüseyin içün
Ey seyl-i hûn ça¤la ‹mâm Hüseyin içün

Der-pîfl idüp de vak’a-i Kerbelâ’y› sen
Yâd eyle Ehl-i Beyt’e olan mâcerây› sen
Âl-i Abâ’ya nâzil olan bu belây› sen
Ey dîde kan a¤la ‹mâm Hüseyin içün
Ey seyl-i hûn ça¤la ‹mâm Hüseyin içün
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Ol nâzenîn ki mehdini Cibrîl gâh gâh
Cünbân olurd› tâ ide ârâm hâbgâh
Deryâ-y› hûn içre flinâver olan o mâh
Ey dîde kan a¤la ‹mâm Hüseyin içün
Ey seyl-i hûn ça¤la ‹mâm Hüseyin içün

Zânû-y› arfl sâye-i fahr-i peyâmberân
Olmufld› tahtgâh o sultâna bir zamân
Âgiflte hûn u hâk-i reh-i Kerbelâ olan
Ey dîde kan a¤la ‹mâm Hüseyin içün
Ey seyl-i hûn ça¤la ‹mâm Hüseyin içün

Bir katre eflk-i flâh-› flehîdân mâtemi
Gark-âb-› bahr-› rahmet ider cümle âlemi
Yâd eyle Kerbelâ’da olan mâtem ü gam› 
Ey dîde kan a¤la ‹mâm Hüseyin içün
Ey seyl-i hûn ça¤la ‹mâm Hüseyin içün

Nefl’et gibi bu sûz-› derûn ile eyle âh
Ol sîne-kûb u rûz u flebân eyle âh vâh
Tûfân-› eflke gark ola çarh ile mihr ü mâh
Ey dîde kan a¤la ‹mâm Hüseyin içün
Ey seyl-i hûn ça¤la ‹mâm Hüseyin içün

(Nefl’et, Divan-› Nefl’et Efendi, Bulak 1252, s. 61-62)
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BEYL‹KÇ‹ ‹ZZET
(Do¤. ?—Ölm. 1809)

As›l ad› Mehmed’dir. ‹stanbul’da do¤du. Âmedî Odas›’nda ça-
l›flt›. Bir müddet sonra Beylikçilik görevine atand›. Beylikçi ‹zzet
ad›yla an›ld›. Sultan Mahmud, Bab›ali’ye, cihad› teflvik amac›yla
ayet ve hadisleri içeren Hatt-› Hümayunlar gönderir. fiair, yap›lan
bu ifli hafife al›r, “yine ne tür vaaz yaz›lm›fl” biçiminde ifadeler
kullan›r. Bu tavr›ndan dolay› idam edilir. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye-i Müseddes

A¤la ey dide bu Muharrem’dir
Bende-i hânedâna mâtemdir
Sinemi flerha-var-› levm eyle
Ki bu derd-i belâya mahremdir
Gel gel ey dil benimle kan a¤la
Âtefl-i derd ile ci¤er da¤la

Kâr u girdâr›n ola subh u mesâ
Âh u nâle fi¤an-› vâveylâ
Dilde fikr-i ferah haram olsun
Var iken bu gumûm her fleb-i tâ
Gel gel ey dil benimle kan a¤la
Âtefl-i derd ile ci¤er da¤la
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Bu o gündür ki etdi bunda hazân
Gül-i sad-berk-i gülflen-i îmân
Lâne-i sabr› dest-i berk-› gama
Nice vermez bu demde bülbül-i cân
Gel gel ey dil benimle kan a¤la
Âtefl-i derd ile ci¤er da¤la

Diken oldu gözümde berk-i çemen
Gülfleni ola zâr-› beyt-i hazen
Nahl-i mâtem göründü çeflmime âh
Ba¤larda nihân-› serv ü semen
Gel gel ey dil benimle kan a¤la
Âtefl-i derd ile ci¤er da¤la

Bu o gamd›r ki olmayan ma¤mûm
fiâdî-i aflkdan olur mahrûm
‹flde açd›m derun-i mahzûni
Es-salâ ey gumûm eyle hücûm
Gel gel ey dil benimle kân a¤la
Âtefl-i derd ile ci¤er da¤la

Hubb-i Âl-i Ali ile billâh
Yand› sînemde nice mefl‘al-i âh
Câna hem-râh ola hidâyet-i aflk
Yoksa bu hâl ile olur gümrâh
Gel gel ey dil benimle kân a¤la
Âtefl-i derd ile ci¤er da¤la

Ola bu sîne hem-çû lâle-i dâ¤
Sûzifl-i mâtem ile da¤ be-dâ¤
Kerbelâ macerâs›n› der-pîfl
Eyleyüp ola çeflm-i ter ›rmâ¤
Gel gel ey dil benimle kan a¤la
Âtefl-i derd ile ci¤er da¤la

Allah Allah ne s›rr-› hikmetdir
Ki h›red bunda lâl-i hayretdir
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Cüst-ü cûyi tarika yol vermez
Çûn r›za dûr-pâfl-› kudretdir
Gel gel ey dil benimle kan a¤la
Âtefl-i derd ile ci¤er da¤la

Hubb-i Âl-i Ali ile be-devâm
A¤layup ‹zzet gumûm-› âflâm
Ola sencîde riflte-i eflke
Güher-pîflî reh-i salât ü selâm
Gel gel ey dil benimle kan a¤la
Âtefl-i derd ile ci¤er da¤la

(‹zzet, Divan-› ‹zzet Be¤, ‹stanbul 1258, s. 6-8)

Der Mersiye-i fiehzâde-i Güzîn 
Nur-i Dîde-i Seyyîdi’l-Mürselîn

Gurre-i flehr-i Muharrem’dir bu
Âh zîrâ dem-i mâtemdir bu
Nîce zâr eylemesün derd ehli
Vakt-i efgân-i de-mâ-demdir bu
Gel gel ey dil-i fleb ü rûz a¤layal›m
Âtefl-i gamla ci¤er da¤layal›m

Dökelim eflkimizi kân idelim
Gonca vefl çâk-i girîbân idelim
Olsun eflâke resân-› âh-› derûn
Bülbül-âsâ heme efgân idelim
Gel gel ey dil-i fleb ü rûz a¤layal›m
Âtefl-i gamla ci¤er da¤layal›m

Cümle derd ehline mâtem düfldü
Vakt-i efgân-› de-mâ-dem düfldü
Penbe-i dillere aflk ile hemân
Yanarak nâr-› mahrem düfldü
Gel gel ey dil-i fleb ü rûz a¤layal›m
Âtefl-i gamla ci¤er da¤layal›m
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Vaktidir na’relerin durma hemân
Yan yak›l âtefl-i gamla her an
Dökelim hep yere biz eflkimizi
Gelmesün hât›ra hiç emn ü emân
Gel gel ey dil-i fleb ü rûz a¤layal›m
Âtefl-i gamla ci¤er da¤layal›m

Ülfet itsün dil ile derd-i belâ
Eylesün mur¤-› gönül savt-i nevâ
Böyle günlerde hemân zâr eyle
Gelmeye hât›ra hiç zevk ü safâ
Gel gel ey dil-i fleb ü rûz a¤layal›m
Âtefl-i gamla ci¤er da¤layal›m

Verelim tâ-befl-i aflka ruhsat
Bulsun âh u dilimiz germiyet
Yanarak yak›larak her fleb ü rûz
Arfla peyveste ola savt-i ‹zzet
Gel gel ey dil-i fleb ü rûz a¤layal›m
Âtefl-i gamla ci¤er da¤layal›m

(‹zzet, Divan-› ‹zzet Be¤, ‹stanbul 1258, s. 5-6)

Mersiye 

A¤la ey dîde Muharrem geldi
Yani derd ehline mâtem geldi
Hanedân-› nebevî hubbiyle
Dîdeden eflk-i  de-mâ-dem gedi
Yanayor cân-› dilim vallâhi
Bu belâ bafl›ma mübrem geldi
Meded Allah içün ey âl-i Ali
Ki dile bin elem ü gam geldi
Bilmezem niflledi¤im bu demde
Gamla hayret bana tev’em geldi
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Ger leb-i bestegî-i râh-› edeb
Gönlüme cümleden akdem geldi
‹htiyâr›m dahi yokdur billâh
Ki bu sözler dile mülhem geldi

Hasaneyn aflk›na rahm et yâ Rab
Mededin ola tesellî-i kerb

Yok bu mebhasda mesâ¤-› güftâr
Yani kim akla tecennün-i der-kâr
Nâz-› niyâz› ile Hazret-i Hak
Eylemifl nâz ü niyâz› ›zhâr
‹remez gavrine efkâr-› befler
Aczdir bunda meâl-i esrâr
Lîk mümkün mü efendisine kul
Olmaya mâtem-i eflk ile nisâr
Ah yâ Rab sana halim ma‘lûm
Münceli mahzen-i dildir ne ki var
Yok irâdem ki dil-i mecrûham
Âtefl-i derd-i muhabbetle yanar
Zât-i pakîn hakk›çün eyle meded
fiem’-i aflk› dil-i yâremde o yâr

Hasaneyn aflk›na olam pür-dâ¤
Ulviyyetle yana dilde çerâ¤

Yâ ilâhî bi-hakk-› âl-i Abâ
Be-güher rîze-i çeflm-i uflflâk
Be-ci¤er sûze-i erbâb-› vefâ
Be-gam-› sîne-i mâtem-zedegân
Be-saburî-i kulûb-i üdebâ
Sad-hezârân-› tahiyyât ü selâm
Vâs›l-› bezm-i flehîdân olan
Ol iki kurre-i ayn-i îmân
Nazar-› merhamet ede kuluna
Beni ba¤›flla o flehzâdelere
Ola bu mürde-i endûh-› ihyâ
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Hubb-i îflân ile yansun ci¤erim
Eyleyem dâ¤-› gulâm› peydâ

Hasenyn aflk›na ey Rabbi kadîr
‹zzetin ede niyaz› te’sîr.

(‹zzet, Divan-› ‹zzet Be¤, ‹stanbul 1258, s. 8)
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XIX. YÜZYIL





ZEKÂYÎ 
(Do¤. ?—Ölm. 1812)

Üsküdar Muhaf›z› ‹brahim Efendi’nin o¤ludur. E¤itimini ta-
mamlad›ktan sonra Divan-› Hümâyun’da katipli¤e bafllad›. Ba-
bas›n›n vefat›ndan sonra görevinden ayr›ld›, Halveti tarikat›na
intisap etti. Simav’daki fieyh Hasan Efendi’den icazet ald›. Üm-
mi Sinan Tekkesi fleyhli¤ine atand›. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye-i Evlâd-› Ali 

Gel Muharrem’dir bu mâtem-gehde gam-nûfl ol yürü
Yâd idüb âlâm-› dehri mest-i medhûfl ol yürü
Kerbelâ vadilerinde su yerine kan akar
Mâcerân›n hikmetinden sorma hâmufl ol yürü
‹ster isen eresin sen de flehâdet bezmine
Kerbelâ-y› aflka var anda siyeh-pûfl ol yürü
Gel seninle derd ile semt-i cünûna gidelim
Akl u idâki ferâmufl eyle bî-hûfl ol yürü
Râh-› hakda seyreyle ma‘mûre-i tenden geçüb
Var melâmet kûçesinde h›rka ber-dûfl ol yürü

Âtefl-i âh-› seher-gâh ile yak sînende dâ¤
Dâ¤-› sinenden derûnunda uyand›r bir çerâ¤
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Ehl-i derdin çekdi¤i yâ Rab bu mihnetler nedir
At›lan tîr-i kaza ammâ ki fliddetler nedir
Çarh-› zâlim zümre-i ahyâre hürmet kalmad›
Yâ k›yâmet kopmaz ise bu alâmetler nedir
Ehl-i aflk› kulzüm-i mihnetde gargâb eyleyüb
Rûzigâr›n verdi¤i a‘dâya ruhsatlar nedir
Zehr imifl Sokrât-› dehrin verdi¤i dârû de¤il
Sînesinde âl ü evlâd›n cerahatler nedir
Dûn-perversin hele bî-hûde devr itme felek
Tâli›nda istikâmet yok bu ric‘at’ler nedir

Hât›r-› ehl-i dili âzürde k›ld› rûzigâr
Âdetidir gonceler pejmürde k›ld› rûzigâr

Evliyâdan yücedir flâh-› flehîdin pâyesi
Kâb-› kavseyn-i ev-ednâdan al›nm›fl mâyesi
Yesrib ü Bathâ’da hurflîd–i tecelli berk urub
Kerbelâ topra¤›na düfldü o nûrun sâyesi
Cedd-i pâki bâis-i kevneyn olunca ol flehin
Nola Cibril hâdim olsa rûh-i Meryem dâyesi
Tâ harîm-i gurbete dökdü flehâdet râyetin
Mihnet ü cevr ü belâ ol devletin sermâyesi
Bendegân-i dergehin tâ haflre dek mâtem güzîn
Düflman›n flâd oldu ey sadr-› kerem pîrâyesi

Kurretü’l-ayn-› habîbullaha oldu sad-dirî¤
K›ld›lar ehl-i flekâvet servere bî-had dirî¤

Ey sipihr-i bî-vefâ netdin o mâh-› enveri
Evliyân›n rehberi Âl-i Abâ’n›n serveri
Hayf ol mazlûma kim nûr-i cemâlinden an›n
Rûflenâ idi çerâ¤-› hâne-i peygamberi
Kurretü’l-ayn-› Reûlullah’› sald›n gurbete
Kerbelâ hâkinde nâlân eyledin ol dilberi
Sen murâd-› Ehl-i Beyt üzre dönerdin ey felek
Olmad›n sâbit kadem bî-hûde dönme serseri
Rûz-i mahflerde Hüseyn olsa nola sâhib livâ
Zümre-i hayl-i flehîdân›n odur ser-askeri

160



fiâh-› iklim-i velâyetdir Hüseyn-i Kerbelâ
Matla-› nûr-i kerâmetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Bu’l-aceb gerdûn-i dûn ammâ ki dehr-i pür-elem
Tâ-be-key devr-i muhâlif tâ-be-key kahr u sitem
Açd› gülzâr-› nübüvvet iki ra‘na gonca gül
Biri zehr-âflâm-› mihnet biri gark-› bahr-› dem 
Nil olur seyl-i siriflkim derd ile mâtem günü
Gicesi göz yafl›n› manend-i deryâ eyleyem
Bunlar›n tâc-› saâdetdir gubâr-› der-gehî
Bafl›na iren olur iki cihanda muhterem
Sür yüzün her dem Zekâyî âsitân› hâkine
Hânedân-› devlet-i Âl-i Abâ’dand›r kerem

Her nefesde eylesün yüz bin salât ile selâm
Ehl-i Beyt-i Mustafâ’ya Hazret-i rabbü’l-enâm

(Zekâyî, Divan-› Zekâyî, ‹stanbul 1258, s. 31-33)

Mersiye-i fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ

Gel Muharrem’dir Necef vâdilerin yâd et dilâ
Yâreler aç sînen üzre tâ bilinsün mâcerâ
Kareler giy ehl-i imân›n gazâs› vaktidir
Mâtem-i flâh-› flehîdân› tutup eyle bükâ
Eflk›yâd›r flüphesiz Âl-i Abâ‘ya zulm eden
Ol adûlardan teberri farz-› ayn oldu sana
Gûfl idüb bu k›ssa-i cân-sûzu akl›n ald›r›r
Nice cân›n vermeye bu derdle ehl-i vefâ
Fikr idüb bu hâli insâf eyle Allah aflk›na
Zerre imân› olan kalbinde verir mi r›za

Ben flehîd-i Kerbelâ’n›n yoluna can vereyim
Tek o flâh›n hâk-i pâyi devletine ereyim

La‘net ol kavm-i pelîde bunca efsûs eyledi
Rahmetinden anlar› Allah me’yûs eyledi
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Dâ¤lard›r sînesinde çarh-› gaddâr›n nücûm
fiol nedâmetden ki kaddin bükdü ma’kûs eyledi
fiem’-i bezm-i hânedân› haflre dek yansun deyu
Kubbe-i gerdûn-i sâni‘ flekl-i fânûs eyledi
Sen katîl-i tî¤-› a‘da etdin ey zâlim felek
Ol flehi kim Fahr-i Âlem gerdenin bûs eyledi
Kan› yerde kalmad› erifldi seyf-i intikâm
Hamdülillâh devlet-i Mervân’› menkûs eyledi

Sinesinde cevher-i îmân olan ehl-i yakîn
Mihnet-i Âl-i Resûlullah’› ans›n a¤las›n

Çekdiler sancaklar âfl›klar›n ey zü’l-kerem
Pâdiflehsin devletinde oldular sâhib alem
Haflr olunca kalb-i âfl›kda çerâ¤›nd›r yanar
Nâr-› gayret flu‘le-i dem âtefl-i cân-sûz-i gam
Cûfl iderse flüphesiz nâr-› cahîmi söndürür
Rûz-i mâtem Kerbelâ’da dökülen eflk ile dem
Nola tahrîk eylese mehd-i flerifin Cibril
Nûr-i hakd›r kurretü’l-ayn-› habîb-i muhterem
Yaralanm›fl Kerbelâ hakinde nûr olmufl yatur
Güller açm›fl cism-i pâki sanma mecrûh-› sitem

fierhe flerha sinemi mecrûh eder bu gam benim
Rûz-i mâtem gözlerimden kan akar her dem benim

Sâilân-› dergehin k›yd› güflâde sad livâ
Ça¤r›flurlar ruz-i mâtem yâ Hüseyn-i Kerbelâ
Her biri bir Mâlik Eflter o günde cenk ider
Bendegân›n k›ld›lar a‘dâ ile nice gazâ
Ehl-i Beyt’in serveri Âl-i Resûl’ün seyyidi
Serv-i bâ¤-› lâ-fetâ s›bt-i Habîb-i Kibriyâ
Âl u evlâd›n gam›yla yand› mecrûh oldu dil
Ben dahî yansam yak›lsam sîne-çâk olsam nola
Cân›na la‘net o kavmin kim Hüseyn’e k›yd›lar
Kûfe flehri yere geçsün itmediler ›ktidâ
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Âh dest-i zâlime dûfl oldu ol flâh-› harem
Bî-vefâlardan erifldi ak›bet cevr ü sitem

Âb-› rûy› hürmetine yarad›lm›flken cihân
Bir içim su vermediler Ehl-i Beyt’e zâlimân
Bir içim su içmedi bî-hûde aksun akmasun
Kaflkî nehr-i F›rat’›n yerine kan aksa kan
Âfl›kân›n dûd-i âhiler ki eflâke ç›kar
Sanma ebr ü yâ sehâb oldu semâda sâyebân
Gözü yafl› olsa eflâkin nola inen matar
A¤lad› ol mâtem içün cümleten kerrûbiyân
Cân fedâ eyle Zekâyi fiâh-› Merdân aflk›na
Cümle erbâb-› himem terk etdiler bu yolda cân

fiehr-i ilm dedi çün ol mefhar-i ins ü melek
Ol flehen-flâh›n kapusu kelbiyim bî-reyb ü flek

(Zekâyî, Divan-› Zekâyî, ‹stanbul 1258, s. 11-13)

Mersiye-i ‹mâm Hüseyin Rad›yallahü Anh 

Bî-vücûd ol ey gönül ehl-i fenâya hem-dem ol
Bezm-i hâs-› sohbet-i erbâb-› aflka mahrem ol
Geç bu fânîden kamû âlâyifl ü lezzetden
Terk-i sûret eyle manâ âleminde âdem ol
Arzû-y› mâsivâ kayd›n gönülden kat‘ idüb
H›rka-i fakr ü fenâda fâri¤-i dü âlem ol
Hakkolunsun var ise sînende âsâr-› sürûr
Gel Muharrem’dir bu günde sîne-çâk ol pür-gam ol
Mâh-› nev sanma felek k›ld› küflâde bir alem
Sende derd-âlud-i evlâd ile ehl-i mâtem ol

Dâ¤ dâ¤ oldu Hüseyn’in mâtemiyle sîneler
Çâk çâk oldu dil-i uflflâk-› çün âyîneler

Ey sipihr-i bî-vefâ cevr-i firâvân eyledin
Kerbelâ hâkinde zulm ile nîce kan eyledin
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Kurretü’l-ayn-› resûl-i teflne-leb k›ld›n flehîd
Ehl-i Beyt-i Mustafâ’y› zâr-› giryân eyledin
Eyledin nehr-i F›rat’› anlara ayn-i serâp
Sâkiyân-i kevseri dünyada atflân eyledin
Eyleyüp pejmürde gülzâr-› kerâmet goncas›n
Hayf kim dest-i melâmetle perîflân eyledin
Nâ-murâd etdin dü kevnin pâdiflâh›n ey felek
Sen bu kec-rev devr ile ammâ ki isyân eyledin

Dâ¤ dâ¤ oldu Hüseyn’in mâtemiyle sîneler
Çâk çâk oldu dil-i uflflâk-› çün âyîneler

Özge âtefldir belâ-y› Kerbelâ’n›n mihneti 
Âdemin tâfl olsa da kalbi götürmez tâkati
Seller gibi revân oldu dem-i Âl-i Resûl
Âh kim bilmem nedir bu mâceran›n hikmeti
Nûr-i çeflm-i Murtazâ’y› neyledin ey çarh-› dûn
fiem‘-i cân iken çerâ¤-› hânedân-› devleti
Cismini fiâh-› fiehîdân’›n adû pür-zahm idüb
Güller açd› ser-te-ser gûyâ nihâl-i kâmeti
Ne musibetdir bu köhne rûzgâr›n âkibet
Gülistân-› lî-maallaha erifldi âfeti

Dâ¤ dâ¤ oldu Hüseyn’in mâtemiyle sîneler
Çâk çâk oldu dil-i uflflâk-› çün âyîneler

Rûz-i mâtemdir siyeh-pûfl oldu cümle âfl›kan
Dîdeler kân a¤lad› seyl-i siriflk oldu revân
fierha flerha sînesin pür-dâ¤-› hicrân eyleyüb
Su-be-sû ehl-i muhabbet k›lmada âh u fi¤ân
Ehl-i imân›n y›k›ld› hâne-i kalb-i tamâm
Y›k›lub âlem harâb olsun kamû kevn ü mekân
Bî-karâr eden bu mâtemdir dil-i gam-nâk›m›
Câ-y› âsâyifl de¤ildir bana bu fânî cihân
Kasd idüb Âl-i Rasûl’ün katline ol hâinîn
Kerbelâ’da bir kazad›r kim erifldi nâgehân
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Dâ¤ dâ¤ oldu Hüseyn’in mâtemiyle sîneler
Çâk çâk oldu dil-i uflflâk-› çün âyîneler

Gör o mahbûb-› Hudâ’ya neyledi bu rûzigâr
Sergüzefltin söylesem her dem olurdun zâr ü zâr
Nûr-i ayn-› âlemi zâlim katîl cevr idüb
Ehl-i imân›n derûnun eyled-i ihrâk-› nâr
Çekdi Evlâd-› Resulûllah’a seyf ehl-i dalâl
Eylediler âk›bet zulm ü nifâk› âflikâr
Girdiler cevr eyleyüb Âl-i Resûl’ün kan›na
La‘net olsun cân›na kavm-i Yezîd’in sad-hezâr
Âtefl-i gamd›r gönül mülkün perîflân eyledi
Kalb-i mecrûh-› Zekâyî nâr-› gayretle yanar

Dâ¤ dâ¤ oldu Hüseyn’in mâtemiyle sîneler
Çâk çâk oldu dil-i uflflâk-› çün âyîneler

(Zekâyî, Divan-› Zekâyî, ‹stanbul 1258, s. 18-20)
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SELÂMÎ
(Do¤. ?—Ölm. 1813) 

‹zmir’de do¤du. As›l ad› Mustafa’d›r. ‹zmirli fieyh ‹smail
Efendi’nin o¤ludur. Nakfli tarikat›na mensup olan Mustafa Selâ-
mî Efendi, Eyüp civar›ndaki Selâmî Tekkesi’nde fleyhlik yapt›.
Eyüp’te vefat etti, bu tekkenin haziresine gömüldü. Divan› ba-
s›lm›flt›r. 

Ednâ kuluyum fahr-i Resûlü’s-sakaleynin 
Ol nûr-› Ehad Ahmed-i ceddü’l-Hasaneyn’in

Can tî¤›n› uryân ederim cism-i g›lâfdan 
Kanlar saçar›m fâtihine Bedr-i Huneyn’in

Nûfl eyler isem flâh-› Hasan aflk›na zehri 
Çekmem elemi yoluna bafl gitse Hüseyn’in

Hûn-âbe-i eflkimle cihân kana boyans›n 
Giryân olarak derdine ol Kurretü’l-Ayn’›n

Evlâd ile ashâba selâm eyle Selâmî 
fiâd ola dahî rûh-i flerifi ebeveynin

(Selâmî, Divan-› Selâmî, ‹stanbul 1287, s. 156)
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Mü’min oldur ki Muharrem gününe hürmet eder
Uzlet-i halkile matem-gede-i halvet eder

Âfl›k-› Âl-i Abâ’y›m deyu da’vâ eden er
Bugün erbâb-› gam u derd ile ünsiyet eder

Sende âfl›k isen ey dil gamla a¤la müdâm
Yerde eflkin dökene gökde melek rahmet eder

Kerbelâ vak’as›n› yâd k›lan derd ehli
Girye-i kendusine vâcibe-i zimmet eder

Dökülen kan› gibi didelerinden kan dök
Sana da ecr-i flehâdet gibi Hak kat kat eder

Yerini mâtem ü endûh ile beytü’l-hazen et
Yârin ukbâda yerin Hazreti Hak cennet eder

La’net et sen de Selâmî melek ü ins ü perî
Haseneyn ‹bn-i Ali katiline la’net eder.

(Selâmî, Divan-› Selâmî, ‹stanbul 1287, s. 129) 
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REFÎ-‹ KALÂYÎ 
(Do¤. ?—Ölm. 1821-1822) 

‹stanbul’da do¤du. As›l ad› Mehmed Emin’dir. Kumaflç›l›k
yapmakta iken ilim tahsiline yöneldi. Mevlevi tarikat›na intisap
etti. Sürûrî’nin yak›n dostudur. Mezar›, Topkkap› haricinde Pos-
ta yolundad›r. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye

Hezâr efgân ki vakt-i mâtem-i evlâd-› Haydar’d›r 
Nice sabr›n var ey sûfî dilin var ise mermerdir

Sana gelmez mi gam-› fiâh-› fiühedâ olan zulme
Ki tâ mahfler bu nâr-› gam dil-i mü’minde muzmerdir

Kebâir addidersin zerre noksan görsen âhirde 
Niçün Âl-i Resûl’ün mihneti indinde asgard›r

E¤er mîzân-› hak üzre cihan ekdar› vezn olsa 
Gürûh-› ehl-i imâna bu endûh andan ekberdir

Baban mülki midir Cennet komazs›n kimseyi lîkin 
Sorulsa seyyid-i flübbân-› ehl-i cenne kimlerdir
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Düflürmezken yere bir katre eflkin hak sabavetde 
An› deryâ-y› hûna gark eden kâfirden ekferdir

Civâr-› cedd-i pâkinde olur Cennet ana âfl›k 
Kime Âl-i Resûl’ün hubbi dünyâda mukadderdir

Muhibb-i Âl isen bu demde eflkin reng-i âl eyle 
Ki zirâ rûy-› âfl›k dâimâ mânende-i zerdir

Dü âlem pâdiflâh›na iki fleh-zâdedir anlar 
Ki kadr ü flanlar› arfl-› azîm ile berâberdir

Nas›l k›yd›n o cân-› cihân-bahâ-y› âleme ey seg 
Bilürken ol mukaddes rûh-› ahfâd-› Peyemberdir

Rehâ yok nice fiîr-i Hudâ’dan hod biliyordun sen 
O s›bt-› zât-› pâk necl-i flebdîz-i gazanferdir

Refîâ mâcerâ-y› Kerbelâ’y› and›¤›m demler
Sanur kim görse eflk-i çeflmimi kibrît-i ahmerdir

(Refî, Divan-› Refî-i Kalâyî, ‹stanbul, 1284, s. 13-14)
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SALACIO⁄LU MUSTAFA CELVETÎ
(Do¤. ?—Ölm. ?)

Kimli¤iyle ilgili yeterli bilgimiz yoktur. Babas› fieyh Ahmed
Efendi’nin vefat›nda (1756) henüz çocuktu. ‹stanbul’da Celvetî
fleyhi Haflim Baba’dan el ald›, halifelik göreviyle Girit’e gönde-
rildi. Divan›ndaki tarih kay›tlar›ndan anlafl›ld›¤›na göre ölümü
1825 y›l›ndan sonrad›r. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye-i Kutbü’fl-fiühedâ Cenâb-› Hüseyn Bin 
Aliyyü’l-Murtazâ (R. A.)

Bugün âfl›klar›n kaddi büküldü
Muhabbet ba¤›n›n gülleri soldu
Hüseyn’in mâtemi dünyâya doldu
A sultân›m ah efendim Hüseyn’im

Söyündü hâne-i Ahmed çerâ¤›
Gidip Âl-i Abâ’n›n yavruca¤›
Harâb etdi dil-i uflflâk› dâ¤›
A sultân›m ah efendim Hüseyn’im

Gelip mâh-› Muharrem erdi mâtem
Tutufldu firkatiyle cümle âlem
Nice sabreylesin bu derde âdem
A sultân›m ah efendim Hüseyn’im
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Salac›o¤lu k›lar âh u zâr›
Hazân oldu mürüvvet gül-›zâr›
fiehîd oldu Resûl’ün flîve-kâr›
A sultân›m ah efendim Hüseyn’im

(Salac›o¤lu Mustafa Celveti, Divan, Süleymaniye Kütüphane-
si, Hac› Mahmut Efendi, no.3456, vk. 20) 
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KEÇEC‹ZÂDE ‹ZZET MOLLA
(Do¤. 1786—Ölm. 1829) 

‹stanbul’da, Avratpazar›’nda do¤du. Küçük yafl›nda babas›n›
kaybetti. Gençlik dönemi yokluk ve s›k›nt›larla geçti. Halet Efen-
di’yle karfl›laflt›ktan sonra y›ld›z› parlayan flair, Bursa Müfettiflli¤i,
Rikab-› Hümayun kethudal›¤›, Galata kad›l›¤› yapt›. Halet Efen-
di’nin ölümünden sonra Keflan’a sürgün edildi. Devlet, Mora is-
yan›na ve Rusya’n›n tecavüzlerine karfl› savafla karar vermek fik-
rinde iken ‹zzet Molla, savafl aleyhinde bir layiha yazar. Bu layiha
nedeniyle Sivas’a sürgün edilir. Sivas’ta ölür. Divan› bas›lm›flt›r. 

Vâveylâ Der Na‘t-i Hazret-i fiehîd-i Kerbelâ

Eflkim ne dem ki zahm-i dilimden niflân olur
Hûn-i Hüseyn’dir ki gözümden revân olur

Ben ol mükedderim ki de¤il hande eylemek
Seyl-i tebessüm etse dehân›m fi¤ân olur

Ben bir kitâb-› derd ü belây›m ki ez-kazâ
Bir harfini iflitse adû flâdumân olur

Ben ol mübârizim ki anup Kerbelâ günün
Her mevt-mende g›bta-i tî¤-› sinân olur 
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Ben tutmasam gönülde e¤er dûd-i âh›m›
fiu âsmân›n üstüne bir âsmân olur

Ol nev-civân içün çekilen tîr-i âh›ma
Tâ haflr kadd-i pîr-i sipihrin kemân olur

Pür-âteflim o mertebe bir külhâniye kim
Ednâ flerâr-› dûzaha nevâd-i mügân olur

Dünya de¤il o mihneti yâd etmek âdeme
Bâdî-i terk-i saltanat-› câvidân olur 

Ol mer’ ile maiyyet idüser men ahab
Dünyada kim ki müntesib-i hânedân olur

Yazsam e¤er o gonca dil-hûna bir varak 
Her harfi bir hadîka kadar dâsitân olur

‹tsem o nazm-› bî-siper-i râh-› Kerbelâ
Mazmûnu derd-i kâfile-i ins ü cân olur

Meddâh-› hânedân-› nübüvvet olanlar›n
En âcizi benim gibi mu‘ciz beyân olur 

Âl-i Muhammed Arabî na‘t›d›r sözüm
Giryem miyâne-i sühana tercümân olur

Sultân-› Kerbelâ fleh-i ehl-i semâ Hüseyn
Kim meflhed-i melâzine kudsiyân olur

Cibril’dir muhrik-i mihr-i saâdeti
Lâlây› gör ki eflref-i lâhûtiyân olur

Hurflîd-i vechi eylese bir zerre âflikâr
Revnak-fürûz-i pertev-i mihr-i cihân olur

Yâd itsem ebruvân›n› ol nev-hilâlimin
Her harfi râs-i hançer-i cân-› cihân olur
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Ol iki dîde kim harem-i Âl-i Ahmed’e
Cennet hadîkas›nda gezen âhuvân olur

Ol gamze kim adûya nigâh etse h›flmile
fiimflîr-i Zülfikâr-› Ali’den niflân olur

Yazsam o hâl-i vechi o hatt-› muanberi
Kur’an-› aflka sure-i Necm ü Duhân olur

Beytî-i devleti o hümâ-y› saâdetin
Minkâr-› mür¤-› cennete h›rz-i emân olur

Dürc-i dürr-i kerâmet idi hokka-i femi
Ehl-i siyer bu sözde cevâhir-feflân olur

Sünbül flemîm-i zülfünü gül bû-y› halk›n›
Neflr eyledikçe toplasalar gülsitân olur

Â¤›flta-i hûn-i gadr olan kadd-i nâzenin
Bir sîm-i nahl-i nâz idi amma revân olur

Bu hüsn ü bu bahâ ile o flahâ kasd iden
Yâ Râb ne seng-i dil ne kat› bî-emân olur

Hançer-kefl oldu bûse ki fahr-i âleme
Kâfirden olsa dîne bu rütbe ziyân olur

Bin kerre günde ölse o kâfir dirilmeden
Sanma ziyân-› Âl-i Resûl’e zaman olur

Muhtâc-› flebnem eylediler gonca-i femin
Gûfl itse gül aç›lmadan ol hazân olur

Devletli bafl› varm›fl o mahdûm-i a‘zam›n
Kim râh-› hakda tâ be-k›yâmet revân olur

Rüsvây ider Yahud ü Nasârâ’ya hasm›n›
Seyreyleriz o kâfiri biz bir zamân olur
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Yok göreyim o günde ol kanl› zâlimi
Sabr›m yanar da belki k›yâmetde kan olur

Dünyada dûd-› âhla göstermedi bize
Ukbâda kâfirin ifli gerçi dumân olur

Izhâr-› la’net etmedeyiz ehl-i bât›n›z
Zâhirde gerçi ana adâvet nihân olur

Bir mümeyyizdir ki itdi¤i atvar-› fitne-hîz
Mevzû-› bahs-i fâhifle-gân zenân olur

Vaktâki Âl-i Beyt’e gelince ihânete
Ol kahbe sanki âleme bir kahraman olur

‹blîs Âdem’e bu Cenâb-› Muhammed’e
Kibr eyledikde kang›s› bilmem yamân olur

La’net Yezid’e kendine a’van›na ve âline
La’n eyleyen denürse dûzah-› mekân olur

Neylersin ey kalem-i dehen-i âlâ-y› hicv olup
Arz-› niyâza belki o akd-i lisân olur

Yâ Râb penâh›m Âl-i Abâ k›l o günde kim
Zerrin câme anda keflân-ber-keflân olur

Göster o nur-i dîde-i Zehrâ’y› çeflmime
Yâ Râb o fleb ki halk gözümden nihân olur

Yâ Râb be-câh-› flâh-› serîr-i Necef-i Ali
Ol günkü ana bende nîce hüsrevân olur

‹zzet kulun görünce unutdursa anlara
Âsîlere o günkü kerem râyegân olur

(Keçecizade ‹zzet Molla, Divan-› ‹zzet, Bulak 1255, s. 16-18)
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SÛZÎ
(Do¤. 1765—Ölm. 1830)

As›l ad› Ahmed’dir. Sivas’ta do¤du. fieyh fiemseddin Siva-
sî’nin torunudur. E¤itimini tamamlad›, 1783 y›l›nda hacca gitti.
Dedesinin ad›n› tafl›yan fiemsî dergah›nda fleyhlik yapt›. Sivas’ta
öldü. Bu dergaha gömüldü. Divan› bas›lm›flt›r. 

Kasîdetü Fî Vasf-› fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ ‹mâm Hüseyin 
Rad›yallahü Teâlâ Anhu

Mahrem-i s›rr-› velâyet nefha-i cân nûr-› ayn
Lücce-i bahr-i kerâmet ol Hüseyn-i ahseneyn
Mîve-i eflcâr-› rahmet umde-i ehl-i yakîn
Gonca-i bâ¤-› nübüvvet bülbül-i bustân-› dîn
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyn illâ Hüseyn

Kurretü’l-ayn-› Muhammed sulbe-i fiâh-› Ali
Dürretü’l-Beyzâ-i kudret zübde-i cümle velî
Lücce-i deryâ-y› hikmet lem‘a-i s›rr-› Nebî
Gonca-i bâ¤-› nübüvvet bülbül-i bustân-› dîn
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyn illâ Hüseyn

Cedd-i pâk-i Ahmed-i Mahmûd-› Rabbü’l-âlemîn
Hâdim-i peyk-i celîl-i Hazret-i Cibrîl Emîn
Ümmidür ol Fât›mâ ümmü’n-nisâü’l-mü’minîn
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Gonca-i bâ¤-› nübüvvet bülbül-i bustân-› dîn
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyn illâ Hüseyn

Hüsn-i Yûsuf’dur cemâli Hazret-i Mûsâ misâl
Tûtî-i bülbül olurlar nutk-› pâkine çü lâl
Ol dehân-› hakka sînen katre-i âb-› zülâl
Gonca-i bâ¤-› nübüvvet bülbül-i bustân-› dîn
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyn illâ Hüseyn

Serveri cümle imâmân ol Hasan fiâh-› Hüseyn
Hem ci¤er-kûflesi an›n fiâh Zeyne’l-Âbidîn
Old›lar flehzâde bunlar der-semâvât u zemîn
Gonca-i bâ¤-› nübüvvet bülbül-i bustân-› dîn
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyn illâ Hüseyn

Ol Hüseyn-i seyyid-i flâh-› fiehîd-i Kerbelâ
Hem sürûr-› sîne-i Haydar Aliyyü’l-Murtazâ
Hem dahi salâr-› ma‘sûmân mazlûm-› Hudâ
Gonca-i bâ¤-› nübüvvet bülbül-i bustân-› dîn
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyn illâ Hüseyn

Bilesince fiâh Hüseyn’in ol flehîdân-› Hudâ
Var ise bin cân›m›z anlara idelim fedâ
Rahmet-i Hak cânlar›na hem dahi hayr ü senâ
Gonca-i bâ¤-› nübüvvet bülbül-i bustân-› dîn
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyn illâ Hüseyn

Ol imâmân Bâk›r u Cafer ü Kâz›m her biri
Hem Ali Mûsâ R›zâ bunlar velîler rehberi
fiâh-› Takî bâ-Nakî’dir dîn ü îmân erleri
Gonca-i bâ¤-› nübüvvet bülbül-i bustân-› dîn
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyn illâ Hüseyn

Askerî’dir on birinci evliyâya muktedâ
On ikinci seyf-i Mevlâ Mehdî’dir sâhib-livâ
Dîn-i ‹slâm buld› kuvvet bunlar ile hem nümâ
Gonca-i bâ¤-› nübüvvet bülbül-i bustân-› dîn
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyn illâ Hüseyn
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Sev bular› hem dahi sevenleri önden sona
Sevmiyene bu‘z ideriz tâ-k›yâmet ey flehâ
Hânedân›n kul› kurbân› olur Sûzî gedâ
Gonca-i bâ¤-› nübüvvet bülbül-i bustân-› dîn
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyn illâ Hüseyn

(Sûzî, Divan-› Sûzî, ‹stanbul 1290, s. 16-17) 

Mersiyetü’l-Haseneyn Rad›yallahü Teâlâ Anhümâ

Bugünler yevm-i mâtemdir edelim âh u vâveylâ
Ci¤erler kan bedenler çâk idelim göz yâfl›n seylâ
Habîbin kurretü’l-ayn› dahî mahbûb-i hakk-› Mevlâ
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ

O mazlûmân-› ma‘sûmân-› atflân-› dili sûzân
Harîm-i kuds-i Mevlâ’da idüpdür canlar›n kurbân
O günde Kerbelâ sahras› da¤lar› ider efgân
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ

Semâvât ü zemîn inler felekler de melekler hem
Dahî ins ile cin derler emân ey cümleden erham
Bu derdin çâresi ancak sab›rd›r yok buna merhem
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ

Dö¤elim tafllar ile sînemiz bu zâr-› firkatle
Anal›m ol demi herdem nedâmetle vü hasretle
Ci¤er zahmini tecdîd idelim tâze cerâhatle
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ

Cihâna gulgule düfldü o günün hevl-nâkinden
Vühûfl ile tuyûr cümle iniler tâb-nâkinden 
Mukaddesler ururlar dem-i olar›n aflk-› pâkinden
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ

Bütün ervâh-› nebiy-yi mürsel o günde muzdarip oldu
Sadâ-y› âh u hasretle kamû kevn ü mekân doldu
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Melekler tesbîhin koyup dilinde bu sözü buldu
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ

O hazret düfldü¤ü sâat cihân sars›ld› ser-tâ-ser
K›yâmet kopdu sand›lar kamû emvât ü ahyâlar
‹flidüp cümle mahlûkât dediler hüzn ile yek-ser
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ

Husûsâ cedd-i pâki Hazret-i Fahr-i risâlet hem
O kubbe-i saâdetle semâya s›çrad› ol dem
Bu heybetden mukarribler kamûsu oldular sersem 
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ

Muhibb-i hânedân olan bugünlerde olur mahzûn
Bu derd-i pür-melâletle ci¤erleri olur pür-hûn
Bu s›rr› anlamaz nefs-i hevâyile olan mecnûn
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ

Olâr›n rûh-i pâkine diyelim günde bin rahmet
Yezîd-i bed-likâ necsin özüne günde bin la‘net
Bulâr› sevmeyen münkir münâf›klardan et nefret
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ

Gel imdi Sûziyâ Âl-i Abâ’ya cân fedâ eyle
Bu flâhlar hizmetin her dem hulûsâne edâ eyle
Tehassürle tehazzünle gece gündüz nidâ eyle
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh flâh-› flehîd-i Kerbelâ

(Sûzî, Divan-› Sûzî, ‹stanbul 1290, s. 14-16) 
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MÜfiTAK
(Do¤. 1758—Ölm. 1831)

Bitlis’te do¤du. 10 yafl›nda iken babas›n› kaybetti. Dedesinin
himayesinde büyüdü. E¤itimini tamamlad›ktan sonra Anado-
lu’yu bafltan bafla dolaflt›. Ba¤dat, Hindistan, M›s›r, Kudüs gibi
önemli merkezlere seyahatlarda bulundu. ‹stanbul’a geldi¤inde
Hoca Nefl’et Efendi’den Farsça ö¤rendi. Kadiriyye tarikat›na in-
tisap etti. Eyüp’teki Selami Efendi dergah›n›n postniflinli¤ini
üstlendi. Erzurum yoluyla Mufl’a giden Müfltak sihirbazl›kla
suçlanarak öldürüldü. Divan› bas›lm›flt›r. 

Muharremiyye

Dilâ geldi yine eyyâm-› mâtem
Bu rûz-i bî-vefâda olma hurrem
Hemân hasretle kân a¤lar dem-â-dem
Muharrem’dir meded ey dil Muharrem

Bugün ol bir siyeh gündür ki ey cân
fiehîd oldu o Sultân-› fiehîdân
Bugün ehl-i muhabbet eyler efgân
Muharrem’dir meded ey dil Muharrem

Bugün derd ile devr eyler felekler
Bugün hasretle âh eyler melekler
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Siyeh-pûfl oldu ashâb-› dilekler
Muharrem’dir meded ey dil Muharrem 

Hudâ ba‘s eyleyüp Cibril emîni
Hüseyn’in debredirken befli¤ini
Döküldü hâke hûn-i nâzenîni
Muharrem’dir meded ey dil Muharrem 

Sabâh-› haflre dek Fât›ma Ana
Ci¤er kuflem deyû bafllar fi¤âna
Gözünden kanlar aksun dâne dâne
Muharrem’dir meded ey dil Muharrem 

Bu ayda hâke düfldü mâh-› enver
Hafîd-i Fahr-i Âlem ‹bn-i Hayder
Vücûd-› naz-› perver kald› bî-ser
Muharrem’dir meded ey dil Muharrem 

Bugün la‘netle yâd eyle Yezîd’i
Hudâ’n›n düflman› mel‘ûn pelîdi
fiehîd etdi dirî¤â ol sa‘îdi
Muharrem’dir meded ey dil Muharrem 

Dilâ Müfltâk-vefl biz Hayderiyiz
Velî rafz u cehâletden berîyiz
Ali’nin Kanber’inin çâkeriyiz
Muharrem’dir meded ey dil Muharrem 

(Müfltak, Divan-› Müfltak, Takimhane-i Âmire, ‹stanbul 1264,
s. 59)
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RÂS‹H
(Do¤. ?—Ölm. 1837)

As›l ad› ‹brahim’dir. Mehterbafl› Osman A¤a’n›n o¤lu, He-
kimbafl› Behçet Efendi’nin damad›d›r. Mehterhane-i Hassa efra-
d›ndand›r. Enderun’a devam etmifl, musiki tahsili görmüfl, Bafl-
hanendeli¤e kadar yükselmifltir. Peflkir A¤as›, Anahtar A¤as›,
Çuhadar A¤as› olmufl, Haremeyn muhasebecisi iken vefat et-
mifltir. Rumelihisar› kabristan›nda medfundur.  

‹tdiler aflr-i Muharrem’de adûlar sûr u îd
K›yd› evlâd-› Resûl-i Hak’ka ol kavm-i anîd
‹tmesün ceddi Muhammed’den flefâat hiç ümid
Defter-i rahmetden itsün nâm›n› Mevlâ resîd
Bende-i fiâh-› Hüseyn’im düflmen-i cân-› Yezîd

‹tmeyüp flehzâde-i sultân-› dehre inkiyâd
‹tdi bin türlü hakâretler ana ba¤y ü ›nâd
Yâd idüb ol vak‘ay› lehb ü gazab olup ziyâd
Eylerim cân-› habîs-i kâfiri la‘netle yâd
Bende-i fiâh-› Hüseyn’im düflmen-i cân-› Yezîd

Ehl-i Beyt-i Mustafâ’n›n bakmad› efgân›na
Girdi Âl-i fiâh-› kevneynin o kâfir kan›na
Etdi bu hâinli¤i ol âlemin sultân›na 
Sad-hezâran la’net-i nefrîn Yezîd’in cân›na
Bende-i fiâh-› Hüseyn’im düflmen-i cân-› Yezîd
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La‘net etmekdir adû-y› hânedâna meflrebim
Bu meâli kalb ider icra sükût etse lebim
Ta‘n idenler eylesün budur benim de mezhebim
‹ntisâb-› Fahr-i Âlem’dir bu yüzden matlab›m
Bende-i fiâh-› Hüseyn’im düflmen-i cân-› Yezîd

Su deyû ol gâziyân-› Kerbelâ etdikçe zâr
Vermedi ruhsat edüp düflmenli¤ini âflkâr
Hûn-i eflk-mân olursa nola çeflmim cûybâr
Ümmet-i Ahmed olan olmaz m› Râsih bî-karâr
Bende-i fiâh-› Hüseyn’im düflmen-i cân-› Yezîd

(Râsih. Divan-› Râsih, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi,
Türkçe Yazmalar, no. 232, vk. 4) 
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‹FFET MEHMED EM‹N
(Do¤. ?—Ölm. 1842)

Bursa’da do¤du. E¤itimini Bursa medreselerinde tamamlad›.
Selimiye Dergâh› fleyhi Ali Behçet Efendi’ye ba¤land›. fiiirlerin-
de Nabî etkisi görülür. Divan› bas›lm›flt›r. 

Münâcât-› Bâri

Muhibb-i âl olan rûh-i flehîdân ile haflr olsun
Tesâhub eyleyen vars›n Yezîd’ân ile haflr olsun

‹lâhî rûz-i mahflerde taraf-gîrân-› güm-râhân 
Müzahref lâfle-i mekrûh-i Mervân ile haflr olsun

Dökenler hûn-i Âl-i Ahmedi hâk-i siyeh-rûye
Münâf›klar gibi Nemrûd ü Hâmân ile haflr olsun 

K›yup flâh-› Hüseyn’e uydu fleytâna fiimr-i bed-hû
Oda rûz-i cezâda ceyfl-i fleytân ile haflr olsun

Sitâyifl-hân-› peygamber cenâb-› Ka‘b’a bahfl eyle
Kulun ‹ffet de Hassân-i sühan-dân ile haflr olsun

(Mehmet Arslan, Bursal› ‹ffet Divan›, Kitabevi, ‹st. 2005, s.84)
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Mersiye Bi-Cenâb-› Hüseyin Rad›yallahü Teâlâ Anhü

Yoluna itsem fedâ flâyeste cân u bâfl›m›
Ey flehen-flâh-› Kureyflî ey Benîyy-i Hâflimî

Kerbelâ’ya her ne dem kân a¤lasam fark edemem
Dâne-i yâkût-i ahmer mi bu çeflmim yafl› m›

A¤layup flâh-› Hüseyn’in mâtemiyle ba‘de-zâ
Ayn-› Ceyhûn eyleyem bu dîde-i hûn-pâfl›m›

Kerbelâ defltinde zâr u nâlemi efzûn idüp 
Âh u efgân eyleyem hicrân ile s›r-dâfl›m›

Âk›bet mahv eylerim ‹ffet kalenderler gibi 
Ser-nüviflt-i bed-hayâl etdim ne çâre kafl›m›

(Mehmet Arslan, Bursal› ‹ffet Divan›, Kitabevi, ‹stanbul 2005,
s. 101)
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DERTL‹
(Do¤. 1772—Ölm. 1846?)

Bolu’nun Refladiye nahyesinin fiahnalar köyünde do¤du.
As›l ad› ‹brahim’dir. Çocukluk dönemi s›k›nt›l› geçti. M›s›r’a git-
ti. 10 y›l sonra memleketine döndü, evlendi. Sivas, Çank›r›,
Amasya ve Ankara’da saz çalarak fliirler söyledi. 1825 y›l›nda ‹s-
tanbul’a gitti. Kahvelerde saz çalarak, muammalar çözerek ad›-
n› duyurdu. Zengin konaklar›nda ilgi gördü. II. Mahmud zama-
n›nda “fes” redifli kasidesi nedeniyle saray›n iltifat›n› kazand›,
Ça¤a ayanl›¤› görevi verildi. Derbederli¤i ve içkiye düflkünlü¤ü
nedeniyle toplad›¤› vergileri zimmetine geçirdi, görevinden az-
ledildi. Ankara eflraf›ndan Aliflan Bey’in himayesine girdi. Bir
müddet sonra Aliflan Bey’in kona¤›nda vefat etti. Önceleri Lutfi,
sonralar› Dertli mahlas›n› kulland›. Divan› bas›lm›flt›r. 

1.

Âfl›k-› sâd›k muhibb-i Mustafâ derler bize
Derdile gayret-kefl-i Âl-i Abâ derler bize

Biz gürûha sorsalar ey kavm siz kimlersiniz
Tâbi-î flâh-› velâyet Murtazâ derler bize

Aflk ile tî¤ler çeküp münkire karfl› durmufluz
Ol sebepden kavm-i Süfyân eflk›yâ derler bize
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Can ve bafl terkeyledik bizler ‹mameyn aflk›na
Bende-i fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ derler bize

Gerçi ben bir Dertli’yim derdim yetimler derdidir
Çek elin bizden tabîbâ bî-devâ derler bize

(Dertli, Dertli Divan›, ‹stanbul 1329, s. 15)

2.

Sersem bakanlar serseri efsâne der bana
Halim görenler can ile mestâne der bana
Yanar yak›l›r bir kafl› kemânedir bana
Ya bir cemâl-i envere pervânedir bana
Dertden bilenler mahflere dek yâne der bana
Bî-dert olanlar flüphesiz divâne der bana 

Zehr-i sitemle soldu benim gonca-i zerdim
Bafl koymufl idim ben yoluna candan severdim
Tâ mahflere dek kan dökmez isem ben de nâmerdim
Geldikçe yâda artmadad›r gün-be-gün derdim
Dertden bilenler mahflere dek yâne der bana
Bî-dert olanlar flüphesiz divâne der bana 

Hep çekdi¤im fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ derdi
Koy ben çekeyim haflre kadar bî-devâ derdi
Kan a¤lad›¤›m ol Hasan-› müctebâ derdi
Zâr eyledi¤im Dertli benim Murtazâ derdi
Dertden bilenler mahflere dek yâne der bana
Bî-dert olanlar flüphesiz divâne der bana 

(Dertli, Dertli Divan›, ‹stanbul 1329, s. 59-60)

3.

Ci¤er kûfle-i Fât›ma dü çeflm-i Murtazâ
Ol bâ¤-› mürüvvetde iki verd-i dil-küflâ
Bir katre dem-i pâkine yetmez iken bahâ

187



Kuhl gibi çekti gözüne deflt-i Kerbelâ
Zâlim nice k›yd›n sana nettiydi Mustafâ 

Mahfler yerine gelmez misin yar›n ey Yezîd
Ceddi Muhammed açsa gerek livâ-i hamîd
Taht-› livâya gelme yüzün kara ey pelîd
Nâm ü niflân›n olsa gerek anda nâ-bedîd
Zâlim nice k›yd›n sana nettiydi Mustafâ 

‹nsaf yolunu tutmad›n›z kavm-i bât›lan
Bunca yetim-i pâke cefâ k›ld›n›z hemân
Kimse diyemez sizlere bunlar da müslüman
Kan a¤lad›lar bu ifle zemîn ü âsümân
Kâfir nice k›yd›n sana nettiydi Mustafâ 

Bu vâk›ad›r derdimi efzûn eden benim
Bu kaziyyedir gönlümü mahzûn eden benim
Bu zikr-i hikâyet günümü dûn eden benim
Bu fikr-i musîbet ci¤erim hûn eden benim
Kâfir nice k›yd›n sana nettiydi Mustafâ 

La‘net Yezîd’in cân›na yek anda sad-hezâr
Tafltan tafla çals›n bafl›n› bulmas›n karar
Yâd eyle bu mersiyeyi yan a¤la dil-fikâr
Dertli sana benzer muhibb-i hânedan m› var
Kâfir nice k›yd›n sana nettiydi Mustafâ 

(Dertli, Dertli Divan›, ‹stanbul 1329, s. 60-61)
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LEYLÂ HANIM
(Do¤. ?—Ölm. 1848)

‹stanbul’da do¤du. Moral›zade Hamid Efendi’nin k›z›d›r.
Özel dersler alarak kendisini yetifltirdi. Mevlevi tarikat›na inti-
sab etti. ‹stanbul’da vefat etti. Galata Mevlevihanesi haziresine
gömüldü. Divan› bas›lm›flt›r. 

1. Mersiye-i Zîbâ Der Hakk-› fiehîd-i Kerbelâ

I.
Ey gözüm turma hemân a¤la Muharrem geldi
Hâb-› gafletden uyan a¤la Muharrem geldi
Yâd-› gül-gonca-i gülzâr-› nübüvvetle hemân 
Ser-be-ser kana boyan a¤la Muharrem geldi
Gül gibi hûn-› Hüseyn açd› ci¤erde yâre
Sen de bu derd ile kan a¤la Muharrem geldi
Eyleme meyl-i tebessüm bu fenâ gülflende
Sûzifl-i aflk ile yan a¤la Muharrem geldi
Nâleler eyledi bu günde semâvât u zemîn
Karalar geydi cihân a¤la Muharrem geldi

Gice gündüz anup ol demleri feryâd eyle
Ey gönül âlemi bir âh ile ber-bâd eyle
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II.
Eyleyüp dînine akl›nca nasârâ h›dmet
Tâlib-i cennet olup eyler ümîd-i rahmet
Bak Yezîd’e ne utanmazm›fl o har-› nâ-pâk
Bu kadar zulme neden eyledi bilmem cür’et
Çünki kâfirden efledd old›¤›na burhând›r
‹tmedi zerre kadar Âl-i Resûl’e hürmet
Ehl-i aflk›z Alevî Mustafavîyüz zâhid
Gice gündüz ideriz cân-› Yezîd’e la‘net
Zîver-i arfl-› Hudâ gurre-i ayn-› Zehrâ
Server-i Âl-i Abâ verd-i riyâz-› cennet 

Teflne-leb eyledi gülzâr-› na‘îmi me’vâ
Haricîler ne revâ eyleye bu rütbe ezâ

III.
Âh ey çarh-› denî dâd elinden sad-âh
Ne denâet ki bir içim suya de¤medi o flâh
Sâkî-i Kevser ola vâlid-i âlî-flân›
Cedd-i zî-flân› iken Hazret-i Mahbûb-› ‹lâh
Utanup âb-› F›rât eflk-i nedâmet döksün
Bitmesün mahflere dek Kûfe diyâr›nda giyâh
‹ktidâ eylediler hayf Yezîd’e sad-hayf
Ehl-i derde bu felâket nedir Allâh Allâh
‹htirâz eylemeyüp seyf-i Alî’den kat‘â
Ne cesâretle hücûm itdi sefîh-i bed-hâh

Kat› bî-dîn idi havf eylemeyüp Mevlâ’dan
Hîç âr eylemedi Fât›ma-i Zehrâ’dan

IV.
Seng-dil kâfir idi fiimr ü Yezîd ü Mervân
Ehl-i Beyt’e nîce kasd eyleye îmân› olan
‹bn-i Âdem ola hâflâ o gürûh-› mekrûh
Zulm ile âlemi bu ümmete itdi zindân
‹ntikâm›n komaz Allâh iki fleh-zâdelerin
Ol›cak arsa-i mahflerde an›nçün divân
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Görürüz old›¤›n› Gebr ü Yehûd’a rüsvâ
Gülecekdir köpe¤in hâline cümle insân
Ehl-i dûzah görüp ol kelbi iderler nefret
Me¤er ol kâfire mahsûs ola ancak nîrân

Yerde kalmaz dem-i sultân-› melâik-leflker
Toldurur dûzah› ceyfliyle Yezîd-i ekfer

V.
K›l inâyet revâ ey nûr-› dü çeflm-i Zehrâ
Eyledi bâr-› elem kaddimi bir rütbe dü-tâ
Cedd-i zî-flân›na arz eyle görüp ahvâlim
‹lticâ itme¤e yoksa iderim istihyâ
Defterimde yaz›lan cürm ü maâsîdir hep
Elde sermâye hemân âh u enînimle bükâ
H›fz it îmân›m› âhir nefesimde yâ Rab
‹tme Leylâ’y› amân düflmen-i dîne rüsvâ
Afv it isyân›m› ol günde be-câh-› s›bteyn
Ayak alt›na b›rakma kul›n› bî-ser ü pâ

Âl ü evlâd ile ashâb›na yâ Rab bu duâm
Her nefesde ola bin kerre tahiyyât u senâ

(Mehmet Arslan, Leylâ Han›m Divan›, Kitabevi, ‹stanbul, 2003,
s. 159-161)

2. Vâveylâ der-Musîbet-i Âl-i Abâ

I.
Yine geldi meded mâh-› Muharrem
Gözümden hûn rîzân olacak dem
Yine bir yâre açd› çarh-› gaddâr
Bu yan›k sîneme yok ana merhem
Muhammed ümmeti kan a¤lamaz m›
Garîk-i hûn ola mahdûm-› a‘zam
Neden lây›k bu rütbe cevre hâflâ
Dü-çeflm-i Mustafâ s›bteyn-i ekrem
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Muhibb-i hânedân ehl-i hakîkat
Bu günde nûfl ider su yerine sem
Bu günde kasd idüp Âl-i Abâ’ya
Yezîd ibni sefîh ehl-i cehennem
De¤ildir âdemî ol bed-menifl hûk
Bu zulmi irtikâb eyler mi âdem

Ne cür’et ile bilmem kahbe h›nzîr
Hüseyn’i eyledi bu rütbe dil-gîr

II.
O flâh› sûretâ itdi mükedder
Nihâl-i kaddini hâke berâber
Hakîkatde Hudâ itmifldi ammâ
Gürûh-› evliyâya tâc-› ber-ser
‹ki gül-goncas›d›r Mustafâ’n›n 
‹mâm-› evliyâ evlâd-› Haydar
Hakâret zann idüp sûretde h›nzîr
fieh-i ehl-i semâya çekdi hançer
Müsilmânl›k idermifl iddiâ hayf
Bu günden sonra ol mel‘ûn-› ebter
Yar›n dîvân-› Hak’da seyr iderler
O kanl› kâfiri hep ehl-i mahfler

‹ki dünyâda da Bârî Ta‘âla
An› Gebr ü Yehûd’a itdi rüsvâ

III.
Delîl ü rehber istersen Hudâ’ya
Yüzün sür hâk-i pây-› Murtazâ’ya
Anup ey dil o rûz-› rüstahîzî
Hemân a¤la flehîd-i Kerbelâ’ya
Virüp Zeynü’l-‹bâd’›n nûr-› vechi
Cihânda zîneti arz u semâya
Muhammed Mehdî ile ihtidâ it
Ki bunlar old› serdâr etk›yâya
Kibâr-› dîn idüp ma‘sûmlar› Hak
Müflâbih her birisi enbiyâya
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Der-i ‹snâ Afler’den gayri bâba
Gider mi ehl-i bât›n ilticâya
Dem-â-dem arz-› hâcât eyle ey dil
Cenâb-› Fât›ma hayrü’n-nisâya

‹lâhî eyle yar›n rûz-› mahfler
Penâh›m zevce-i Sâkî-i Kevser

IV.
Bu kem-ter bendene eyle inâyet
Meded ey Hazret-i fiâh-› Velâyet
Yeter yand›k yeter sûz-› firâka
Itâfla âb-› Kevser eyle himmet
Terahhum itmeyüp bir seng-dil hîz
Hüseyn’e ide bu rütbe ihânet
Der-i vâlâs›na mensûb olanlar
Olurlar mazhar-› feyz-i kerâmet
fiehîd-i Kerbelâ mahdûm-› zî-flân
Susuz nûfl eyledi câm-› flehâdet
O dem mâü’l-hayât› zulmete gark
An›nçün eylemifldir Rabb-i ‹zzet
Ne kâfir rû-siyeh bir bî-amând›r
Yezîd’in âl ü a‘vân›na la‘net

Yeter küfrine burhân bu mesâib
Cehennemde ola yâ Rab muazzeb

V.
Bu vîrân-hâneyi zann itme ma‘mûr
De¤il cây-› meserret olma mesrûr
Harâb olmufld› vakt-i Kerbelâ’da
Olur m› köhne dünyâ gayri ma‘mûr
Hemân evsâf-› Âl-i Beyt’e ömrüm
Cihânda tâ-be-mahfler ola mahsûr
Bu kara yüzli Leylâ’y› ‹lâhî
Der-i ‹snâ Afler’den eyleme dûr
Melâz u melceim Âl-i Abâ k›l
O dem isyân ile oldukda mahsûr
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Ola her bir nefesde bin tahiyyât
Hudâ meflhedlerin itdikçe pür-nûr
Ba¤›flla cürmimi hayrü’l-Betûl’e
Gözümden nûr-› vechin itme mestûr

Usâta âdeti lutf u atâd›r
fiefî‘im Binti Mahbûb-› Hudâ’d›r

(Mehmet Arslan, Leylâ Han›m Divan›, Kitabevi, ‹stanbul, 2003,
s. 162-165)
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DÜRRÎ
(Do¤. ? —Ölm. ?)

fiairin kimli¤i hakk›nda bilgimiz yoktur. As›l ad› Ali’dir. 19.
yüzy›lda yaflayan bir Bektafli flairidir. fiiirlerini aruz vezniyle
yazm›flt›r. 

Mersiye

Sâk›yâ ver k›rbadan âfl›klara bir dâne su
Tazelensün tâ yürekler içe kane kane su
Kendini tafltan tafla urmaktad›r her yâne su
Çâre ister derdine irem deyu dermâne su
Vak‘a-i fiâh-› Hüseyn’in aflk›na ver câne su
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atflâne su

Ahmed ü Mahmud Muhammed Mustafâ’n›n aflk›na
Sâkî-i Kevser Aliyyü’l-Murtazâ’n›n aflk›na 
Âh ci¤er bin pâre oldu evliyân›n aflk›na
fiah Hasan Hulk›’r-R›za sâhip vefân›n aflk›na
Vak‘a-i fiâh-› Hüseyn’in aflk›na ver câne su
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atflâne su

Ol flehîd ibn-i flehîd mihmân-› arz-› Kerbelâ
Hânedân-› Murtazâ hem yâdigâr-› Mustafâ
Bir içim su vermediler kavm-i flûm-i eflk›yâ
Ettiler Âl-i Resûl’ü hep susuzlukla fedâ
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Vak‘a-i fiâh-› Hüseyn’in aflk›na ver câne su
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atflâne su

Vâris-i ilm-i Nebi Zeyne’l-abâd›r sevdi¤im
Ol Muhammed Bâk›r-› aynü’l-ulâd›r sevdi¤im
Zikr ü fikrim nesl-i pâk-i Murtazâ’d›r sevdi¤im
Evvel âh›r hânedân-› enbiyâd›r sevdi¤im
Vak‘a-i fiâh-› Hüseyn’in aflk›na ver câne su
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atflâne su

Cafer-i Sâd›k hakîkat pîflüvâ-y› mü’minîn
Kim an›nla buldu revnâk mezheb ü âyîn-i dîn
Olmufl idi çâkeri bâb›nda ol Rûhu’l-emîn
Ettiler susuz flehîd an› dahi ol hâinîn
Vak‘a-i fiâh-› Hüseyn’in aflk›na ver câne su
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atflâne su

Hazret-i Kâz›m R›zâ’n›n aflk›na bir kâse âb
Sâk›yâ tez ver ci¤erler yand› piflti çün kebâb
Yana yana kim flehîd oldu fleh-i âl-i cenâb
Allah Allah geldi mi yoksa bugün yevmü’l-hesâb
Vak‘a-i fiâh-› Hüseyn’in aflk›na ver câne su
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atflâne su

Akmasun bî-hûde öyle kim unulmaz yâreler
Âfl›k›n gönlünde her akt›kça yâre tâzeler
Ol Takî vü bâ Nakî hayrü’l-verâ dil-dâreler
Kim susuzlukla flehîd oldu o dem meh-pâreler
Vak‘a-i fiâh-› Hüseyn’in aflk›na ver câne su
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atflâne su

Bahtiyar oldur ak›dan Askerî’ye göz yafl›n
Mehdî-i sâhib zamana kim verirse can bafl›n
Düflmen-i Âl-i Abâ’ya durma at la‘net tafl›n
Tâ ola rûz-i k›yâmet hep erenler yoldafl›n
Vak‘a-i fiâh-› Hüseyn’in aflk›na ver câne su
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atflâne su
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Ol Yahûdî vü Nasârâ hürmet eder dînini
Hayf de¤il mi ola ‹slâm bilmeye âyînini
fiimr-i mel‘un çekdi ol dem çün flehâdet tî¤›n›
Tuttular utanmadan Âl-i Resûlullah kînini 
Vak‘a-i fiâh-› Hüseyn’in aflk›na ver câne su
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atflâne su

Ey emîr-i rûz-i mahfler merhamet kân›m meded
Mücrim ü biçâreyim her derde dermân›m meded
Ma‘din-i cûd ü sehâs›n lutf u ihsân›m meded
Ceddine arz eyle ahvâl-i perîflân›m meded
Vak‘a-i fiâh-› Hüseyn’in aflk›na ver câne su
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atflâne su

Sâk›yâ her kâsede eyle salât ile selâm
Yâ Resûlullah meded olsun sana her dem kelâm
Hürmetîçün âl-i evlâd›n flehâ yevmü’l-k›yâm
K›l flefaat bu Ali Dürri’ye yâ hayre’l-enâm
Vak‘a-i fiâh-› Hüseyn’in aflk›na ver câne su
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atflâne su

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Ondokuzuncu As›rdanberi Bektafli-
K›z›lbafl Alevi fiairleri ve Nefesleri, ‹stanbul 1956, s. 249-251)

Mersiye

Bende-i Âl-i Resûle tafl atan ey bî-hayâ
Kavm-i bât›ls›z adâvet sinenizde var daha
Ümmet-i peygamberiz dersiz edersiz iftirâ
Pîflüvân›zd›r Muaviye bu de¤il asla hafâ
Mâyeniz Süfyânîlerden buldu çün neflv ü nemâ
Kasd›n›z Âl-i Resûl’e eylemek hâlâ cefâ

Uymad›k hem uymay›z Mervân’a biz sizler gibi
Hem k›yâs-› akl ile fleytâna biz sizler gibi
Etmeyiz hiç iktidâ butlâna biz sizler gibi
Ahdimizden dönmeyiz Rahmân’a biz sizler gibi
Mâyeniz Süfyânîlerden buldu çün neflv ü nemâ
Kasd›n›z Âl-i Resûl’e eylemek hâlâ cefâ
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Kim revâ görüp hiyânet kasd-› evlâd etdiniz
Râh u erkân-› Resulullâh› berbâd etdiniz
Utan›p arlanmadan çok sözler isnâd etdiniz
‹bn-i Süfyân’a uyup mezhepler icâd etdiniz
Mâyeniz Süfyânîlerden buldu çün neflv ü nemâ
Kasd›n›z Âl-i Resûle eylemek hâlâ cefâ

Bâb-› feyzi seddedersiz çünkü var sizde inâd
Hâlinize rahm edin çün pek yak›n yevm-i tenâd
Hânedân-› Ehl-i Beyt’e edegörün ink›yâd
Mehdî-i sâhip zamân›n devridir devr-i reflâd
Mâyeniz Süfyânîlerden buldu çün neflv ü nemâ
Kasd›n›z Âl-i Resûle eylemek hâlâ cefâ

Reh-nümâm›z ol habîbullah ki fahrü’l-mürselîn
Nesl-i pâkidir hemîfle piflüva-y› mü’minîn
Hânedân-› Ehl-i Beyt’i dâimâ hablü’l-metîn
Kim ki etdiyse hiyânet oldu mel’ûn u laîn
Mâyeniz Süfyânilerden buldu çün neflv ü nemâ
Kasd›n›z Âl-i Resûle eylemek hâlâ cefâ

Ta‘n ederler bir muhibb-i hânedân› görseler
Belki câna kasd ederler âfl›kân› görseler
Öyle kâs›dlar ki cildin yüzseler öldürseler
Kârbân› menzil al›r it çakallar ürseler
Mâyeniz Süfyânîlerden buldu çün neflv ü nemâ
Kasd›n›z Âl-i Resûle eylemek hâlâ cefâ

‹ktidâ etdik Hüseyn’e biz mevâlî meflrebiz
Haydarîyiz Caferîyiz pâk ü safî mezhebiz
Bezm-i cem-i evliyâda sâd›kâne matlab›z
Huccet-i akvâ bizimdir Dürri’yâ biz a¤lebiz
Mâyeniz Süfyânîlerden buldu çün neflv ü nemâ
Kasd›n›z Âl-i Resûle eylemek hâlâ cefâ

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Ondokuzuncu As›rdanberi Bektafli-
K›z›lbafl Alevi fiairleri ve Nefesleri, ‹stanbul 1956, s. 247-249)
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SIRRÎ
(Do¤. ?— Öl. ?)

E¤ribozludur. As›l ad› Mehmed Emin’dir. E¤riboz’un istilaya
u¤ramas› nedeniyle 1842 y›l›nda Tekirda¤›’na göç eder. Bektafli
tarikat›na mensup oldu¤u san›lan flair hakk›nda yeterli bilgimiz
yoktur. Ölüm tarihi de bilinmemektedir. 

Mersiye-i fiâh-› fiehîdân-› Kerbelâ ‹mam Hüseyin 
rad›yallahü anh 

Cân›ma düfldü yine nâr-› firak
Ey gözüm kan a¤la mâtemdir bugün
Cism ü cân› âtefli hasretle yak
Ey gözüm kan a¤la mâtemdir bugün

‹rdi ol mâh-› Muharrem ey hümâm
Zevk u râhat çün bize oldu haram
La’net olsun Yezid’e kâr›n müdâm
Ey gözüm kan a¤la mâtemdir bugün

Kasd idüp bunca pelîd ol servere
Ol imâm u rehnümâ-y› rehbere
Kerbelâ’da dökdüler kan›n yere
Ey gözüm kan a¤la mâtemdir bugün
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Âh Hüseyn-i Kerbelâ flâh-› cihân
Râh-› Hak’da verdi bu mâh içre cân
Ger dilersin meskenin olsun cinan
Ey gözüm kan a¤la mâtemdir bugün

Ol flehidin matemin dutup felek
Hûri g›lmân ile r›dvân hem melek
Bunca derd çekdi o server sen de çek
Ey gözüm kan a¤la mâtemdir bugün

Kanl› yafllar idelim gözden revan
Dutâlum hâr u belâda âfliyân
Kâr›m›z flimdengeru olsun figân
Ey gözüm kan a¤la mâtemdir bugün

‹tmedin mi ey Yezîd Hak’dan hayâ
Eyledin ol servere dürlü cefâ
Mustafa’d›r nesli ceddi Murtaza
Ey gözüm kan a¤la mâtemdir bugün

La’net et S›rrî Yezid’in cân›na
Sad-hezârân dînine imân›na
Girdi nâ-hak ol flehîdin kan›na
Ey gözüm kan a¤la mâtemdir bugün

Mersiye-i fiâh-› fiehîdân ‹bn fiâh-› Merdân rad›yallahü anh 

Yine hasret nâr›na yand› cihan
Mâh-› mâtem geldi feryâd edelim
Dud-i âh›mdan karard› âsümân
Mâh-› mâtem geldi feryâd edelim

Gör neler etdi Hüseyn’e ol Yezîd
‹tmedi Hak’dan haya aslâ pelîd
Eyledi ol serveri teflne flehid
Mâh-› mâtem geldi feryâd edelim
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Bâfl›m›z urmak gerekdir tafllara
Her gün seldir desünler yafllara
Ural›m dil flehrini âtefllere
Mâh-› mâtem geldi feryâd edelim

Çün bu mâh içre flehîd oldu o flâh
Mâtemin tutup felekler mihr ü mâh
Ehl-i aflk›n ba¤r›n› hûn etdi âh
Mâh-› mâtem geldi feryâd edelim

Âtefl-i hasretle yand› cân›m›z
Heft gerdûna ç›kar efgân›m›z
Kerbelâ’da verdi cân sultân›m›z
Mâh-› mâtem geldi feryâd edelim

Ey Yezîd-i bed-nâm bî-din-i bî-hayâ
Eyledin flâh-› cihâna bin cefâ
Sad-hezârân cân›na la’net sezâ
Mâh-› mâtem geldi feryâd edelim

S›rrî vird etdi Yezid’e la’neti
Eylemez Süfyânîlerle ülfeti
Ey dostlar ey Muhammed ümmeti
Mâh-› mâtem geldi feryâd edelim

Mersiye-i fiâh-› fiehîdân-› Kerbelâ ‹bn Aliyyi’l-Murtaza 
rad›yallahü anh 

Gönül mâh-› Muharrem’dir fi¤ân et
Dü çeflmim nûr-i flâh›m âh Hüseyn
Gözünden kanl›ca yafllar revân et
Dü çeflmim nûr-i flâh›m âh Hüseyn 

Yezîd kasd etdi nesl-i Murtazâya
Velâyet ma’deni cûd ü sehâya
Döküldü hûn-i pâki Kerbelâ’ya
Dü çeflmim nûr-i flâh›m âh Hüseyn 
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Döküldü ol flehidin yere kan›
Hakîkat ehlinin yanmakda can›
Gönül flimdengeru neyler cihan›
Dü çeflmim nûr-i flâh›m âh Hüseyn 

Ne mihnet Kerbelâ’da çekdi ol flâh
Ezelden böyle takdîr etdi Allah
Yanal›m nâr-› hasret ile her gâh
Dü çeflmim nûr-i flâh›m âh Hüseyn

Yeter kan a¤lama ey S›rrî kemter
Cihân› hûn-i gark etdin serâser
Muhammed nesli pâki ceddi Hayder
Dü çeflmim nûr-i flâh›m âh Hüseyn 

(S›rrî, S›rrî Divan›, Süleymaniye Kütüphanesi, Hac› Mahmut
Efendi, no 3475, vk. 60-61) 
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fiEFÎK
(Do¤. 1808—Öl. 1857) 

Recai Efendi’nin torunu, Celaleddin Bey’in o¤ludur. As›l ad›
‹brahim fiefik’tir. ‹stanbul’da do¤mufltur. Küçük yaflta babas›n›
ve annesini kaybetti¤inden halas›n›n yan›nda büyümüfltür. 1834
y›l›nda Sadaret Mektubi kaleminde göreve bafllam›flt›r. Sayda
valisi Kamil Pafla’ya (1847), M›s›r valisi Abbas Pafla’ya Divan
Efendisi (1849) ve Evkaf Muhasebecisi (1852) olmufltur. Mevlevi
tarikat›na mensuptur. Divan› Millet Kütüphanesi’ndedir. 

Gitdi eyyâm-› safa âleme bir gam geldi
Âfl›kan a¤layal›m a¤lanacak dem geldi
Bana ye’s ile cihân dopdolu âlem geldi
Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi
A¤la ey dîdelerim a¤la Muharrem geldi. 

fieb-i yeldâ-y› emelde kalup âh eyler iken
Matla-› subh-i ümîdime nigâh eyler iken
Bakarak gâhî siyâh baht›ma vâh eyler iken 
Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi
A¤la ey dîdelerim a¤la Muharrem geldi. 

Kerbelâ vak’as›n› eylemede yâd gönül 
Bafl›n› urmada tafltan tafla nâ-flâd gönül
Haflre dek etse benimle nola feryâd gönül
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Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi
A¤la ey dîdelerim a¤la Muharrem geldi. 

Subh dem ruz ü fleb vakt ile eyle nigâh
Ömr-i âfl›k gibi oldu fleb-i âlem kütâh
Geceden gündüz alur mâtem içün sevb-i siyâh
Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi
A¤la ey dîdelerim a¤la Muharrem geldi. 

Âtefl-i gamla gönül sineci¤in da¤la bugün
Zât-› vâlâ-y› Hüseyn’i anarak a¤la bugün
Bafl›na sen de benim gibi siyeh ba¤la bugün
Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi
A¤la ey dîdelerim a¤la Muharrem geldi. 

Yâd idüb iki gözüm hûn-i Hüseyn’i her bâr
Baflla kan a¤lama¤a âh ederek leyl ü nehâr
Farz-› ayn oldu bize a¤lama zirâ dil-i zâr
Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi
A¤la ey dîdelerim a¤la Muharrem geldi. 

Mey-i gam etdi beni bezm-i cihân›n bî-hûfl 
Kudretim kalmad› efgâna dilim oldu hamûfl
Eflkim itse nola çün bahr-i siyâh cûfl u hurûfl 
Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi
A¤la ey dîdelerim a¤la Muharrem geldi. 

(fiefîk. Divan, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum, no.228,
229, vk. 13, 8) 
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fiEREF HANIM
(Do¤. 1809—Ölm. 1860)

Mehmed Nebil Bey’in k›z›d›r. fiiirle ilgili ilk bilgileri babas›n-
dan ald›. E¤itimini tamamlayarak Mevlevî tarikat›na intisap et-
ti. ‹stanbul’da öldü. Yenikap› Mevlevîhânesi’nin Muhipler Kab-
ristan›’na defnedildi. Hz. Hüseyin hakk›nda yazd›¤› mersiyeler,
fliirlerinin en güzelleridir. Divan› bas›lm›flt›r. 

1. Mersiye

A¤la ey dîdelerim mâh-› Muharrem’dir bu
Kana gark eyle gözüm yafl›n› mâtemdir bu

Ey gönül turma Yezîd’e yine eyle düflnâm
Her nefes la‘net ile yâd idecek demdir bu

‹ki flehzâdeye kasd eyledi kâfir dimedi
Nesl-i Peygamber ü evlâd-› muazzamd›r bu

Pederi fiîr-i Hudâ mâderi olsun Zehrâ
Ne cesâret ne fezâhat nas›l âdemdir bu

Geçdi Fir‘avn ile Nemrûd-› anûd› mel‘ûn
Cümlesinden bana kalursa derim kemdir bu
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Gülmesin yâ Rab an›n da iki âlemde yüzi
Ehl-i islâma belâ vü gam-› tev’emdir bu

Getürüp yâda Hasan’la Hüseyin k›ssas›n›
Baflla feryâda dilâ cümleden akdemdir bu

Birini zehr ile fiimr ile birin itdi flehîd
Allah Allah nîce endûh u nîce gamd›r bu

Zehr-i isyâna flefâatlar› tiryâk iken
K›yd› ol cism-i latîfe ne aceb semdir bu

Kerbelâ vak‘as›n› yâd iderek haflre kadar
Yanal›m a¤layal›m cümleye elzemdir bu

Zâde-i Sâki-i Kevser’ken o flâh-› flühedâ
Bir içim suy› dirî¤ itdi ne sersemdir bu

Cedd-i vâlâs› dimez mi ana mahflerde sanur
Sen de yan iflte bu gün nâr-› cehennemdir bu

El uzatmak ne revâd›r o vücûd-› pâke
Bâ-husûs bûse-geh-i fiâh-› mükerremdir bu

Yok m› akl› kan› fehmi kan› idrâki aceb
Hiç dimez mi bana da kalmaya âlemdir bu

Olsa iz‘ân› e¤er bafl›na a¤lard› müdâm
Sand› ol günleri kâfir dem-i hurremdir bu

‹tmeyüp merdümek-i çeflm-i Resûl’e hürmet
Ç›kas› gözlerini dikdi ne azlemdir bu

Yok Yezîd’in yeri dünyâ de¤il ukbâda bile
An› dûzah da kabûl itmeye flübhemdir bu

‹düp inkâr dise vâlidi mahflerde nola
Gelmesin yan›ma yâ Rabbi benim nemdir bu
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Nice dökdi yere nâ-hak yere zâlim dimeyüp
Sürme-i bâs›ra-i hûr olacak demdir bu 

Hacletinden göreli ol dem-i mûhifl-eseri
Ter döker arz u semâ sanma ki fleb-nemdir bu

Yeter ey hâme bu tafsîl-i sühan besdir bes
Sanma kim k›ssa-i Pervîz ile Rüstem’dir bu

Birkaç ebyât ile haddim mi dimek mersiyye
Eser-i âh-› dil ü flerha-i sînemdir bu

Arz-› hâl eylemeden maksad ümîd-i flefkat
Cümle erbâb-› sühan içre müsellemdir bu

Nic’olur hâl dimezse fieref’â rûz-› cezâ
Mü’minât zümresine lutf ile munzamd›r bu

Diyeler hîn-i flefâatde meded cedlerine
Afv u ihsân›m›za cümleden eslemdir bu

(Mehmet Arslan, fieref Han›m Divan›, Kitabevi, ‹stanbul 2002,
s. 125-127)

2. Mersiye

Geldi Muharrem ey dil ü cân a¤lamaz m›s›n
Mâtem zamân› rûz u flebân a¤lamaz m›s›n

Nitdi Yezîd merdümek-i Fahr-i Âlem’e
Yâd eyleyüp o vakti amân a¤lamaz m›s›n

Gâhî Hüseyn’i geh Hasan’› fikr idüp gönül
Tâ gark idince çeflmini kan a¤lamaz m›s›n

Zehr ile Hazret-i Hasan’› eyledi telef
Bu derd ü bu kederle her ân a¤lamaz m›s›n
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Yâ Hazret-i Hüseyn’e neler etdi ol pelîd
Bilmez misin nihân u ayân a¤lamaz m›s›n

Ser-çeflme-i hayât iken old› susuz helâk
‹düp siriflki âb-› revân a¤lamaz m›s›n

Zîver olurd› arfla e¤er katre tamlasa
Ol hûn olur da yere feflân a¤lamaz m›s›n

Yokdur iki cihânda yerin ancak ey Yezîd
Old› yüzünden iki ziyân a¤lamaz m›s›n

A¤latd›n âlemi bu gam› cân-güdâz ile
Rûz-i cezâda sen dahi san a¤lamaz m›s›n

Kendine itdi¤ini senin düflmen eylemez
Nâdim olup da âh u fi¤ân a¤lamaz m›s›n

Ferdâ huzûr-› Hak’da virirsin cevâb›n›
Gör hâlini anîd o zamân a¤lamaz m›s›n

Ceddi flefâat eyler iken cümle ümmete
Sen kalas›n aç›kda hemân a¤lamaz m›s›n

Yâ dirse mâder ü pederi yand› cân›m›z
Var sen de nâr-› dûzaha yan a¤lamaz m›s›n

Nefs-i babîsine uyup itdin cehennemin 
A‘lâ yerini câ vü mekân a¤lamaz m›s›n

‹tdiklerin hatâya olup nâdim ey Yezîd
Gâh âflikâr u gâhi ayân a¤lamaz m›s›n

Bu töhmet ile haflre kadar sana ey denî
Sebb ide cümle halk-› cihân a¤lamaz m›s›n

Âl-i Resûl’e ümmet olan cân fedâ ider
Lâz›m m› derdin arz u beyân a¤lamaz m›s›n
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Olmazsalar fieref ol iki flâh e¤er flefî‘
Hâlin olur senin de yaman a¤lamaz m›s›n

(Mehmet Arslan, fieref Han›m Divan›, Kitabevi, ‹stanbul 2002,
s. 122-123)

3. Mersiye

Muharrem’dir yine derd-i nihân›m âflikâr olsun
Muharrem’dir yine kâr›m hemîfle âh u zâr olsun

Muharrem’dir yine dâ¤-› derûnum eyledim izhâr
Muharrem’dir yine a¤z›mdan âtefller nisâr olsun

Elem tûfân› bafldan afld› gam cûfl u hurûfl itdi
Muharrem’dir siriflk-i dîde bahr-i bî-kenâr olsun

Aç›ld› gül gül oldu zahm-› sînem eylerim feryâd
Muharrem’dir yine murg-› dilim flekl-i hezâr olsun

Anup ol vak‘a-i cân-sûz› gönlüm eylesin mâtem
Muharrem’dir yine dilde nice sabr u karâr olsun

Zemin-i Kerbelâ’y› al hayâle ey gözüm flimdi
Muharrem’dir yine dök kanl› yafl›n cûy-bâr olsun

Yezîd itdi iki flâhen-flehi dil-gîr ü rencîde
Bu denlü cürme bu isyâna nice ictisâr olsun

‹tâatdan ç›kard› azd›rup fleytân gibi nâs›
Taraf-dâr›yla zâlim hâr u zâr u flerm-sâr olsun

Ta¤›td› hânedân-› Mustafâ’y› bir tak›m hûn-rîz
‹lâhî ›rk u nesli cümlesinin târ u mâr olsun

‹mâmeyn-i humâmeyne olur m› sû-i kasd itmek
Leîmâna hediyye la‘netim leyl ü nehâr olsun
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Peder mâder o iki flâh-› âlî-câha el-insâf
Cenâb-› Fât›ma’yla zât-› sâhib Zülfikâr olsun

Birine zehr olup su biri gitdi teflne-leb adne
Harâretle tutufldum nâr-› gayret pür-flerâr olsun

Muhibb-i âl ü evlâd-› Resûl-i müctebây›m ben
Bana her sâl bir mersiyye inflâd› fliâr olsun

Bilinsin yazay›m derd-i derûnum ömrüm oldukça
Gelen ihvâna benden sonra ey dil yâdigâr olsun

Olunmaz itdi¤i hâinlerin bin beyt ile ta‘rif
Tükenmez mâcerâd›r arz-› hâlim ihtisâr olsun

Be-hakk-› Hazret-i Âl-i Abâ yâ Rab dem-i rahmet
Gürûh-› mücrimân içre fieref nâm› flümâr olsun

Bana hîn-i flefâat cedlerine olma¤a vâs›l
Muîn zât-› Hasan rehber Hüseyn-i pür-vakâr olsun

Olup ma¤rûr-› afv öyle kerem-kârân› itdim yâd
Hemân flimden girü cümle kelâm›m i‘tizâr olsun

(Mehmet Arslan, fieref Han›m Divan›, Kitabevi, ‹stanbul 2002,
s. 124-125)

4. Mersiye

Y›k›lup çarh-› felek hâk ile yeksân olsun
Alev-i âh-› derûnum ile sûzân olsun

K›ld› devrân gönül mülkini ber-bâd u harâb
Dilerim bencileyin ol dahi vîrân olsun

Yine bir ard› al›nmaz eleme dûfl oldum
Nice feryâd›ma flimden girü pâyân olsun
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Gussa deryâs› taflup yine bafl›mdan afld›
A¤lay›m katreleri eflkimin ummân olsun

Yâremin merhemi yok neyleyeyim Lokmân’›
Derdimin var m› ilâc› bana dermân olsun

Gonca-i gül gibi aç›ld› hezârân zahm›m
Yine kâr› dil-i flûrîdenin efgan olsun 

Lâle-i dâ¤-› derûnumla donand› sînem
Mîr-i âlây-› gama cây-› çerâ¤ân olsun

Sünbül ü nergisi âh›mla solup dünyân›n
‹ntizâm-› çemenistân› perîflân olsun

Dilde bir k›ssa-i cân-sûz var ifflâ idemem
Gûfl idüp ins ü perî vâlih u hayrân olsun

Yine mâtem-zedeyim mâh-› Muharrem geldi
Kanl› yafl›m dökeyim yerlere tûfân olsun

Abd-i muhlislerine bezl-i vücûd itme nedir
Cân u ser Âl-i Abâ yoluna kurbân olsun

Kerbelâ vak‘as› der-kâr iken ehl-i îmân
Sûr u ‘îd ile ne handân u ne flâdân olsun

Dil-i mahzûnuma billâh bunun fevkinde
Olamaz bir dahi hicrân ki hicrân olsun

Âh ey zâlim ü gaddâr u sitem-kâr Yezîd
‹tdi¤in cürm ü kabâhat nice i‘lân olsun

Zehr ile zât-› Hasan vâh cenâb-› Hüseyin
Tî¤-i zulmünle senin flâh-› flehîdân olsun

Kor m› ferdâ yan›na kan›n o flehzâdelerin
Mâder-i müflfiki Zehrâ gibi sultân olsun

211



Bâ-husûs ol iki flâhen-flehin Allâh Allâh
Cedleri Hazret-i Peygamber-i zî-flân olsun

Sâkî-i Kevser’in evlâd› revâ m› a denî
Teflne-leb adne harâretle flitâbân olsun

Yok m› gayret kan› insâf nolurd› a felek
Ya¤sa ol rûz-› cihân-sûzda bârân olsun

Ehl-i Beyt’i hîç olur m› o kerem-kâr›n esîr
Zât-› âlîleri kim mukbil-i Yezdân olsun

O harem mûcid-i ismetdir a bî-âr u edeb
Ten-i nâzükleri flâyeste mi uryân olsun

Duhter-i Fahr-i Cihân’›n o ci¤er-pâreleri
Bu kadar cevr ü ezâya nice flâyân olsun

Bu ihânetli¤i K›btî vü Nasârâ vü Yehûd
‹demez âh bu kâfirse müsilmân olsun

Zâlimin afv olacak cürm de¤ildir cürmi
Bir de itdiklerine flimdi peflîmân olsun

Dimek insân hatâd›r ana hâflâ hâflâ
Böyle isyâna tecâsür iden insân olsun

Sen de ey ‹bn-i Ziyâd kelbi düflün bir kerre
Dahi bundan büyük âlemde ne isyân olsun

Düflürüp ard›na rüsvâ bir alay h›nzîri
Öyle arslana hücûm itme ne imkân olsun

Zâde-i fiîr-i Hudâ ile güreflmek mi olur
Hiç mümkin mi aceb mûr Süleymân olsun

El uzatmak nic’olur zât-› Habîbullâh’›n
Bûse-gâh› o gümüfl gerden-i rahflân olsun
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Kurusun kopsun elin aya¤›n ey fiimr-i la‘în
‹ki âlem dilerim bafl›na zindân olsun

Hâz›r ol vakt-i mücâzâta huzûr-› Hak’da
Görürüz hâlini murdâr o dîvân olsun

Geldi hikmetle vukû‘a o husûs-› cân-sûz
Sanma dîvâne bu fursat sana her ân olsun

Sû-i kasd itdiler ol cism-i latîfe yâ Rab
Nâr-› dûzahda yanup cümlesi büryân olsun

K›yd›lar âk›betin bilmeyüp öz cânlar›na
Ne hamâkat bu habâset bu ne tu¤yân olsun

Arz-› hâl eyle gönül gayri o da‘vâ bitmez
Yüce ta¤larca günâh›m nice pinhân olsun

Yâ Alî el-meded ey Bint-i Resûl el-ihsân
Bu siyeh-rû kula eltâf›n›z erzân olsun

Y›lda bir mersiye hûn-› ci¤erimle yazar›m
El-amân rûz-› cezâ huccet-i gufrân olsun

O ‹mâmeyn-i güzînin bana yevm-i arasât
Biri rehber biri yâ Rabbi nigeh-bân olsun

‹ntisâb› der-i mahbûb›na mücrim fieref’in
Yâ ‹lâhî Hüseyin aflk›na âsân olsun

(Mehmet Arslan, fieref Han›m Divan›, Kitabevi, ‹st. 2002,
s. 130-132)

1. Müseddes Mersiye

Yand› cân›m rûz u fleb feryâd u efgân eylesin
Darb-› nâlem kubbe-i eflâki lerzân eylesin
Ben harâb oldum felek gayriyi flâdân eylesin
Mâh-› mâtemdir gönül çâk-› girîbân eylesin
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Kanl› yafl›yla gözüm hem-flekl-i tûfân eylesin
Âtefl-i âh›m bütün dünyây› sûzân eylesin

Sanma bezm-i âleme dil-flâd u hurremdir gelen
Pür-gam u mihnet ile elbetde tev’emdir gelen
Bâ-husûs ey dil yine aflr-› Muharrem’dir gelen
Nice sabr eylersin ol eyyâm-› pür-gamd›r gelen
Kanl› yafl›yla gözüm hem-flekl-i tûfân eylesin
Âtefl-i âh›m bütün dünyây› sûzân eylesin

Her-çi-bâd-âbâd hâk olsun tenim flimden girü
‹stemem cennet olursa meskenim flimden girü
Öyle mahzûndur dil-i sûz-efgenim flimden girü
Kimse memnûn idemez kalbim benim flimden girü
Kanl› yafl›yla gözüm hem-flekl-i tûfân eylesin
Âtefl-i âh›m bütün dünyây› sûzân eylesin

S›¤mad›n vüs‘at-serây-› âleme gûyâ pelîd
Yohsa bâkî mi kalur sand›n cihân› ey Yezîd
Zehr ile itdin Hasan hazretlerini nâ-bedîd
Eyledin sonra Hüseyn-i nâ-murâd› da flehîd
Kanl› yafl›yla gözüm hem-flekl-i tûfân eylesin
Âtefl-i âh›m bütün dünyây› sûzân eylesin

Eyledin gerçi iki flehzâdeyi birden hebâ
Kor m› zâlim yan›na Binti Resûl-i Kibriyâ
Kan›n itmez mi taleb ferdâ Aliyyü’l-Murtazâ
Yâda geldikçe senin bu itdi¤in cürm ü hatâ
Kanl› yafl›yla gözüm hem-flekl-i tûfân eylesin
Âtefl-i âh›m bütün dünyây› sûzân eylesin

Bu mudur Âl-i Abâ’ya hurmet indinde aceb
Ola lây›k m› huzûr-› Hakk’a vâs›l teflne-leb
Zâde-i Sâkî-i Kevser iken ol âlî-neseb
Bir içim suy› dirîg itdin a bî-rahm u edeb
Kanl› yafl›yla gözüm hem-flekl-i tûfân eylesin
Âtefl-i âh›m bütün dünyây› sûzân eylesin
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Hem seni hem tâbiînini ilâ-yevmi’t-tenâd
Ben de¤il hâk-i mezâr›m eylesin la‘netle yâd
Neyledik nitdik ki sana ey ebû-zulm ü fesâd
Uyd› cümle eflkiyâ fiimr-i habîs ‹bn-i Ziyâd
Kanl› yafl›yla gözüm hem-flekl-i tûfân eylesin
Âtefl-i âh›m bütün dünyây› sûzân eylesin

Haddini bilmez misin kimsin sen ey dûzah-niflîn
Dest-i kahr›nla zebûn ola ‹mâmeyn-i güzîn
Hikmete mebniydi ol fursat sana ammâ la‘în
Bilmeyüp asl›n k›yâs itdin ki oldun kâm-bîn
Kanl› yafl›yla gözüm hem-flekl-i tûfân eylesin
Âtefl-i âh›m bütün dünyây› sûzân eylesi

Olmasa ger flîve-i hükm-i kazâ-y› Kird-gâr
Hânedân-› Mustafâ’y› idemezdi târ ü mâr
Bilür isem de bu remz ü nükteyi bî-ihtiyâr
Ser-güzeflt-i Kerbelâ itdikçe hât›rdan güzâr
Kanl› yafl›yla gözüm hem-flekl-i tûfân eylesin
Âtefl-i âh›m bütün dünyây› sûzân eylesin

Besdir ›tnâb-› sühan ey hâme-i mu‘ciz-beyân
‹‘tizâr eyle biraz da arz-› hâl eyle hemân
Eski yârem üzre açd›n tâze yâre el-amân
Çünki bir elden gelür yok eylemek lâz›m figân
Kanl› yafl›yla gözüm hem-flekl-i tûfân eylesin
Âtefl-i âh›m bütün dünyây› sûzân eylesin

Okuyup mersiyyeyi eyler iken feryâd u âh
Merhamet itmezse ger ahvâlime ol iki flâh
Hâl-i düflvâr›m perîflând›r fieref yok ifltibâh
Rûz-› mahflerde e¤er olmazsalar bana penâh
Kanl› yafl›yla gözüm hem-flekl-i tûfân eylesin
Âtefl-i âh›m bütün dünyây› sûzân eylesin

(Mehmet Arslan, fieref Han›m Divan›, Kitabevi, ‹stanbul 2002,
s. 262-264)
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2. Müseddes Mersiye

Âh âh ey çarh-› kec-rev ü sipihr-i bî-vefâ
Eylesin aflr-› Muharrem’dir yine gam merhabâ
Zulm-i düflmenle revâ m› incine Âl-i Abâ
Ola lây›k m› mükedder kalb-i pâk-i Mustafâ
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ
Deldi ba¤r›m yakd› cân›m mâcerâ-y› Kerbelâ

Ba‘d-ez-în kimse ne handân ola ne mesrûr ola
Âlemin her cânibi gönlüm gibi meksûr ola
Hât›r›m yapmak muhâl old› felek ma‘zûr ola
Ben harâb oldum nice dil hânesi ma‘mûr ola
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ
Deldi ba¤r›m yakd› cân›m mâcerâ-y› Kerbelâ

Zât-› vâlâ-y› Hasan içmek revâ m› semli su
fiâh Hüseyn’e eylemek flâyeste mi düflmen gulû
Bu teessüfle muhibb-i hânedân a¤lar kamu
Tutd› dört el ile fursat dâmenin hayfâ adû
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ
Deldi ba¤r›m yakd› cân›m mâcerâ-y› Kerbelâ

Nice girdi zâlim o flehzâdegân›n kan›na
Ceddinin “Levlâke Levlâk” dinmifl iken flân›na
Nîce la‘net itmeyim her dem Yezîd’in cân›na
De¤di göz iki cihân›n merdüm-i çeflmân›na
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ
Deldi ba¤r›m yakd› cân›m mâcerâ-y› Kerbelâ

Zâde-i Sâkî-i Kevser teflne-leb old› flehîd
Âtefl-i dûzahdan ister mi rehâ yine Yezîd
Âh aceb ‹bn-i Ziyâd ile ya ol fiimr-i anîd
Rahmet-i Hak’dan flefâatdan iderler mi ümîd
El-amân Binti Resûlullâh meded yâ Murtazâ
Deldi ba¤r›m yakd› cân›m mâcerâ-y› Kerbelâ

216



Dûd-› âh›m rûz u fleb peyveste-i eflâk olur
Dest-i gayretle girîbân-› tahammül çâk olur
Bu devâs›z derd ile elbet kifli gam-nâk olur
Nev-i âdem yâ nice bu rütbe bî-idrâk olur
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ
Deldi ba¤r›m yakd› cân›m mâcerâ-y› Kerbelâ

Nice itdi böyle bî-ma‘nâ hatây› ol leîm
‹tmedi cür’et bu denlü cürme fleytân-› racîm
‹demez itfâ gönülde âteflim nehr-i azîm
Sûz-› sînemden benim flermendedir nâr-› cahîm
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ
Deldi ba¤r›m yakd› cân›m mâcerâ-y› Kerbelâ

Vakt-i haflr olsun bilür mikdâr›n› ol kîne-hâr
Anlar ahvâli neye müncer olur encâm-› kâr
Her zamân esmez murâd üzre müsâid rûzgâr
Neyleyim itdi bizim bafl›m›za dünyây› târ
El-amân Binti Resûlullâh meded yâ Murtazâ
Deldi ba¤r›m yakd› cân›m mâcerâ-y› Kerbelâ

Her gün ans›n a¤las›n isyân›n› ol bed-hisâl
Söz uzar her itdi¤in söylersem artar kîl ü kâl
Kalmad› ol vak‘ay› flerh itmede dilde mecâl 
Yazay›m flimden girü kendim içün bir arz-› hâl
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ
Deldi ba¤r›m yakd› cân›m mâcerâ-y› Kerbelâ

Dest-gîr olsun ‹mâmeyn-i hümâmeyn-i güzîn
‹tmeyim ayaklar alt›nda meded âh u enîn
Mücrim isem de amân Allâh içün olun muîn
Ümmetim disin Cenâb-› Rahmeten-li’l-Âlemîn
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ
Deldi ba¤r›m yakd› cân›m mâcerâ-y› Kerbelâ

Ola Zeynü’l-Âbidîn ü Bâk›r u Sâd›k penâh
Kâz›m u Mûsâ R›zâ’dan dâd-hâh›m dâd-hâh
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Çeflm-i flefkatle Nakî ile Takî k›ls›n nigâh
Rehber itsin Asker ile Mehdi’yi ferdâ ‹lâh
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ
Deldi ba¤r›m yakd› cân›m mâcerâ-y› Kerbelâ

(Mehmet Arslan, fieref Han›m Divan›, Kitabevi, ‹stanbul 2002,
s. 276-278)

3. Müseddes Mersiye

Ey gönül geldi Muharrem gam› mu‘tâd idelim
Ye’s ü mâtemle hemân giryeler îcâd idelim
‹tdi¤i zulmi Yezîd’in yine ta‘dâd idelim
Rûh-› nâ-pâklerin la‘net ile yâd idelim
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim
Y›kal›m âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Ci¤erim yakd› yeri âtefl-i sûzân olsun
Akl u fikrim gibi ahvâli perîflân olsun
Ba‘d-ez-în kimse ne handân u ne flâdân olsun
Dil-i zâr›m gibi dünyâ dahi vîrân olsun
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim
Y›kal›m âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Nice itdi telef öyle iki flâhen-flâh›
Nice incitdi aceb âl-i Resûlullâh’›
Bu husûsda yal›n›z sabr› de¤il vallâhi
Yanar elbet buna insân olan›n cân-gâh›
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim
Y›kal›m âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Cedd-i âlîlerinin bendesi her flâh u gedâ
Mâderi Hazret-i Zehrâ pederi fiîr-i Hudâ
Nic’olur öyle zevâta bu cefâ vü bu ezâ
Dâd elinden senin ey kâfir-i bî-dîn ü hayâ
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim
Y›kal›m âlemi bir âh ile ber-bâd idelim
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Zehr ile k›yd› ‹mâm-› Hasan’a âhir-i kâr
Dâderin dahi telef itdi dirî¤ ol hûn-hâr
‹tmedi âh ne Hak’dan ne Habîbinden âr
Yâda geldikçe o demler o zamânlar nâ-çâr
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim
Y›kal›m âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Ey felek ey felek ol hâin-i sifle-perver
Ne revâd›r ki Hüseyn üstüne çeksin asker
Tende hiç tâb ü tüvân kor m› bu endûh u keder
Girdi fiimr’in eline bûse-geh-i Peygamber
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim
Y›kal›m âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Âh sad-âh amân tâ ol›cak rûz-› hisâb
Gözlerim a¤layarak her dem ak›ts›n hûn-âb
Teflne-lebken bir içim suya o dürr-i nâ-yâb
fierbet-i câm-› flehâdet ile old› sîr-âb
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim
Y›kal›m âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Kan› insâf u mürüvvet kan› âr u gayret
Nerede kald› aceb hakk-› veliyyü’n-ni‘met
Birisinde yok imifl neyleyim insâniyyet
Hazm olur m› bu kadar derd ü belâ vü mihnet
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim
Y›kal›m âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Hiç yâd eylemedin mi a Yezîd ukbây›
Yohsa bâkî mi kalur sand›n aceb dünyây›
Kerbelâ’da neler itdin neler ey hercâyî
Yâ nas›l uyd› sana ‹bn-i Ziyâd rüsvâyî
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim
Y›kal›m âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Olmasa böyle fieref tâ ezelî hükm-i kader
Nice mümkindi Yezîd gibi pelîd bula zafer
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Bozamaz çâre ne tedbîr ile takdîri befler
Gel hemân bencileyin yand› ise sabr›n e¤er
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim
Y›kal›m âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Bitmez ol k›ssa yeter hâme biraz da bârî
Yaz o flehzâdelere hâl-i dil-i düflvâr›
E¤er anmazlar ise rûz-› cezâ nâ-çâr›
fiimdiden a¤layarak derd ile zârî zârî
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim
Y›kal›m âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Yâ Hüseyn eyle meded yâ Hasan eyle ihsân
Elde mersiyye huzûra gelicek girye-künân
Ehl-i mahfler olur ahvâlime zîrâ hayrân
fieref-i mücrime itmezseniz imdâd hemân
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim
Y›kal›m âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

(Mehmet Arslan, fieref Han›m Divan›, Kitabevi, ‹stanbul 2002,
s. 281-283)

Müsemmen Mersiye

Yine mâtem midir bu düflmen-i zevk u safây›m ben
Muharrem’dir gelen gark-âb-› deryâ-y› belây›m ben
Nola feryâd idersem özge derde mübtelây›m ben
Helâk olsam e¤er bu mihnet ü gamla sezây›m ben
Nice âh itmeyim sabr u tahammülden cüdây›m ben
‹mâmeyn-i güzîne hâk-i pây-› bî-riyây›m ben
Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ’y›m ben
Ezelden hânedân-› Mustafâ’ya cân-fedây›m ben

Felek hicrân ile itdin sarây-› hât›r›m ber-bâd
Sezâ m› dost› itmek nâ-murâd u düflmeni dil-flâd
Senin sad-dâd elinden dâd elinden ey sitem-mu‘tâd
Virüp fursat Yezîd’e eyledin ey çarh-› dûn imdâd
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Olunca ser-güzeflti âh o iki flehr-yâr›n yâd
Yal›n›z ben de¤il seng-i mezâr›m da ider feryâd
Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ’y›m ben
Ezelden hânedân-› Mustafâ’ya cân-fedây›m ben

Kimine gülflen eyler tâk-› çarha ser çeken nâr›
Kimine külhan eyler teng ider sahrâ vü gülzâr›
Bilinmez hallolunmaz müflkilât-› hikmet-i Bârî
Cemî‘-i fi‘linin var nice remz ü nice esrâr›
Bilürsem de yine hazm idemem bu derd-i düflvâr›
Husûs-› Kerbelâ’d›r böyle gönlüm eyleyen zârî
Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ’y›m ben
Ezelden hânedân-› Mustafâ’ya cân-fedây›m ben

Hasan gibi flecîa suy› zehr itdi ne cür’etle
fiehit itdi susuz zât-› Hüseyn’i nice zahmetle
Gide lay›k m› evlâd-› Alî adne harâretle
Revâ m› Fât›ma mahdûm›na bakmak ihânetle
Nas›l yâd olmas›n zâlim Yezîdin ruh› la‘netle
Ci¤er-gâh›m yanar tâ haflre dek bu nâr-i gayretle
Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ’y›m ben
Ezelden hânedân-› Mustafâ’ya cân-fedây›m ben

Ne akla uydun ey ‹bn-i Ziyâd ey kâfir-i murdâr
Hücûm etdin o flâha bir tak›m kelbe olup serdâr
Nice el sund› yâ fiimr-i la‘în ü bî-edep gaddâr
De¤il midir o gerden bûse-gâh-› Ahmed-i Muhtâr
Nas›l kan a¤lay›p yâd itmeyim ol demleri her bâr
Onulmaz ifller ölünce yürekden nice yârem vâr
Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ’y›m ben
Ezelden hânedân-› Mustafâ’ya cân-fedây›m ben

Kan› hürmet bu m› flart-› edeb ey bî-vefâ rüsvâ
Aceb hîç itmedin mi cedlerinden havf u istihyâ
Kalur m› yan›na sand›n aceb bu cürm-i lâ-yuhsâ
Taleb itmez mi zanneyler o hûn-› nâ-hak› Mevlâ
Gönül sabr it görür hâlin bulur itdiklerin ferdâ
Tükenmez mâcerâd›r eyleyim her ân vâveylâ
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Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ’y›m ben
Ezelden hânedân-› Mustafâ’ya cân-fedây›m ben

De¤il mersiyyeden maksûdumuz arz-› hüner billâh
Hemân bir intisâb itmekdir ümmîd-i dil-i güm-râh
fieref düfldi kap›n›za olup her dem flefâat-hâh
Muîn ü dest-gîr olsun bana ol iki flâhen-flâh
Meded flâh-› velâyet el-amân Bint-i Resûlullâh
Bu tesliyetle gayri kendi kendim e¤leyim her gâh
Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ’y›m ben
Ezelden hânedân-› Mustafâ’ya cân-fedây›m ben

(Mehmet Arslan, fieref Han›m Divan›, Kitabevi, ‹stanbul 2002,
s. 295-296) 
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HASAN NAZ‹F
(Do¤. 1794—Ölm. 1861)

Yeniflehir’de do¤du. Bugün Yunanistan s›n›rlar› içinde kalan
Larissa Müftüsü Halil Efendi’nin o¤ludur. E¤itimini bitirdikten
sonra hacca gitti. Konya Mevlana Dergah› postniflini Mehmed
Said Hemdem Çelebi’ye intisap etti. 1853 y›l›nda Befliktafl Mev-
levihanesi’nin postniflinli¤ine tayin edildi. 1861 y›l›nda vefat
ederek Befliktafl Mevlevihanesi’ne defnedildi. Bir müddet sonra
Bahariye Mevlevihanesi’ne nakledildi. 

Arfl-› tâk-› meskenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 
Ferfl-i sâkî medfenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 
‹ns ü kudsi me’menindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 
Mâsivâ gülflenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 

Ravza-i pür-nûruna nisbet olunur mu Aden
Hiç hem-reng-i letâfet ola m› cân u beden
Çün hâk-› pâk-› reflk-endâz arfl u ferfl iden
Cevher-i ferd tenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 

Halk-› ekvâna sebep cedd-i kerîmindir senin
Suret-i mir’ât-› Hak asl-› âlemîndir senin
Zübde-i ins ü melek nesl-i selîmindir senin
Kâinât ancak senindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 
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O siyah ömrüm tebâh bir nideyim hâlim yamân
Merhamet k›l dest-i redde olmayay›m mazhar-› amân
Abd-i nâ-çâr›n Nazîf acz ü niyaz eyler hemân
Dest-gîr-i dâmenindir yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 

(Kemal Kahramano¤lu, Nazîf-i Mevlevî Divançesi, Tablet
Yay,. Konya 2005, s. 60-61). 
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AYDÎ HACI MEHMED EFEND‹
(Do¤. 1812?—Ölm. 1865-1866)

Antep’de do¤du. E¤itimini Halep, Kayseri ve ‹stanbul’da ta-
mamlad›. Kayseri’de müderrislik, Antep’deki ‹ki fierefeli Ca-
mi’de imam-hatiplik yapt›. Kufladal› ‹brahim Efendi’ye intisab
etti. Evinin bir taraf›n› tekke haline getirerek Halvetî tarikat›n›n
ayinini icra eti. Bilahere cezbe hali yaflayarak meflihat› terk etti,
müridlerini da¤›tt›. Bu durumundan yararlananlar onu Birecik’e
sürgün ettirdiler. Tekrar Antep’e döndü. Bir müddet sonra vefat
etti. Aydî ve Ayânî mahlaslar›n› kulland›. Divan› bas›lm›flt›r.

Mersiye

Niçin ey kanl› zâlim Kerbelây› pür-fi¤ân etdin
Nice bin âfl›k-› biçârenin ba¤r›n› kan etdin

Bulup neflv ü nemâ bâ¤-› Nebîde bir bölük eflcâr
Nice k›yd›n bu ba¤›n cümle evrâk›n hazân etdin

Aliyyü’l-Mutaza’n›n nûr-i ayni kana müsta¤rak
Belâlar tîrine ol demde uflflâk› niflân etdin

Nisâlar seyyidi Zehrâ’y› giryân eyleyüp nâlân
Adû-y› Ehl-i Beyt’in cümlesini flâdumân etdin
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Acep mi didelerden yafl yerine kan revân olsa
Resûlün bûse-gâh›ndan nice kanlar revân etdin

Nice mazlumlar›n leb-teflne bafl›n kat edüp tenden
Cidâlar üzre nâ-hâk bir pelîde arma¤an etdin

Urulmufl Ehl-i Beyt’in sinesine dâ¤ dâ¤ üzre
O dâ¤›n flemmesin Aydî derûnunda nihân etdin

(Ö. As›m Aksoy-fi. S. Yener-A. N. Ünler, Aydî Divan›, Gazian-
tep 1937, s. 96)

Mersiye

Vakt-i mâtemdir bu mâh ey zümre-i vâlâ Hüseyn
Çün flehîd oldu bu ayda ol kad-i bâlâ Hüseyn

‹çdiler câm-› flehâdet bir bir evlâd-› Alî
Saff-› a‘dâ içre tenhâ kalmad› illâ Hüseyn

Kerbelâ’da saçd› kan›n bir bölük güm-râh-› dîn
Bilmediler kadrini ey rütbe-i â‘lâ Hüseyn

Âlemin fahri Muhammed Mustafâ bu mâteme
Girye k›ld› dökdü gözden lü’lü’ü lâlâ Hüseyn

Hem Aliyyü’l-Murtazâ ol reh-nümâ-y› ehl-i aflk
Eflkbâr oldu bu mâtemden k›lup nâlâ Hüseyn

Kurretü’l-ayn-i Nebî yani nisâlar seyyidi
Fat›ma tekrâr eder kim âh ü vâveylâ Hüseyn

Rûz u fleb feryâd ederse Aydî’yi aybeylemen
‹ns ü cin hayli melâik zâr eder hâlâ Hüseyn

(Ö. As›m Aksoy-fi. S. Yener-A. N. Ünler, Aydî Divan›, Gazian-
tep 1937, s. 121-122)
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SEYRÂNÎ
(Do¤. ?—Ölm. 1866)

Everek’te (Develi) do¤an flairin as›l ad› Mehmed’dir. Babas›,
Develi’nin Uruza mahallesi camii imam› Cafer Efendi’dir. ‹ki y›l
medrese e¤itimi gören flair, Abdülmecid döneminde (1839-61) ‹s-
tanbul’a gelir. Döneminin devlet adamlar›n› hicvetmesi nede-
niyle ‹stanbul’da tutunamaz, tekrar memleketine döner.

Hece vezniyle yazd›¤› fliirlerde daha baflar›l›d›r. Nakfli tarika-
t›na müntesip oldu¤u söylenmekte ise de, Bektafli tarikat›yla ilifl-
kisi daha kuvvetlidir. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Âh Yezîd’in ruhuna eylerdim amma la‘neti
Olmasa isyân›na gâlib Rahîm’in rahmeti

Gam ile yo¤ruldu¤unda flüphe yokdur âlemin
Zulm ü deflt-i Kerbelâ’dan al haber duy zahmeti

Lahm-i cism-i Murtazâ’y› kendi lahm-i cismine
Fahr-i Âlem mâl edüp bildirdi flân u flöhreti 

Ind-i Hak’da olmamak mümkün de¤il bir vech ile
Cevher-i sulb-i Aliyyü’l-Murtazâ’n›n k›ymeti 

fiâh Hüseyn’in kan›n› fâni riyâset u¤runa
Eyleyen etmifl telef senden selef al ibreti
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Hakdan istimdâd edinmek gelmemifl mi kalbine
Yâ Hüseyn’in Hak’ka makbûl olmam›fl m› minneti 

Bir tesellî bâb›na muhtaçl›¤›m var müflkülüm
Halleder bir lafz-› manâ yok ne bilmem hikmeti

“Kul hüvallahü ahad” Ahmed Muhammed lafz›n›n
Etdi manas› bile Seyrânî’ye emniyyeti

(Ahmed Hazim, Sânihât-› Seyrânî, Matbaa-i Milli, ‹stanbul
1340, s. 52-53) 
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ZAHMÎ
(Do¤. ? —Ölm. 1866)

As›l ad› Ahmed’dir. Çank›r›l› Yüzbafl› Kadir A¤a’n›n o¤lu-
dur. ‹lk e¤itimini ve h›fz›n› Kastamonu’da ikmal etti. Çank›r›’ya
geldi, Yüklüköylü Hac› Ali Efendi’den medrese dersleri görerek
icazet ald›. Genç yaflta vefat etti. Hece ve aruz vezniyle fliirler
yazd›. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

1.

Dilâ tecdîd-i mâtem et bugün mâh-› Muharrem’dir
Melaik ins ile cinni bu gün hep ehl-i mâtemdir
Velâyet flâh›n›n yahu flehîd oldu¤u bu demdir
Adüvvü ekberim ancak benim bir iki âdemdir

Birisi fiimr-i Zü’l-Cevflen birisi ‹bn-i Mülcem’dir
Bulara dâima la‘net demek mü’mine elzemdir

Kopard› fitneyi Mervan Yezîd ile edüp sohbet
Hüseyn’i Kûfe’den fiam’a dururken etdiler da‘vet
Ubeydullah erifldi Kerbelâ’ya etdi cem‘iyyet
O dem emr-i kabiha eyleyen ikdâm ile sür‘at

Birisi fiimr-i Zü’l-Cevflen birisi ‹bn-i Mülcem’dir
Bulara dâima la‘net demek mü’mine elzemdir
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Muharrem mâh›n›n cum‘a gününde kopdu bu hengâm
Namaza sa‘y ederken ol cenâb-› Hazret-i ‹mam
fiehîd edüb o flâh› ah Yezîdler ettiler bayram
Ali’nin katline gayret Hüseyn’e eyleyen idâm

Birisi fiimr-i Zü’l-Cevflen birisi ‹bn-i Mülcem’dir
Bulara dâima la‘net demek mü’mine elzemdir

Behey zâlim o flân-› dîn de¤il mi hürmete lây›k
Bu fi’l ile behey mel‘ûn de¤ilsin rahmete lây›k
Susuzlukla o ma‘sûmu sen ettin mihnete lây›k
Gürûh-› kavm-i bât›ldan olanlar la‘nete lây›k 

Birisi fiimr-i Zü’l-Cevflen birisi ‹bn-i Mülcem’dir
Bulara dâima la‘net demek mü’mine elzemdir

Buna raz› de¤il billâh habîbin Mustafâ yâ Rab
Huzurunda eder da‘va Aliyyü’l-Murtazâ yâ Râb
Bu Zahmî’nin yine derdi ço¤altd› mâcerâ yâ Râb
Sana ma‘lûm durur ancak o flahs-› bî-vefâ yâ Rab 

Birisi fiimr-i Zü’l-Cevflen birisi ‹bn-i Mülcem’dir
Bulara dâima la‘net demek mü’mine elzemdir

(Ahmet Talat Onay, Çank›r› fiairleri, Çank›r› 1932, c. II, s. 174-175)

2.

Âh kamer devri olup geldi Muharrem mâh›
Sen de gel mü’min isen et bugün âh u vâh›
Hiç fikr etmediler sonra huzurullâh›
Görmedi dide-i bed nûr-› Resûlullâh’›

Âh flehîd etdi Yezîd nesl-i mutahhar flâh›
La‘net-i Hak ebedî oldu ana vallâhi

fiah Hasan ile Hüseyn ol iki dâne er idi
Mûciz-i flakk-› kamer s›rr›na hem mazhar idi
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Mâderi bint-i Muhammed pederi Hayder idi
Bûsegâh-› nazar› Hazret-i Peygamber idi

Âh flehîd etdi Yezîd nesl-i mutahhar flâh›
La‘net-i Hak ebedî oldu ana vallâhi

‹bn-i Muaviye ezel vakti saâdetde iken
Kurdular bu düzeni ceddi hilâfetde iken
‹flte bu kavm-i Yezîd da‘vî-i ümmetde iken
Kerbelâ fiâh› Hüseyn Hak’ka ibâdetde iken

Âh flehîd etdi Yezîd nesl-i mutahhar flâh›
La‘net-i Hak ebedî oldu ana vallâhi

Bir içim suya bedel içdi bekâ kevserini
Susuz âlûde-i hâk etdi o flâh›n serini
Boyad› kana nübüvvet ba¤›n›n güllerini
fiimr-i mel‘un çekip ol demde hemân hançerini 

Âh flehîd etdi Yezîd nesl-i mutahhar flâh›
La‘net-i Hak ebedî oldu ana vallâhi

Kerbelâ’da ol›cak vak‘a-i resm-i melâl
Titredi arfl-› azîm raksa gelip zîr-i cibâl
Dâr-› Firdevs’de âh etdi Resûl-i müteâl
Kendi vâr›yla vücût etmifl iken izz ü celâl

Âh flehîd etdi Yezîd nesl-i mutahhar flâh›
La‘net-i Hak ebedî oldu ana vallâhi

Zahmî sinem gibi bu didelerim pür hûndur
Bende-i Âl-i Abâ cümlesi hep mahzûndur
‹ki âlemde bu günler bana hep o gündür
Kim tevellâ vü teberrâda bu bir kanundur

Âh flehîd etdi Yezîd nesl-i mutahhar flâh›
La‘net-i Hak ebedî oldu ana vallâhi

(Ahmet Talat Onay, Çank›r› fiairleri, Çank›r› 1932, c.II, s.178-179)
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LESKOFÇALI GÂL‹P
(Do¤. 1829-1930—Ölm. 12 Aral›k 1867)

Leskofça’da do¤du. E¤itimini tamamlad›ktan sonra Divan
katipliklerinde bulundu. Rumeli’de ve Anadolu’da görevler üst-
lendi. Genç yafl›nda vefat etti. 

Ey ki hicrinle zaman eyyâm-› mâtemdir bana
Her hayâlin dilde bir mâh-› Muharrem’dir bana

Ben fedâ-y› Kerbelâ-y› aflk›n›m rûz-› ezel
Dil-flehîdân-› muhabbet cümle hem-demdir bana

Mest-i bezm-i hicr-i yârim çâflnî-senc-i memât
Her habâb-› câm-› mey bir sâgar-› semdir bana

Gösterir her zerresi mihr-i hüviyyetten niflân
Âlem-i fakr u fenâ bir baflka âlemdir bana

Görmedim derd-i fenâdan arfl u ferflinde neflât
Âlem-i imkân serâpâ âlem-i gamd›r bana

Öyle hayrân›m ki Gâlib flimdi derd-i aflk ile
Matlab›m da bilmezim bir s›rr-› mübhemdir bana

(Galib, Leskofçal› Galib Bey Divan›, ‹stanbul 1335, s. 61-62)
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LEBÎB
(Do¤. 1785—Ölm. 1867)

As›l ad› Mehmed’dir. ‹stanbul’da do¤du. Tophane Ruznamçe-
cisi Mustafa Efendi’nin o¤ludur. E¤itimin tamamlad›ktan sonra
vefat eden babas›n›n görevini üstlendi. 13 y›l bu hizmeti sürdür-
dü. Arnavutluk ve Bosna taraflar›nda memuriyette bulundu. Ha-
lep ve Manast›r Defterdarl›¤› yapt›. Meclis-i Vâlâ-y› Ahkâm-› Ad-
liye azal›¤›, Takvîm-i Vekayi ve Mabaa-i Âmire Naz›rl›¤› görevle-
rinde bulundu. ‹stanbul’da vefat etti. Mersiyeleri bas›lm›flt›r. 

Mersiye 

Aç›lsun gülleri bâ¤-› bahâr-› mâtem-ârân›n
Görünsün lâle-i dâ¤-› dili erbâb-› sevdân›n
Yine mâtem-serâlansun cihât› dâr-› dünyân›n
‹riflsün arfla dek nâliflleri uflflâk-› fleydân›n
Dökülsün rîzelensün mihr ü mâh› çarh-› mînân›n
Y›k›lsun tâk-› eyvân› sipihr-i kîne fersân›n 
Çözülsün târ-› bendi târumâr olsun süreyyân›n
Bulansun dem-be-dem kana siriflki çeflm-i giryân›n
Kaç›rsun keyfini endifleler sermest-i sahbân›n
Muharrem’dir an›lsun mâceras› pûr-i Zehrâ’n›n

Bu demlerdir o demler Kerbelâ deryâ-y› hûn oldu
Dü âlem flehriyâri hâke düfldü ser-nigûn oldu
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O nasb-› ayn-i ümmet nûr-i çeflm-i Haydar u Zehrâ
O mihr-i burc-i rif‘at sâye-bahfl âlem-i dünya
Odur bahr-i hikmet gevher-i yektâ-yi bî-hemtâ
O fleh-zâd-i Nübüvvet nâzenîn-i Hazret-i Mevlâ
O gül-nahl-i saâdet serv-i kâmet gonca-i zîbâ
O ser-tâc-› fütüvvet pâdiflâh-› mülk-i isti¤nâ
O bedr-i tâb-› ›smet reflk-i mihr-i âlem-i bâlâ
O mir‘ât-› kerâmet sîne sâf sûret-i ma‘nâ
Melâz-i dîn ü millet kahramân-› arsa-i ukbâ
Hüseyn bin Ali âlî-fliyem mihr ü kamer-i sîmâ

Revâ-y› Hak m›d›r hâk-i siyâh içre ola galtân
Bunu lây›k görür mü zerre imân› olan insân

O bir güldür ki â¤ûfl-› Resûlullâh gül-zâr›
O bir dürdür ki künc-i ›smet olmufldur güher-dâr›
O bir flehdir ki tahte’l-emr ider nüh çarh-› devvâr› 
Mesîhe bir bakarsa eyler ihyâ çeflm-i bî-mâr›
Nas›l flehdir o fleh hubb-i Muhammed’dir vefâdâr›
Güzîde meflrebi êlem-pesend etvâr u kirdâr›
Kerâmet cümle etvâr› sütûde yekser âsâr›
Nas›l vasf eyleyem bilmem flaflurdum bunda güftâr›
fiehid etdi zemîn-i Kerbelâ’da ol kerem-kâr›
Cihân›n flahs-› murdâr› dü âlem merd-i bî–âr›

Bu günlerde o mazlûma neler etdi neler a‘dâ
Bu demlerde neler oldu neler ey âfl›k-› fleydâ

Bu esnâda y›k›lsun ehl-i derdin kalb-i vîrân›
Getürsün gönlüne âh eyleyüp flâh-› flehîdân›
Ak›tsun çeflm-i hasret yeniden eflk-i firâvân›
Resîde eylesün fleb-i tâ-seher ayyûka efgân›
O derd-i firkatin feryâd olur olursa dermân›
Neden oldu bu hâl-i gam-fezâya ol fleh-i erzâni
Semûm-i fitneden lây›k m› solmak verd-i handân›
Sezâ m›yd› küsûfa koymak ol mihr-i d›rahflân›
Ne etmifldi Yezîd-i bî-hayâya ol kerem-kâni
O demlerde Hüseyn’in yo¤ iken âlemde akrân›
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Yezîd-i fâcir ü zâlim o hîz-i mel‘anet girdâr
O flâha k›yd› küfrân-› niamlik eyleyüp ›zhâr

Felek ehl-i velâye mâtemi pek râyegân etdi
Bu günlerde adû-yi hânedân› kâm-rân etdi
O nûr-i çeflm ü cân cümle âfâk› nihân etdi
Yezîd-i hâin ü mel‘ûnu bunda flâd-mân etdi
Aceb kâr etdi yekser âlemi mâtemistân etdi
Kulûba pek dokundu ehl-i aflk› nâ-tüvân etdi
Zühalden huy mu kapd› Kerbelâ’da ber-k›rân etdi
Muhibb-i hânedân›n hâlini gâyet yamân etdi
F›rat-âsâ siriflk-i çeflm-i uflflâk› revân etdi
Vefâs›z çarh-› gerdûn oldu¤un el-hak beyân etdi

O nev-res teflne-leb teflrîf etdi bezm-i hûrây›
Görür sâkî-i kevser rûz-i mahflerde bu da‘vây›

Bugünlerde adû-y› Âl-i Ahmed kâm-ver oldu
Cihanda misli sebkat etmemifl bir flûr u fler oldu
O demlerden beri geldi müselsel bir keder oldu
Adû fleytâna uydu mazhar-› fevz ü zafer oldu
Acâyib haldir erbâb-› gayret gûr ü ger oldu
Tegafül etdi halk Âl-i Nebî’ye bak neler oldu
Gönüllerde onulmaz zahm aç›ld› bir eser oldu
Bu derd ü gam düflüp âfâka gittikçe beter oldu
Bir âtefl düfldü erbâb-› kulûbe flu‘le-ver oldu
Tutufldu sîneler sabr ü tahammül derbeder oldu

Bu sözde tâ-be-mahfler sâbitim etmiflim isrâr
Yezîd-i fâcire dâim adâvet eylerim ›zhâr

Niçün bir katre suya teflne-leb gitdi o meh-peyker
Susuzlukdan niçün pejmürde oldu öyle bir gül-ter
Acebdir duymam›fl bu hali yohsa çeflme-i kevser
Akub yüzler sürerdi pây-gâh›nda an›n yer yer
Cihân› gark-› rahmet eylemiflken ceddi ser-tâ-ser
Neden hasret çeker âb-› F›rât’a öyle bir server

235



Ne sengîn dil-i vefâs›z zâlim imifl düflmen-i ebter
Bu rütbe teflnelikle Kerbelâ’da eyledi yekser
O âlî hazreti evlâd›n› etbâ‘›n› mu¤ber
Dehenler lâl olup bunda flaflar hayretlenüp diller 

Resûl-i Kibriyân›n ‹bn-i binti mâh-› sîmâs›
Olup nâlân ü haste flâdümân olmufldur a‘dâs›

Bugünlerde flehîd oldu o flâh-› mes‘adet-vâye
Bugünlerde zemîne ser-nigûn oldu o meh sâye
Bu esnâda erifldi çeflm-i zahm ol mihr-i vâlâya
Bu dem yâd el dokundu gonca-i nahl-i dil–ârâya
Acâyip dehflet ü hayret b›rakd› çarh-› dünyâya
Gönüller düfldü sevdâya ak›llar gitdi ya¤maya
Muharrem eyleyüp tecdîd derdi pîr ü bernâye
Yeniden geldi sersemlik yine uflflâk-› fleydâya
Nas›l etdi felek bilmem tahammül bu temâflâya
Nice tâkat getürdi böyle hâl-i dehflet-ârâya

Adûnun seng-i hârâ m› aceb kalb-i siyeh-kâr›
Terahhum etmeyip nâlân etdi ol kerem-kâr›

Bugün aflr-i Muharrem’dir gönüller dâ¤-dâr olsun
Fi¤ân›m dutsun âfâk› fluûrum târ-mâr olsun
Derûn-i sîneden râz-› nihân›m âflikâr olsun
Hüseyn’in bendesinden oldu¤um flöhret-fliâr olsun
Hadeng-i âh yol bulsun da dilde ber-güzâr olsun
Vâlâ-y› Âl-i Ahmed’den derûnum vâye-dâr olsun
Muhabbet hânümân› cân ü dilde ber-karâr olsun
‹lâhî düflmen-i Âl-i Muhammed hor u zâr olsun
Yere batsun gebersin nâ-bekâm ü hâk-sâr olsun
Kesilsün nesl ü ›rk› günde nâ-pâydâr olsun

Benim cân ü dilim peyveste-i nâr-› muhabbetdir
Hüseyn-i Kerbelâ’ya kullu¤um devlet-i saâdetdir

Lebîb ald›kça yâda ol fleh-i hûbân-› zî-flân›
Aceb tafld› döküldü dildeki esrâr-› pinhân›
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Sezâ eflk-i tehassür etse ecri kâr-› tûfân›
Bitürdü her sene idrâk etdikçe bu âvân›
Dem–â-dem sînede gül-gonca-i dâ¤–› firâvân›
Bugünlerde o dil-zâra sükûtun yokdur imkân›
Yezîd’e la‘net eyler artd›rub âh-› firâvân›
Nesin ald›yd› ol hâin harîfin cân›m›n cân›
K›yâk zâlim düflürdü hâk ü hûna öyle sultân›
Aceb câhil imifl dünyâya satd› dîn ü îmân›

Muhibb-i Âl-i evlâd›m Hüseyn’e bendeyim bende
Olardan dûr idüb yâ Rab benden itme flermende 

(Lebîb, Mersiyeler, Bask› yeri ve y›l› yok, s. 4-6)

Mersiye-i Kurretü’l-Ayni’n-Nebî vü Nûr-i Çeflmân-i Zehrâ vü
Ali Rad›yallahü Anhü 

Yine mi geldi meh-i mâtem eflkeste dilân 
Yine mi eyledi tecdîd-i velâ devr-i zaman

Yine mi flu‘le olup mefl‘ale-i âh-› derûn 
Yeni mi etdi gönül hânelerini sûzân

Yine mi kopdu k›yâmetleri ehl-i derdin 
Yine mi mahflere döndürdü cihân› efgân

Yine mi lücce-i deryâ-y› esef etdi hurûfl 
Yine mi eyledi emvâc-› muhît-i tu¤yân

Yine mi eyledi ihtâr o dem-i ma‘hûd› 
Nâlifl-i gerdifl-i dolab-› sipihr ü devrân

Yine mi tâzeledi zahm-› derûnu mâtem 
Yine mi oldu ci¤er kanlar› gözden rizân

Yine mi geldi o hengâm ki fleh-zâdelere 
K›yd› rahm eylemeyip ceyfl-i sefih ü nâdân
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Yine mi geldi o demler ki o mahdûm-› güzîn 
Nûfl-› flehdâb-› flehâdet ile oldu reyyân

Yine mi geldi o demler ki cihan lerzelenip 
‹htizaz eyleye ol hâlete arfl-› rahman

Bu o demler mi de¤il hâk-i siyeh-fâma düflüp 
Bu kara günde küsûf etdi o mihr-i tâbân

Bâd-› mesmûm atafl koydu sehâb-› gadre 
Nâ-bedid oldu bu âlemden o mâh-› rahflân

Sâkî-i Kevser’in evlâd›n› bu günlerde 
Hasret etdi bir içim suya gürûh-› hazelân

Akl u imân› olan a¤lay›p âh etmez mi 
Kerbelâ vak‘as› der-hât›r olunca her ân

Nedir ol hâl ki hayret verir ehl-i hofla 
Nedir ol mâ‘reke-i müdhifle-i flûristân

Ne cesaret ne sefâhet o Yezîd’in tavr› 
Nedir ol nâ-halefin etdi¤i zulm ü udvân

Nesin alm›fld› Yezîd’in o mualla elkâb 
Ne zarar eyledi hâin menifle o sultân

fiuç mudur yohsa an›n ceddi Peyamber idi¤i 
Ya Ali-zâdelik ol flâha kabâhat mi hemân

Mâderi biz‘a-i Ahmed idi¤inden mi aceb 
Bu kadar zulme sezâ gördüler ehl-i tu¤yân

Ah lây›k m› idi öyle güzîde gevher
Hâk ü hûnun aras›nda düflüp olsun galtan

Bu sezâ m› ki an›n gibi fleh-i mülk-i fleref 
Kerbelâ’da ola gam-dîde-i zulm-i dûnân
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Buna feryâd olunmaz m› olup pejmürde 
Has ü hâr›n ola pâ-mâli o verd-i hânedân

Ola dil-hûn-› sitem Âl-i Muhammed ne demek 
Ola dil-flâd u be-kâm Al-i Sahif-i Mervân

Âh sad âh nedir ey felek-i süfle-nevâz 
Garaz›n etmeden erbâb-› kemâli giryân

Taht u baht ile be-kâm ola Yezîd-i fâcir 
Laht laht ola ci¤er-kûfle-i flâh-› Merdân

Sîneler çâk olacak yer mi de¤ildir buras› 
Böyle bir gussal› k›ssa iflidildi mi amân

fiâhdan eylese deryûze keza ayb olmaz 
Ben de böyle diyerek yalvar›r›m an-be-ân

Yâ Hüseyn bin Ali ey fleh-i iklîm-i kerem 
Nigeh-i lutfun ile eyle Lebîb’i flâdân

Hâk-i pây›nda dahîlem beni kurtar ki sözün 
Geçer elbette senin ceddine bî-rîb ü gümân

(Lebîb, Mersiyeler, Bask› yeri ve y›l› yok, s. 3-4)

Yâ Hüseyn

Ey bihîn-i keremâ yâ Hüseyn
Ey muîn ü duafâ yâ Hüseyn

Taht-gâh etdi sana â¤ûflun
Bir fleh-i her dü serâ yâ Hüseyn 

Ey ci¤er pâre-i Zehrâ-y› Betûl
Nuhbe-i Âl-i Abâ yâ Hüseyn 
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Gonca-i gülbin-i bâ¤-› Nebevî
Gül-i gülzâr-› vefâ yâ Hüseyn 

Kerbelâ ma‘rekesinden bahse
‹derim flerm ü hayâ yâ Hüseyn 

Neden icâb ediyor a‘dân›n
Böyle bed kasd› sana yâ Hüseyn 

Sana lây›k m›d›r insâf olsa
Bu kadar cevr ü cefâ yâ Hüseyn

Ne k›yak zâlim imifller el-hak
O gürûh-i süfehâ yâ Hüseyn 

Nîçün olmad› o demde vîrân
Tâk-› gerdûn acebâ yâ Hüseyn 

Mâtemin yâd ederek haflre kadar
A¤lasun arz u semâ yâ Hüseyn 

Derd-i isyân›ma her dem ederim
Senden ümîd-i devâ yâ Hüseyn 

Kerem eylersin efendim elbet
Her ne olursa recâ yâ Hüseyn 

Farzd›r mersiye-gûluk etmek
Her Muharrem’de bana yâ Hüseyn 

(Lebib, Mersiye-i Cenab-› Hüseyin bin Murtaza Der-Sûret-i Be-
yân-› Vukûât-› Kerbelâ, ‹stanbul 1279, s. 4) 
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TÜRÂBÎ 
(Do¤. ?—Ölm. 1868)

Bulgaristan s›n›r› içinde kalan Yanbolu’da do¤du. Melami
piri Seyyid Muhammed Nurü’l-Arabi’ye intisap etti. Merdiven-
köy Bektafli Dergah› fleyhi Halil Revnaki Baba’dan mücerredlik
ikrar› ald›. Revnaki Baba’n›n ölümüyle bu dergaha postniflin ol-
du. Hasan Hüsnü Dedebaba’dan (ö. 1849) sonra K›rflehir Hac›
Bektafl Dergah›na intihap (seçim) yoluyla atand›. Bu görevini
19 y›l sürdürdü. Hac› Bektafl Dergah›’nda vefat etti. Divan›
bas›lm›flt›r.

Mersiye-i Hazret-i ‹mâm Hüseyn

Ey fleh-i dürr-i velâyet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 
Kurretü’l-ayn-i risâlet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Cedd-i pâkin Hazret-i Sultan-› kevneyn-i Resûl 
Mâderin Zehra ne hâcet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Sensin ol gevher-i dür-dâneden lemeân eden 
Matla-› flems-i saâdet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali
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Mahzen-i s›rr-› ulûm bât›n-› ilm-i ledün 
Sende derc oldu nihayet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Bilmediler mi sana bahfl oldu¤un Süfyaniler 
Hâtem-i mihr ü imâmet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Zümre-i Mervân-› hâriç kadrini fehm etmeyüb 
K›ld›lar bu¤z-› adâvet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Kûfiyân-› bi-vefâlar senden ûlâ ikrar edip 
Ç›kd›lar âhir h›yânet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

La‘net-i Hak fiimr-i Mervân-› Yezid’e sad-hezâr 
Virdim olsun tâ k›yamet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Kat‘-› ser itmekli¤e ikdâm-› tertib etdiler 
Bu ne bi-hûde hacâlet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Bilmezim âyâ ki ferdâ kimden ol zâlimlere 
Rûz-› mahflerde flefâat yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Âh nidem hikmet yedinden âk›bet nûfl eyledin 
fierbet-i câm-› flehâdet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Devr-i Âdemden menend-i Kerbelâ hengâmesi 
Yâ kime oldu bu hâlet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Kûy-› karindir murad›m hûb cemâlin isterim 
‹fltiyâk›md›r be-gâyet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Bâb-› rahminde niflînim dîde-nigrân›m meded 
Dâmenin etmem fera¤at yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Sergüzefltin vasf›na âciz Türâbi nâ-tüvân 
Eyledim hatm-i hikâyet yâ Hüseyn ‹bn-i Ah 

(Türâbî, Divan-› Türâbî, ‹stanbul 1294, s. 96)
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Mersiye-i Hazret-i ‹mam Hüseyin

Mâh-› mâtem erdi âfl›klar dil-i sûzân›ma
Gufl k›l seyreyle sen bu vak›a seyran›na
Sergüzeflt-i macerâ-y› Kerbelâ meydan›na
Ya nice rahm etmedin kim Ehl-i Beyt efgân›na
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüseyn’in kan›na
Sad-hezaran la’net olsun sad-hezaran can›na 

Bilmedin ‹bn-i Ali ceddi Muhammed Mustafa
Maderi bint-i Resul Fat›ma Hayrünnisa
Ya n’ola halin senin malum olur rûz-i ceza
N’eyledin nâ-yâb olan  gevherleri sen bî-haya
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüseyn’in kan›na
Sad-hezaran la’net olsun sad-hezaran can›na 

Âl-i evlâda hakaretlerle k›ld›n pür cefa
Katl edip naflüfte gül masumlar› âh bi-vefa
Dü cihanda rû siyah›n derdine yokdur deva
Tir-i hançer ol mehin gerdan›na gördün reva
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüseyn’in kan›na
Sad-hezaran la’net olsun sad-hezaran can›na 

Bir içim su vermeyip Nil-i F›rat’› kestiniz
Çar su pîrâmeninden her nebat› kestiniz
Teflte dillerle koyup candan hayat› kestiniz
Lanet-i Hak sizlere siz flöyle zat› kestiniz
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüseyn’in kan›na
Sad-hezaran la’net olsun sad-hezaran can›na 

Böyle fledid bir musibet görmemifldir bu cihan
Ol zaman tacibe kald› nüh felek devr-i zaman
fiimr-i mel’ûn kat-› ser etdikde ol flah-› ayan
Deflt-i hâmûn içre eyvâh hûnunu etdi revan
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüseyn’in kan›na
Sad-hezaran la’net olsun sad-hezaran can›na  

243



Nice kasd eyler görüp eya an›n didâr›n›
Hiç tefekkür etmediler âhiret pazar›n›
Hadî-i cebbar önünde gör yar›n mikdâr›n›
La’l-gûn etdin ‹mam’›n çehre-i ruhsar›n›
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüseyn’in kan›na
Sad-hezaran la’net olsun sad-hezaran can›na 

Ey Turâbî mü’min-i sad›k olan giysün siyâh
Dâima rûz-i Muharrem eylesin âh ile vâh
A¤las›n etsin melek gökte sitâre flems ü mâh
Zulm-i efzûn etdiler Âl-i Resûl’e bî-günâh
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüseyn’in kan›na
Sad-hezaran la’net olsun sad-hezaran can›na 

(Türâbî, Divan-› Türâbî, ‹stanbul 1294, s. 106-107)
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FERDÎ
(Do¤. ?—Ölm ?)

Kimli¤i hakk›nda yeterli bilgimiz yoktur. fiiirlerinden, iyi bir
e¤itim gördü¤ü, Kartal Mârifî Âsitânesi’nin ikinci fleyhi Ali Sabit
Efendi’nin (öl. 1863) halifesi oldu¤u, Kufladas›’nda bir tekke aç-
t›¤› ve bu tekkede postniflinlik yapt›¤› bilinmektedir. Kartal Âsi-
tânesi’nin kurucusu fieyh Mehmed Mârifî’nin vefat›yla ilgili
yazd›¤› fliir 1270/1853-54 y›l›n› vermektedir. Elde edilen bu bil-
giler ›fl›¤›nda flairin 19. yüzy›lda yaflad›¤›n› söyleyebiliriz. 

Âl-i Evlâd-› Muhammed Mustafâ’s›n yâ Hüseyn
Nûr-› rahmet Mustafâ vü Murtazâ’s›n yâ Hüseyn

“Nûrun min nûrin” buyurdu Fahr-i Âlem flân›na 
Kurretü’l-ayn-› Habîb-i Kibriyâ’s›n ya Hüseyn 

Bende-i râh-› hakîkat cân fedâ eyler sana 
Ba¤r› bafl› Fât›ma hayrü’n-nisâs›n yâ Hüseyn 

Çünki nûr-i dîdeler menkûfl-i arfl-› a‘zam›n 
Hem ahî fiâh-› Hasanü’l-Müctebâ’s›n yâ Hüseyn 

On iki makam içinde on iki erkân-› pîr
Hak tarîk-› nâzenîne reh-nümâs›n yâ Hüseyn 
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On iki çerâ¤-› ekber on iki mâh-› münîr
Cedd-i pâk-› Hazret-i Zeynel-Abâs›n yâ Hüseyn 

On ikidir subh u flâm›n sâati k›lsan nazar
Dost Muhammed Bâk›rî mihr-i vefâs›n yâ Hüseyn

Nice âsâr-› kemâlin eyledi andan zuhûr
Cafer-i Sâd›k’la s›dk-› evliyâs›n yâ Hüseyn 

Âfl›k-› sâd›klara lutf-i sehâs›n sen hemîn
Musâ-i Kâz›m ile afv ü atâs›n yâ Hüseyn 

On iki burc üzre devr eyler dem–â–dem nüh felek
Zâhiren hem bât›nen Alî R›zâ’s›n yâ Hüseyn 

Sulb-i pâkindir Muhammedü’t-Takî ve hem Nakî
Hem Hasanü’l-Askerî Âl-i Abâ’s›n yâ Hüseyn 

Mehdî-i sâhip zaman› bildi mürflidin bilen
Kim ki bildi buld› sende Hak r›zâs›n yâ Hüseyn

Çâre-i ma‘sûm-i pâkin bâ¤-› hüsnün gülleri
Bakmaya flükûfe-i bûy-i safâs›n yâ Hüseyn 

Ferdî-i âflüfte medh itmekde âcizdir seni
Nûr-i zât›n Hakk›çün afv ü hatâs›n yâ Hüseyn 

(Atabey K›l›ç, “Marifi Tarikat› fieyhi Ferdi Baba ve Aruzla Ya-
z›lm›fl fiiirleri”, ‹lmî Araflt›rmalar, ‹stanbul 2001, Sy. 12, s. 131-132)
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OSMAN NEVRES
(Do¤. ?—Ölm. 1876)

Sak›z adas›nda do¤mufltur. Aslen Rum’dur. Süleyman Efendi
taraf›ndan e¤itilir, Ba¤dat Valisi Ali R›za Pafla’ya takdim edilir.
Uzun müddet Ali R›za Pafla’n›n katipli¤ini yapar. Pafla’n›n ölü-
münden sonra Abdülkerim Nadir Pafla’n›n hizmetine girer. Son
görevi Zaptiya Nezareti Mektupçulu¤u’dur. Karacaahmet Me-
zarl›¤›’na defnedilen flairin Divan› ve Mersiye’si bas›lm›flt›r. 

Mersiye

Demidir ey dil alay›m destime levh-i kalemi
fiûr-i mâtem ile tecdîd ideyim köhne gam›
Tî¤-› hâmemle sipihrin ci¤erin yâreleyüp
Bende icrâ edeyim kaide-i Muhteflemi
Derd ile vây Hüseyn’im deyû feryâd ideyim
Yakay›m âtefl-i hasretle kulûb-i ümemi
Sînemi yand›ray›m âtefl-i sûzân›m ile
Da¤layup flu‘le-i fli’rimle dil-i pür-elemi
Bir bir ard›nca gelür hâdise-i devr-i zamân
Eksik olmaz fele¤in âleme zulm ü sitemi
Ben de çarha ç›karup nâlelerim yand›ray›m
Âh-› pey-der-pey ile hâdise-i dem-be-demi
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Gitdi feryâd iderek hasret ile mevsim-i ayfl
A¤la ey dîde ki kân a¤laman›n geldi demi

Bu Muharrem mehidir mâtem ü flîven demidir
Âh idüp derd ile kan a¤laman›n mevsimidir

‹flte bu mâh-› Muharrem’de Hüseyin old› flehîd
Her ne kim perdede mahfi idi hep old› bedîd
Gark olup halk-› cihân cümle siyeh câmelere
Girye-i mâtem ile dîdeleri old› sefîd
Eyleyüp zulm ile ol serveri a¤uflte-i hûn
Lay›k-› la‘net ü kahr-› ebedî old› Yezîd
O dem az kald› ki zîr ü zeber olsun âlem
Ki düflüp hâke boyand› kane ol nahl-i ümîd
Nîze üzre ser-i pür hûn-i Hüseyn’i göricek
Hayretinden bafl aç›k da¤lara ç›kd› hurflîd
Neve-i Ahmed-i Muhtâr’› flehîd eylediler
Netdiler Âl-i Resûl’e görün ol kavm-i anîd
Açd›lar bâb-› gam u mâtemi halk›n yüzüne
Urd›lar fazl-› der-i merhamet ü afva kilîd

Zulm ile sîne-i pür-nûrunu çâk eylediler
Sidre-i rahmeti üftâde-i hâk eylediler

Âh kim zulm ile a¤uflte-i hûn old› Hüseyn
‹lm-i rahmet iken hâke nigûn old› Hüseyn
Mevk›f-› hâil-i teslimde merdâne durup
Kuvvet-i pençe-i takdîre zebûn old› Hüseyn
Kat‘ idüp gerden-i gerdûndan emel zincirin
Halka sermaye-i sevdâ vü cünûn old› Hüseyn
Mest olup câm-› flehâdetle vefâ zümresine
Bâ‘is-i rîfl-i dil ü dâ¤-› derûn old› Hüseyn
Nakfl›n› dîde-i merdümden idüp mahv-› vedâ‘
Sebeb-i cûflifl-i enhâr-› uyûn old› Hüseyn
Gün gibi flû‘le-ver-i bezm-i zuhûr olmufl iken
Mey-i takdîr ile medhûfl-i bütûn old› Hüseyn
Kerbelâ hadise-gâh›nda düflüp teflne-ci¤er
Hayme-i mâtem-i eflâke sütûn old› Hüseyn
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Biz dahî ey dil-i mâtem-zede âh eyleyelim
Âh›m›z dûd› ile çarh› siyâh eyleyelim

Kâfl ol dem fele¤in kasr› harâb olsa idi
Dil-i halk âtefl-i hasretle kebâb olsa idi
Y›k›lup lâne-i bülbül kuruyup gülflen-i dehr
Mesken-i hâr ü has ü bûm u gurâb olsa idi
Sarsar-› kahr ile tufân-› ecel mevce gelüp
Kefltî-i ömr-i cihân garka-i âb olsa idi
Kaplayup ebr-i gazab her taraf›n dünyân›n
fiems-i ümîd-i felek zîr-i sehâb olsa idi
Çalkanup zelzele-i mahfler ile arz u semâ
Ümem-i rûy-i zemîm cümle türâb olsa idi
Felek-i hâdiseden sâikalar nâzil olup
Ser-i âb-› emel-i halk serâb olsa idi
Gaybdan âlemi tufân-› k›yâmet bürüyüp
Künbed-i heft-i felek anda habâb olsa idi

Ermeyeydi veled-i Fât›ma’ya tek bu sitem
Olmayayd› ci¤er-i halk kebâb-› mâtem

Bu mürüvvet mi ki ehl-i harem-i hayr-i befler
Bî-sebeb-i ma‘rekede teflne-ci¤er cân vereler
Kang› bî-merhamet eyler bu kadar zulmü kabûl
Kim eder cevr ü cefâ Âl-i Resûl’e bu kadar
Hânedân-› Nebevî teflne-leb-i üftâde-i hâk
Nîce çarh olmad› ol hâli görüp zîr ü zeber
Nâle-i vâ atfla vâ ebetâ vâ ümmâ
Saçd› eflâke ç›kup har-› geh-i hurflîde flerer
Bir taraf na’re-i a‘dâ vü hücûm-i düflmen
Bir taraf nâle-i ferzend ü fi¤ân-› mâder
Mûy-kün mûye-kün ol ma‘rekede ehl-i Hüseyn
Cümlesi huflk-zebân sûhte cân teflne-ci¤er
Bafl aç›k yal›n ayak cümlesi a‘dâya esîr
Sanki ol tâifenin bafl›na kopd› mahfler

Karalar giydi o gün mâtem idüp çarh-› felek
Âh idüp derd ile kân a¤lad›lar cümle melek
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Benden ol vâk›‘a-i müdhifleyi etme suâl
Ki beyân eyleyemez vâk›‘›n› kilk-i makâl
Veled-i Haydar’› ol fiimr olacak bî-imân
Zebh idüp kan› ile eyledi sahralar› âl
Rast geldikçe ci¤er-gâh› Hüseyn’e peykan
Arflda ditrer idi rûh-i Resûl-i müte‘âl
Pâkd›r zât-› Hudâ böyle s›fatdan yohsa
Dâmen-i izzete kondu der idim gird-i melâl 
Cofltu tûfân-› belâ çalkalanup mevc-i bihâr
Kopdu evtâd-› zemin pârelenüp sulb-i cibâl
fiehribânû göricek cism-i Hüseyn’i bî-ser
Nâvek-i düflmen ile her yan› g›rbâl-misâl
Alup âgûfluna ol peyker-i hûn-i âludi
Dedi eyvâh Hüseyn’im sana noldu ne bu hâl

Ne içün hâke düflüp kana boyand›n böyle
Nedir ey mûnis-i cân sende bu hâlet söyle

Söylemezsin niçün ey serv-i çemen-zâr-› safa
Sana noldu ci¤erim yand› aman söyle bana
‹flte hurflîd do¤up itdi cihân› rûflen
Aç gözün hâbdan ey nergis-i gülzâr-› vefa
Bu mürüvvet mi ki sen zâde-i Haydar olas›n
Pây-mâl-i sitem-i düflmen ola âl-i valâ
Dün bekâ meclisinin flem‘-i fleb-i efrûzu iken
Bugün oldun mu takdir ile medhûfl-i fenâ
Nefes-i âfet düflmen ile hâmufl oldu
fiem‘-i dîdâr›n iken meclis-i imâna ziyâ
Her tarafdan yürüyüp geldi sipâh-i düflmen
Kalk aman gayri uyan ey halef-i fiîr ü Huda
Yaz›k oldu sana ey seyyid-i âl-i Hiflâm
Nideyim çâre nedir böyle imifl hükm-i kazâ

Ömrüm oldukça hemân derd ile feryâd edeyim
Hâne-i âlem-i feryâd ile berbâd edelim

Sen nihâl-i çemenistan-› dil-i Haydar iken
Kurre-i bâsire-i Hazret-i peygamber iken

250



fiem‘-i halvet-gede-i hâne-i râz-› melekût
Sadef-i ma‘rifet-i lem-yezele gevher iken
Âlim ü ârif ü dânâ vü emîn ü sâd›k
Feyz-› esmâ-i ilâhiyyeye hep mazhar iken
Dîde-i ruha ziyâ âyine-i kalbe cilâ
Beflere rehnuma-y› ve mülke rehber iken
Ba¤bân-› ceberûta gül-i nev-hîz-i çemen
Pâdiflâh-› melekûta güher-i efser iken
Nüsha-i hikmet-i ilm ü amele flîrâze
Meclis-i vâsi-› hilm ü kereme ziver iken
Hüsn-i ahlakla mülk-i edebe hüküm-revâ 
Neseb-i pâk ile burc-› flerefe ihtirâ iken

Beni bu derd ile encâm› b›rakd›n gitdin
Ci¤erim âtefl-i hasret ile yakd›n gitdin

Çeflm-i giryân›ma flimden-girû demdir hem-dem
Dil-i mâtem-zedeme derd ü elemdir mahrem
Bu musibet bu belâ âleme yüz göstereli
Gözümün yafl› gibi ç›kd› gözümden âlem
Devr-i peymâne-i sûr olsa da sensiz görünür
Bana hicrân›n ile halka-i dâm-› mâtem
Umar›m memleket-i sinemi senden sonra
Dem-be-dem eyleye pâ-mâl-i fenâ leflker-i gam
Ömr-i flîrinimi telh itsün ecel pârelesün
Bitsün emelim tîfle-i ferhâd-› elem
fiu‘le-i berk-i fenâ harmenim itsün berbâd
Mûy-i aflüfte gibi hat›r›m olsun der-hem
Neylerem kiflver-i cân-sûz-› vücûdu sensiz
Bana menzil ola flimden-girû sahrâ-y› adem

Nice bir âtefl-i âh›m ile yansun ci¤erim
Eylesün mürdem-i gargâb-› belâ çeflm-i terim

Bir tarafdan dahi feryâd ile Zeyn-i Ibâd
Sar›lup vâlidine itdi fi¤ân u feryâd
K’ey benim vâlidim ey seyyid-i Âl-i Hâflim
Ahter-i burc-› hüda kutb-i medâr-› irflâd 
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Nice âh eylemeyim derd ile kan a¤lamay›m
Ki erifldi bize a‘dâ-y› Hudâ’dan bî-dâd
Zulm idüp sineni çâk eylediler hançer ile
Nice k›yd› sana bilmem bu sipihr-i cellâd
Bu mürüvvet mi ki âl kana boyansun cismin
Âdemin kalbi dayanmaz buna olsa polâd
Hayf kim old› esüp sarsar-› kîn-i düflmen
Harmen-i silsile-i Âl-i Muhammed berbâd

Bu revâ m› ki pedersiz kalay›m böyle yetîm
Ne müsâhib ne muvâf›k ne refîk u ne nedîm 

Kâfl kör olsa idi gözlerim ey mihr-i felek
Görmeseydim seni bu halde ey reflk-i melek
Kâfl ol tîr benim pâreleseydi ci¤erim
‹rmeseydi bu ziyân ol beden-i nâzike tek
Sana a‘dâ-y› Hudâ hayli sitem eylediler
Yaz›k old› sana ey zât-› Muhammed-meslek
Zât-› pâkin gibi bir seyyid-nigû gühere
Gör ne bî-dâd ü ne zulm etdi adû-y› bed-reng
Umaram derd ü elem hançeri senden sonra 
Ferah›n nakfl›n ide safha-i sînemden hak
Beni hasret ile koydun bu fenâ dâr›nda
Azm-i iklîm-i bekâ eyledin Allah maak
Kime flimden gerû râz-› güherin keflf ideyim
Yal›n›z bir sen idin gevher-i esrâra mahak

Sen de ey mâh bugün dîdeden oldun mehcûr
Girye-i mâtem ile çeflmimi etdin bî-nûr

Gör ne gelmifl bafl›na Âl-i Abâ’n›n Nevres
Neler etmifl gülüne bâ¤-› velân›n Nevres
Ayb olunmaz bu musîbetlere kan a¤lar ise
Haflre dek dîdesi erbâb-› vefân›n Nevres
Derd ü âh u gam u mâtem ile târik olsa
Yeri var âyinesi ehl-i safân›n Nevres
Sab›rdan gayr› ne tedbîr elimizden ne gelir
Nidelim böyle imifl hükmü Hudâ’n›n Nevres
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Nice bunca sitem ü zulmi görüp derdinden
Ser-nigûn olmad› eyvân› semân›n Nevres
Kim ider tîr ile a‘dâ-y› Hudâ’dan baflka
Üstühvân›n› flikest öyle hümân›n Nevres
Zulm ile zâde-i Zehrâ’y› flehîd itsünler
Hiç mümkün mü vukûu bu belân›n Nevres

Bunu kim itdi ise rûhuna yüzbin nefrîn
‹de Allah an› dûzahda müebbed âmîn

(Osman Nevres, Divan-› Osman Nevres, Matbaa-i Âmire, ‹s-
tanbul 1290, s. 6-10)

253



Z‹YA PAfiA
(Do¤. 1829—Ölm. 17 May›s 1880)

‹stanbul Kandilli’de do¤du. Kandilli’deki Mahalle Mekte-
bi’ne ve Mekteb-i Ulûm-i Edebiyye’ye devam etti. 1845 y›l›nda
Vilayet Mektubi Kalemi göreviyle memurlu¤a bafllad›. Mustafa
Reflid Pafla’n›n tavassutuyla saraya al›nd›, Mabeyn-i Hümayun
beflinci katiblik görevine atand›. Frans›zca ö¤rendi. Encümen-i
fiuarâ’ya kat›ld›. K›br›s, Amasya Mutasarr›fl›klar›nda bulundu.
Ömrünün birkaç y›l›n› Avrupa’da geçirdi (1865-71). Adana vali-
li¤i yapmakta iken vefat etti. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

1. Mersiye 

Gönüller dâ¤-dâr olsun ki hengâm-› Muharrem’dir
Muharrem ehl-i aflka mevsim-i endûh u mâtemdir

Hayâl et kim bugün gark-âb-› hûn-› gadr olan gerden
Ziyâ-y› çeflm-i ümmet bu segâh-› Fahr–i Âlem’dir

Bürehne pâ vü ser Âl-i Nebî ser-keflte olmufldu
An›nçün flimdi a‘vân-› Ümeyye flâd ü hurremdir

Budur bir vak‘a-i mâtem-fezâ kim olmayan dil-sûz
Me¤er ‹bn-i Ziyâd ü yâ Yezîd ü ‹bn-i Mülcem’dir
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Kemîne bende Âl-i Abâ’y›z kavm-i Süfyân’a
Dem-â-dem la‘net etmek farzd›r hem farz-› akdemdir

Vücûdum rîze rîze etseler tî¤-› felâketle
Yine her rîzesinde hubb-i Ehl-i Beyt müdgamd›r

Ziyâ s›rr-› tevellâ vü teberrây› bilen ârif
Gehî bülbül gehî mânend-i pervâne-i ekbemdir

(Ziya Pafla, Külliyât-› Ziya Pafla, ‹stanbul 1924, s. 23) 

2. Mersiye

A¤lasun ol flâh-› vefây› seven
‹nlesün ol mihr-i hayây› seven
Nâra yanar nûr-› safây› seven
Basmaz ayak bunda riyây› seven

Mâtem eder Âl-i Abâ’y› seven
Sîne dö¤er bunda Hudâ’y› seven 

Aflr-› Muharrem’dir olup bî-karâr
A¤layal›m inleyelim zâr ü zâr
A¤lamak ile ederiz iftihâr
Elde de¤ildir bu zemân ihtiyâr

Mâtem eder Âl-i Abâ’y› seven
Sîne dö¤er bunda Hudâ’y› seven 

Ehl-i gam›n sâhibi irfân›yuz
Âl-i Nebî çâkeri ihsân›yuz
Bâb-› Ali bende-i fermân›yuz
fiâh-› Hüseyn’in kulu kurbân›yuz

Mâtem eder Âl-i Abâ’y› seven
Sîne dö¤er bunda Hudâ’y› seven 
Emr-i tevellâyad›r îmân›m›z
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Hükm-i teberrâya fedâ cân›m›z
Arfla ç›kar nâle vü efgân›m›z
A¤lamad›r flimdi bizim flân›m›z

Mâtem eder Âl-i Abâ’y› seven
Sîne dö¤er bunda Hudâ’y› seven 

Âl-i Nebî flânlar›n› yâd edüp
Hâl-i perîflânlar›n› yâd edüp
El-atfl efgânlar›n› yâd edüp
Hâke düflen kanlar›n› yâd edüp

Mâtem eder Âl-i Abâ’y› seven
Sîne dö¤er bunda Hudâ’y› seven 

Nâlemiz ol flâh içündür bugün
Derd ü elem bizde bütündür bugün
F›rka-i a‘dâya dü¤ündür bugün
Hûn-› Hüseyn akd›¤› gündür bugün

Mâtem eder Âl-i Abâ’y› seven
Sîne dö¤er bunda Hudâ’y› seven 

Seyl gibi ça¤la Ziyâ mâtem et
Sîneci¤in da¤la Ziyâ mâtem et
Karalar› ba¤la Ziyâ mâtem et
A¤la Ziyâ a¤la Ziyâ mâtem et

Mâtem eder Âl-i Abâ’y› seven
Sîne dö¤er bunda Hudâ’y› seven 

(Ziya Pafla, Külliyât-› Ziya Pafla, ‹stanbul 1924, s. 24-25) 
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M‹SLÎ
(Do¤. ? —Ölm. ?)

fiair hakk›nda yeterli bilgimiz yoktur. ‹stanbulludur, as›l ad›
‹smail Hakk›’d›r.  E¤itim görmemifltir. Divan›nda bulunan 1870
kayd›ndan hareketle 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yaflam›flt›r. Bir
müddet M›s›r’da bulunan flair, M›s›r Mevlevihanesi fleyhi Azmi
Efendi’nin derviflidir. ‹stanbul’un Kas›mpafla semtindeki S›rrî
Abdî Dede’nin yapt›rd›¤› mevlevihanede ikamet etmifltir. Vefat›
tarihi tespit edilememifltir. 

Der Na’t-i Kurretü’l-Ayn-› Cenâb-› ‹mâm Hüseyin

Âh âh gönlümde âteflden binas›n yâ Hüseyn
Dide-i mâ pertev-endâz-› ziyâs›n yâ Hüseyn

Ol fiimr-i Mervân’a la’net sad-hezâr olsun müdâm
Teflne-leb çâk-i flehîd-i Kerbelâs›n yâ Hüseyn 

Âfl›kân senden ümid eyler behiflt-i kevseri 
S›rr-› Haydar cedd-i pâk-i Mustafa’s›n yâ Hüseyn

Cân›s›n iki cihân›n nur-i vâhidsin beli
fiâh-› aflks›n penc ü Âl-i Abâ’s›n yâ Hüseyn
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Ân pelid-i hûk-i h›rs nice sana tî¤ çekdi ki
Sen bu dînde reh-nümâ-y› pîfl-vâs›n yâ Hüseyn

Sâl-i nev basd› kadem artd› derunum yâresi
Misli’nin dâru’l-emân ilticâs›n yâ Hüseyn

(Mislî. Divân-› Mislî, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi,
Türkçe Yazmalar, no. 318, vk. 4-5) 
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ABDULLAH SERMEST EFEND‹
(Do¤. 1819—Ölm. 1881)

Kilis’te do¤du. Soy itibariyle Uygur Türklerinden ve Toman-
bay afliretindendir. fiairin dedesi, XVIII. yüzy›l›n ortalar›nda Ki-
lis’e geldi ve yerleflti. Küçük yaflta babas›n› ve annesini kaybetti.
Akcurun Camii müderrisi Hac› Haf›z Efendi’nin e¤itiminden
geçti. Kavalal› Mehmed Ali Pafla’n›n o¤lu ‹brahim Pafla’n›n Ki-
lis’i iflgal etti¤i günlerde (1831) zorla askere al›nda. 12 y›l M›-
s›r’da kald›. Mekke’ye gitti (1846). Nakfl›bendi Müceddidî fleyh-
lerinden Muhammed Can’a intisap etti. 12 y›l sonra Kilis’e gele-
rek bir tekke açt›. Vefat›na kadar bu tekkede irflad faaliyetini yü-
rüttü. Halis, Sermest mahlaslar›n› kulland›. Divan› bas›lm›flt›r. 

Gazel

Be hey zâlim tamân ol Ehl-i Beyt-i Mustafâ’n›nd›r
Bu dürr ü gevher-i ayn-› Aliyyü’l-Murtazâ’n›nd›r

Didi ol cedd-i a‘lâs› emânet Ehl-i Beyt’im hâ
H›yânet yeri fieytan’›n muhalled nâr mekân›nd›r

Nas›l k›yd›n nübüvvetde yanan flem‘-i söyündürdün
Cihân› y›kd› zulmün la‘netullâh kâr-› flân›nd›r
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O dem devrân-› bed-baht›n murâd›n› edâ itdin
Yere batsayd› devrân›n dileseydi harâb›nd›r

Felek bir katre âb›n virmedin mazlûma zulm itdin
Revâ m› Ehl-i Beyt’e bu muhâlif rûzigâr›nd›r

Hikâyât› duyan âfl›k olur Sermest düfler bî-hûfl
O sermestlik bu bî-hûflluk muhibb-i hânedân›nd›r

(Abdullah fiahin, Kilisli Abdullah Sermest Tazebay Divan›, An-
kara 1999, s. 111)

Mersiye-i Muhammes-i Müzdevic

Her ay› k›ld› Muharrem güni âflûrây› 
Vak‘a-i Kerb-i Belâ-y› ci¤eri Zehrâ’y› 
Seyle virmez mi sanun memleket-i Kisrây›
Göz yafl› hûn-i ci¤er la‘l k›lub sahrây› 
Yâd idüp Fât›ma-y› Vâlide-i Kübrây›

K›ld› bu hâdise efkâr u ukûli ber-bâd
Uymad› kevn-i fesâd›na bunun gibi fesâd
Gebr ü Tersâ vü Yahûdî’den olurdu imdâd
Bilseleridi olacak böyle Âl-i Evlâd
Müslümân›z diyerek böyle tutup gazây› 

Hetk-i nâmûs-› befler k›ld› Yezîd’i ferflî 
Ulvî süflî bulunan kevn-i vücûda karfl› 
Hânedân-› Nebî kim nâm›na kurd› turfl›
Zulm ile âhir-i kâr y›kd› imâd-› arfl›
Çekdi mel‘ûn-u ebed olmas›na tu¤rây› 

A¤lad›r haflre kadar mü’mini hayy u meyyiti
Mâtem-i fiâh-› fiehîdân ile Ehl-i Beyt’i
Neydü¤in eyledi hüzn ile civân ü yi¤iti
Âh heyhât dedi vâh leallü-leyti
Görmeyeydim y›k›layd›m böyle habâs-ârây›
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Kim idi bilmediler Ehl-i Abâ’y› Âl’i
Ne diyek bunlar› benzetmeye yok emsâli
‹te kurbân olalar it gibi anup yâli
Bilerek n’eylediler n’oldular âhir hâli
La‘net birbirine k›ld› zeh-i kübrây› 

Böyle mel‘ûn-i ebed görmedi kevnin gözi
Lây›k-› yâd de¤il meclise ismi sözi
Kûfe’nin uyuz iti domuz› fiâm-büzi
Kim olur ibn-i acûze gide zulüm sözi
Hâflimî leyte fedâ-zâdelere Zevrâ’yi

La‘neti k›ld› Hudâ zâlime bunlar ezlem
Ne ola ahvâl o itlerin Allâh ü a‘lem
Bir içim suy› revâ görmedi cümle el’em
Âl ü Evlâd-› Resûl’e ne belây› etlem
Al kan ile kazâ k›ld› k›z›l hazrây›

Gark-› hûn eyleyelim mülk-i Irâk u fiâm’›
La‘net ol saltanat u mülkde subh u flâm›
Almak olmaz kur› da‘vâ ile intikâm›
Merd isen terk idegör câh u celâl ü kâm›
Tâ ki hoflnûd ola Peygamber ü Dârây›

Bir imâmeyn ki mesnedleri müstesnâd›r
Murtazâ babalar› ceddleri Mustafâ’d›r
Nenesi hayrü’n-nisâ analar› Zehrâ’d›r
Top u çevgânlar› Cennet ile Tûbâ’d›r
Hâlisî bendeleri kevn ü mekân-ârây›

(Abdullah fiahin, Kilisli Abdullah Sermest Tazebay Divan›, An-
kara 1999, s. 223-224)
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CEVÂBÎ
(Do¤. ? —Ölm. ?)

fiairin kimli¤i ve yak›n çevresi hakk›nda bilgimiz yoktur. Ad›,
memleketi, do¤um ve ölüm tarihleri de bilinmemektedir. 19.
yüzy›lda yaflayan flair, hece ve aruz vezniyle fliirler yazm›flt›r.

Erdi çün mâh-› Muharrem tende cân a¤lar bu gün
Terk idüb taht-› cihân› âfl›kân a¤lar bu gün

Sen nice gâfil durursun ey muhibb-i hânedân
Firkatinden hû çeker cümle cihân a¤lar bu gün

Hak’k› inkâr eyleyen münkir münâf›k a¤lamaz
Dîdesinden nem döken ehl-i îmân a¤lar bu gün

Buna pîr ü nev-civân hiç kalmad› a¤lamadan
Cedd-i pâk-i bâ-safâ peygamberân a¤lar bu gün

Ak›l ermez ey Cevâbî Lâ-Fetâ’n›n s›rr›na
Yâ nas›l a¤lamayam ol bî-mekân a¤lar bu gün

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Ondokuzuncu As›rdanberi Bektafli-
K›z›lbafl Alevi fiairleri ve Nefesleri, ‹stanbul 1956, s. 118)
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AfiKÎ
(Do¤. ?—Ölm. ?) 

fiairin divan› Mekke mücavirlerinden ‹stanbullu Mehmed
Salih Efendi taraf›ndan 1868 tarihinde düzenlenir. Divan›n bafl
k›sm›na yaz›lan bilgilere göre flair Kilislidir. E¤itimini tamamla-
d›ktan sonra yirmifler y›l Mekke ve Medine’de mücavirlikte bu-
lunmufl, Buhari ve Mesnevi okutmufltur. Nakflibendi ve Mevlevi
tarikat› fleyhli¤i yapm›flt›r. Vefat tarihi tesbit edilemeyen Aflkî 19.
yüzy›l flairidir. Medine’de vefat etmifltir. 

Mersiye-i fiehîd-i Kerbelâ Hazreti ‹mam Hüseyin

Mâh-› mâtem geldi dostlar dide kan a¤lar bugün
Sanma kim çeflm-i hazînim tende cân a¤lar bugün 

Rûh-i pâk-i Ahmed-i Muhtâr u Zehrâ-y› Betûl 
fiîr-i Yezdân-› Ali ol kahraman a¤lar bugün

Sanma kim cins-i befler a¤lar Hüseyn’im çün benim
‹ns ü cân u cümle melek hep kudsiyân a¤lar bugün

Mâhiyân-› deryâda giryân oldu¤un görme baîd
Nüh felek üzre olan kerrubiyân a¤lar bugün
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Hûn-i anber bûy rûy-i hâke düfldükde hemân
fiermsâr olup zemini hûn-feflân a¤lar bugün

Firkat-i nevreste-i flâh-› flehîdân›m içün
Arfl u kürs ü levh-i mahfûz âsümân a¤lar bugün

Düflmen-i Âl-i Abâ dûzahda varsun a¤lasun
Hep muhibb ü hânedân ü âfl›kan a¤lar bugün

Sâha-i vahdet-serada hak ile meflgul olan
Evliyâ vü etk›ya vü ârifân a¤lar bugün

Püflt Yezid’in etti¤i zulm-i sarîhin gûfl iden
Müslüman ü sâd›kan ü kafirân a¤lar bugün

Kör ola bir göz ki  dökmez dideden eflk-i firâk
Firkat-i flâh-› Hüseyn’e dü cihan a¤lar bugün

Kalmad› didemde nem nevbet-i gönüller a¤lasun
A¤lama ey dil desem ruh-i revân a¤lar bugün

Bu cihanda a¤lasun a¤latma mahflerde gözüm
K›l flefâat diyu Aflkî el-amân a¤lar bugün 

(Aflkî, Divan-› Aflkî, Süleymaniye Kütüphanesi, Hac› Mah-
mud Efendi, no. 3934, vk. 113ab) 

Mersiye

Hüseyn’im yâda geldi ey kalem sen de gel imdad et
Tak›ld› akl u fikrim âfl›kane âh-› mu’tâd et

Gül-i nevrestemin berk-› hazâne u¤rad› hayfâ
Dilâ bâ¤-› belâda bülbülâne durma feryâd et

Döküp eflk ü siriflk rûz-i fleb mâtem-i niflân ile
Cihanda selb-i râhat eyleyüb âlemde bir âd et
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Hayâli hât›ra geldikçe kasr-› dil olur virân
‹ki dünyây› sen de seyl-i eflkin ile berbâd et

Hüseyn’im aflk›na ya¤maya verdim akl u idrâkim
Bugün ser-defter-i mecnun-i aflk›m dost irflâd et

Belâya sabr idüb rif’atle buldu ceddini sultan 
Bizi ol zümreye ilhâk idüb ya Rab sen flâd et

(Aflkî, Divan-› Aflkî, Süleymaniye Kütüphanesi, Hac› Mah-
mud Efendi, no. 3934, vk. 164a) 

Mersiye-i Garrâ Be-fiâh-› Kerbelâ

Âh edersem ahdan bin âh-› nev-peydâ olur
Âh-› âh›m gufl eden âh eyleyüb fleydâ olur
Âh›m›z bî-ihtiyâr eyler zuhur her bir nefes
Sanma âh-› vâh-› âfl›k lafz-› bî-ma’nâ olur
Âh eder teskîn-i nâr-› mâtemin pür-sûza fleyn 
Âh-› âteflbâr›m›z bir nebzece itfa olur
Âh-› âh›mdan bulut oldu semâya perdedâr

Bir flerer flâyed ererse ahdan hayfa olur
Âh-› vâh et gönül bu gülistan-› dehrde
Âh-› vâh›m duysa ebkem bülbül-i gûyâ olur
Âh-› vâh›m flemmesi mahflerde eylerse zuhur
Cümle ta’tîl-i terâzu-yi hesâbifl lâ olur

Ver benim destime ol günde Yezid’i yâ ilâh
Ahz edem kendimce andan intikam-› âh-› vâh

Rezm-gâh-› Kerbela’d›r ey kalem meydana gel
Deflne-i tî¤-› zebân›n sel idüb merdane gel
Âl ü Evlad-› Abâ’ya kasd iden küffar içün
La’net ü düflnâm›n› yaz safha-i divâna gel
Hâmesin ni’me’l-enîsimsin benim Allah içün
Âh-› vâh›m hadden efzun oldu nev-i nâlâna gel 
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Âh ederken çeflme gayret geldi hâmem sen de gel
Baflbafla bu külbe-i ahzanda giryâna gel
Merhamet eyler benim bu çeflm-i hûn-bâr›m gören
Rahm k›l sen de benimle mâtem-i sultâna gel
Vermediyse bir içim su ben Hüseyn’im aflk›na
Çeflme-i eflkim sebil etdim bugün atflâna gel

Âh olayd›m senden evvel ben sana kurban Hüseyn
Âh flimdi olmasayd›m hicr ile nâlân Hüseyn

Ey Yezid-i bed-lika kâfir imiflsin sen me¤er
Da’vâ-i ‹slam edersin sende yok dinden eser
Bir gül-i nevrestedir mahbûb-i sultân-› rüsül
Bülbül-i bâ¤-› cinand›r dâyesi flems ü kamer
Bir gören bin canla âfl›k olurken ruyine
Sen an› hiç görmedin mi eyledin kasd-› zarar
Çeflm-i hak-binîn gören kâfir müselman oldular
Sen ne kâfirsin yüzünden flâh-› din oldu heder
Bilmedin mi kâfirâ kimdir bu zât-› muhteflem
Ceddi Ahmed mâderi Zehra vü Haydar’d›r peder 
Bir semer-i Tubâ-y› Adni ser-nigûn etdin yere
Bu nihâl-i zulm-i gars›ndan sana la’net semer

La’netin vird-i zeban-› mihribând›r bu cihân
Ruz-i mahflerde dahî la’net ederler âfl›kan

Bu ne gözdür bakmaya meh-i tal’at-i semâs›na
Bu ne eldir cür’et itsün gabgab-› vâlâs›na
Nur-i rûyun hâke atd›n atlas u dibâ gibi
Fi’l-i nâ-meflru’un ikdam eyledin icras›na
Âh kim gelmez dehâne hâme ta’birin kani
Fikr ü idrâk ü hayalim düfldü vâveylâs›na
Gitdi akl›m hat›ra geldikde hûn-i gabgabi
Gitdi can-› canân›m›n mevlâs›na flekvâs›na 
Hâke düflseydi e¤er bitmezdi  bir katre nebât
fiems-i hâver ald› sürdü cephe-i bâlâs›na 
Gül gül etdin busegâh-› Ahmed’i Hayder’indir
Yâ cevâb›n var m› kâfir mâder-i Zehra’s›na
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Görmüfl olsayd› maâzallah bunu Zehrâ Betul
Kün-fekân› âh ile viran ederdi bî-ukûl

Tâc-› arfl u ferfl olan re’s-i saâdet neyledin
Nize üzre gezdirüp hayli ihanet eyledin
Gördüler Kur’an okur bir tîz-i cünd-i kâfirân
Hep müselman oldu anlar sen hiyanet eyledin
Seng ü âhen yumflad› hep cümle mahluk a¤lad›
Ya neden kalbin senin kâfir cesaret eyledin
Câ-be-ca ol ehl-i beyt-i perde-i ›smet-niflîn 
Halka izhar eyleyüb vâfir rezâlet eyledin
Gülistan-› Ahmed’i bâd-› hazâne u¤rad›p
Andelib-i ravzas›n hâmûfl-› iskat eyledin
Tî¤-› mikraz›nla kâfir bezm-i flem’-i Haydar’›
Söndürüp zulmünle dehre bir k›yamet eyledin

Gül gül etdin la’l-i gül-fâm›n gül-i nevrestenin
Çü bana darbe sezâm› dest ü pâ-y› bestenin

Âh-› âh›m gûfl eden âh eylesün kan a¤lasun
Âh-› aksimden benim kafir müselmân a¤lasun
Arfl ü ferfl ü levh ü kürsü nüh kubâb-› âsümân
Bî-karar olsun benim tek çarh-› devran a¤lasun
Ahmed-i Muhtar’›n irsün merkad-i vâlâs›na
Hazreti Zehra efendim flir-i yezdan a¤lasun
Ravza-i pâk-i risâlet minber-i arfl-› berîn
Karalar giysün demâdem beyt-i Rahman a¤lasun 
Ol Yezidî meflrebân›n didesi itmez bükâ
Mahflere varsun olar da tâ ki her an a¤lasun
Dilde âh›m kalmad› çeflmimde hem nemden eser 
Mur¤-› cân tenden firar itse bî-cân a¤lasun

Neyledin fiah-› Hüseyn’im ey sitemger Kerbela
Kurre-i ayn-i Muhammed kand-i ‹bn-i Murtaza

Sâkiya tök bâde-i gül-fâm-› zehri sun bana
Nufl edem kan nûfl k›ld› ol Hüseyn-i Kerbela
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Zehr-i gam-› mâtemle tahmîr oldu¤undan m›  bu ten
Dilde te’siri nümâyân olmad› ey sâkiyâ
Rûh-i pâk-i Âdem ü Havva’ya te’sir etdi âh
Gördüler flübbân-› cennet  tu’me-i tî¤-› belâ
Âh-› âtefl-bâr›m›z flu’le-fürûzan-› cahîm 
Yâ neden olmaz müessir bu Yezid-i bed-lika
Verme ruhsat hamene Aflkî yeter âh eyledin
Oldu tesbih-i melâik ber sema vâ hasretâ 
Câziye mersiyyemin bunlarla cem olmak yeter
Haydar u Zehra Hasan fiâh›m Hüseyn ü Mustafa

Pifl-gâh-› Ahmed ü Zehra’da nazm-› dil-güzâr
Okuyarak a¤layarak eyledim hatm-i niyâz

Aflkî, Divan-› Aflkî, Süleymaniye Kütüphanesi, Hac› Mah-
mud Efendi, no 3934, vk. 93b-95a) 
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MUSTAFA RÛMÎ
(Do¤. ?—Ölm. ?)

fiairin kimli¤iyle ilgili yeterli bilgimiz yoktur. Halveti Tarika-
t›na mensup olan Mustafa Rûmî Efendi, fieyh Halil Efendi’nin
o¤ludur. fieyh Halil Efendi, 1843 y›l›nda vefat etmifltir. Mustafa
Rumî Efendi’nin vefat tarihi tesbit edilememifltir. fiairle ilgili her
hangi bilgiye ulafl›lamam›flt›r. 

Vak‘a-i Kerbelâ-y› ‹mam Hüseyn

Bir kaza geldi erifldi Kerbelâ’ya nâ-gehân
Ol zaman y›kd› cihân› eyledi bunca virân
Bir dahi i‘mâra kâbil olmad› geçdi zamân
Kerbelâ’ya etmedi flefkat vefâs›z bu cihân
Bir kazâd›r Kerbelâ’n›n âtefli hâlâ yakar
Sîneler tâkat getirmez canlar› illâ yakar

Kerbelâ’ya etmedi flefkat vefâs›z rûzigâr
Yeryüzünü sarsalay›p eylemedi târ u mâr
Hikmet-i Hak’d›r bilinmez Kerbelâ’daki esrâr
Her kifliyi vâk›f etmez s›rr›na perverdigâr
Bir kazâd›r Kerbelâ’n›n âtefli hâlâ yakar
Sîneler tâkat getirmez canlar› illâ yakar
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Çekmedi bunca askeri flâh-› flehîdin önüne
Takd› ol dem seyfini fiâh Hüseyin de beline
Dedi ceddim hakkiçün hiç korkmazam sizden yine
Gör neler etdi o zâlim enbiyân›n âline
Bir kazâd›r Kerbelâ’n›n âtefli hâlâ yakar
Sîneler tâkat getirmez canlar› illâ yakar

Kurretü’l-ayn-› Resûl’ün k›yd› zâlim cân›na
Ol vakit tak›ld› la‘net halkas› gerdân›na
Bi-rahîm hâin nîce girdi Hüseyn’in kan›na
Ehl-i imân›n kulûbü yand› flefkat nâr›na
Bi-nihâyet Kerbelâ’n›n âtefli hâlâ yakar
Sîneler tâkat getirmez canlar› illâ yakar

Cümle uflflâk›n kulûbü y›k›lup oldu harâb
Nâr-› flefkatle yan›p ci¤erleri oldu kebâb
Mâtem etdi hep melekler cümle insan fleyh ü flâb
Koy y›k›ls›n bu cihân çekilmesin bunca azâb
Bir kazâd›r Kerbelâ’n›n âtefli hâlâ yakar
Sîneler tâkat getirmez canlar› illâ yakar

Eyledi zâlim Yezid flerr ü fesâda ra¤bet
Meskeni oldu cehennem nefsine yüz bin la‘net
Dest-i cânândan sunuldu flerbet-i flehâdet
Girdi Hüseyn cennete buldu Hudâ’ya vuslat
Bi-nihâyet Kerbelâ’n›n âtefli hâlâ yakar
Sîneler tâkat getirmez canlar› illâ yakar

Kerbelâ’da ehl-i beytin çekdi¤i derd ü belâ
Bir içim su vermedi ‹mam Hüseyn’e eflk›yâ
Verdiler zehri Hüseyn flehide etdi nûfl eyâ
Can gözünü açd› tâ gördü ki sâkî Kibriyâ
Bir kazâd›r Kerbelâ’n›n âtefli hâlâ yakar
Sîneler tâkat getirmez canlar› illâ yakar

fiam ilinde flol Yezid’in eyledi¤i hâli gör
Böyle evlâd-› Resûl’ün bafl›na geleni gör

270



Nâkalar üstünde uryan etdi¤i tahkîri gör
Hak kat›nda sevgilinin çekdi¤i belây› gör
Bi-nihâyet Kerbelâ’n›n âtefli hâlâ yakar
Sîneler tâkat getirmez canlar› illâ yakar

Dâ¤-› dil oldu derûnu Mustafa’n›n neylesin
Zâr› zâr› a¤las›n tâ haflr olunca gülmesin
Ko k›r›ls›n çark› eflâk›n nizâm düzülmesin
Ol Resûl’ün âline cân›m fedâlar eylesin 
Bir kazâd›r Kerbelâ’n›n âtefli hâlâ yakar
Sîneler tâkat getirmez canlar› illâ yakar

(Mustafa Rumi Efendi, Divan, Haz: A. Abdülkadiro¤lu-M.
Tatç›, Ankara 1998, s. 157-159)
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FAZIL
(Do¤. ?— Öl. 1882)

fierifzâde Seyyid Mustafa Nuri Efendi’nin o¤ludur. Bosna’da
do¤mufltur. As›l ad› Mehmed’dir. Belgrad mollal›¤›, Bosna mü-
tesellimli¤i,  ‹zmir mutasarr›fl›¤› görevlerinde bulunmufltur. 

Babas› Nakfli, kendisi Mevlevi tarikat›na mensuptu. ‹stan-
bul’da vefat eden flair, Karacaahmed Mezarl›¤›’na defnedilmifltir

Mersiye-i ‹mameyn-i Hümâmeyn rad›yallahü anhümâ

Unudulmaz ilâ yevmi’l-k›yâm eyyâm-› mâtemdir
O rûz-i pür-mihen dünyâda kim mahflerle tev’emdir
Gözden kan dökülsün kan yerine mevsim-i gamd›r
Meded âfl›k Muharrem’dir bugünkü gün de mâtemdir
An›nçün gece gündüz dide-i terden akan demdir 

Bugün bir kara gündür görmedi emsalini insan
Bugün ashâb-› hubb-i âl-i ehl-i beytedir efgân
Bugün de oldu sultân-› flehîdân kan›yla yuyân
Meded âfl›k Muharrem’dir bugünkü gün de mâtemdir
An›nçün gece gündüz dide-i terden akan demdir 

Nas›l k›yd› o flâh-› âleme bu bî-nemekler bak
Aceb nice tahammül etdi bu zulme felekler bak
Bugün âh u fi¤ân etmekdedir ins ü melekler bak 
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Meded âfl›k Muharrem’dir bugünkü gün de mâtemdir
An›nçün gece gündüz dide-i terden akan demdir 

Bu ayda verdi ser ol flâh-› enver kopdu vâveylâ
Hafid-i seyyid-i âlem flehîd-i Kerbelâ hâlâ
Hüseyn ‹bn-i Aliyyü’l-Murtaza flâhin-fleh-i vâlâ 
Meded âfl›k Muharrem’dir bugünkü gün de mâtemdir
An›nçün gece gündüz dide-i terden akan demdir 

Sabâh-› haflre dek hayrü’n-nisâ kim Fat›ma ana
Ci¤er pârem deyu âh dil ile bafllar efgâna
Revân olsun siriflkin cufl idüp âlemde her yana
Meded âfl›k Muharrem’dir bugünkü gün de mâtemdir
An›nçün gece gündüz dide-i terden akan demdir 

Yezîd-i kâfir ü bed-hilkat ü bi-rahm ü bî-dini
Hudâ-y› la-yezâlin düflmen-i flâyan-› nefrîni
Her an la’netle yâd it ol habîs-i fitne-âyinî 
Meded âfl›k Muharrem’dir bugünkü gün de mâtemdir
An›nçün gece gündüz dide-i terden akan demdir 

Cihân› eyledi ol hâin-i bed-hû bütün ma¤mum
Sürer haflre de¤in bu da’vâ-i âl-i abâ ma’lum
Yezid’in cinsine la’net oku kim olas›n merhûm
Meded âfl›k Muharrem’dir bugünkü gün de mâtemdir
An›nçün gece gündüz dide-i terden akan demdir 

‹ki âlemde Faz›l flân›m›zd›r Haydariyüz biz
De¤il ünvan›m›z zâhir dalâletden beriyüz biz
Dü âlem içre evlâd-› Ali’nin çâkeriyüz biz
Meded âfl›k Muharrem’dir bugünkü gün de mâtemdir
An›nçün gece gündüz dide-i terden akan demdir 

(Faz›l. Divan, Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi, no. 703,
vk. 7-8) 
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Mersiye-i Di¤er li-Hazreti ‹mameyni’l-Makbuleyn  
rad›yallahü  anhüma  Haliku’l-Kevneyn 

Eyledi sâl-i cedîd   hüzn ü melâli tecdid
Dud-i âh ile tutufldu dil-i ehl-i tevhid
Çünkü bu flehr-i Muharrem’de ‹mam oldu flehid
La’net ol kâfire olsun ki an› etdi Yezid
A¤lay›p ça¤layal›m mâh-› muharrem geldi
Kanl› yafl› dökelim gün gece mâtem geldi. 

Gelmemifldir bu cihana dahî bir öyle laîn
Ser-i flehzâdeyi hâk üzre yuvarlatd› hemîn
Ak›dup seyl gibi hûn-i flehîdân› hemîn
Kana bulafld› K›z›l›rma¤a döndü bu zemin
A¤lay›p ça¤layal›m mâh-› Muharrem geldi
Kanl› yafl› dökelim gün gece mâtem geldi. 

Bu cihan halk olal› görmedi hiç arz u semâ
Ehl-i beyte ne vukû buldu bu zulm ile belâ
fiüphe yok haflre de¤in bitmeyecek bu da’va
Suzifl-i dille eder mü’min olan vâveylâ
A¤lay›p ça¤layal›m mâh-› Muharrem geldi
Kanl› yafl› dökelim gün gece mâtem geldi. 

Olma bu aflr-i Muharrem’de sak›n hurrem ü flâd
Kanl› yas›n› eyle dâim idüp âh u feryâd
Eyle la’n ile Yezid u rüfekas›n ta’dâd
Hubb-i âl ile dü âlemde olas›n dil-flâd
A¤lay›p ça¤layal›m mâh-› Muharrem geldi
Kanl› yafl› dökelim gün gece mâtem geldi. 

‹tmedin zerre kadar merhamet ey çarh-› denî 
Nice k›yd›n iki flehzâdeye döküp bu kan›
Dutmasun yâver ü yâr dehrde bir kimse seni
Ac›mak gelmedi çün sana Hüseyn ü Hasen’i
A¤lay›p ça¤layal›m mâh-› Muharrem geldi
Kanl› yafl› dökelim gün gece mâtem geldi. 
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Dûzaha koyma beni afv›n ile mültefit et
Faz›l’›n ma’siyeti çok ise de ma¤firet et
Son nefesde Allah Allah dememi akibet et
Haseneyn aflk›na rabb›m bu kula merhamet et
A¤lay›p ça¤layal›m mâh-› Muharrem geldi
Kanl› yafl› dökelim gün gece mâtem geldi. 

(Faz›l. Divan, Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi, no. 703,
vk. 8-9) 
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YEN‹fiEH‹RL‹ AVNÎ 
(Do¤. ?—Ölm. 1883) 

Yeniflehir/Fener’de do¤du. E¤itimi konusunda yeterli bilgi-
miz yoktur. Sami Pafla’n›n Vidin valili¤i günlerinde katipli¤ini
yapt›. ‹stanbul’a geldi. Befliktafl Mevlevihanesi fleyhi Nazif Efen-
di’nin k›z›yla evlendi. Musafa Nuri Pafla’n›n Ba¤dat valili¤i gün-
lerinde onun yan›nda bulundu. Divan Edebiyat›’n›n son temsil-
cileri aras›ndad›r. Divan› bas›lm›flt›r.

Mersiye 

Her sene etmek için resm-i garrây› tecdîd 
Mâtem-i hûn-› Hüseyn ile gelir sâl-i cedîd

Bu bir vak‘a-i dil-sûzu ferâmufl edemez 
Ne kadar müvella‘ zulm olsa dahi çarh-› anîd

Onulur yâre ferâmûfl olunur hâl midir
Böyle be-zahm-› ci¤er-sûz ile bir kerb-i fledîd

Âsmân mislini îkâ‘ edemez bu zulmün 
Baht-› zâlim ne kadar etse de ibrâm-› ekîd

Âsmân itmedi bir böyle belây› îcâd 
Edeli kâide-i cevr ü cefây› temhîd
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Ç›ksun eflâke yine velvele-i vâveylâ 
Tutsun âfâk› yine gulgule-i âh-› medîd

Yansun âteflde cân›m gibi dâmân-› felek 
Erisün cevher-i eflkim gibi mâh ü nâhîd

Gelmesün bir yere eczâ-y› süreyyâ-y› münîr 
Olmasun fla‘flaa-perdâz çerâ¤-› hurflîd

Âlemin gözleri hep aksa e¤er yafl yerine 
Yine bu mâteme nisbetle olurdu taklîd

Eser-i nâhûn-› gamd›r rûh-› illiyyinde 
Sanma âyine-i gerdûnda hilâl-i fleb-i îd

Katre-rîz olsa bu mevsimde sehâb-› nisan 
Dürc-i asdifâda hûn-› dil olur mervârid

Kabil olsayd› e¤er perde-giyân-› melekût 
Kerbelâ’ya var›p elbetde olurlard› flehîd

Bu musîbetle hazin olmayan ehl-i hubbün 
Halka-i la‘net olur gerdenine habl-i verîd

Hazret-i Fât›ma’n›n sevgili bir dânesi 
Allah Allah ne cesaretle flehîd etdi Yezîd

Bu taaddiyi düflündükçe demezler mi aceb 
Laanellahü Yezîdâ ve alâ âl-i Yezîd

Ne aceb vâk›a kim hikmet-i gaybiyyesi 
‹ftikâd eylese divâne olur akl-› reflîd

Ki ola geflte vü flimflir o flîr olmufl iken
Seyf-i cedd ü pederi mehbit-› sevgend-i hamîd

O flehen-flâha ki evsâf›n› esnâf-› melek 
Levh-i i‘câza bu suretle ederler tesvîd
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Bid‘atü’l-kebd ci¤er-pâre-i Sultân-› Rüsül 
Kurretü’l-ayn-i hudâvend-i serir-i tefrîd

Perverifl-yâfte-i dûfl-i Nebiy-yi ekmel 
Sâye-endâhte-i küngüre-i arfl-› mecîd

fiehriyâr-› flühedâ seyyid-i mazlum Hüseyn 
Ki an›n kan›d›r ancak sebeb-i yevm-i vaîd

O flehen-flâh ki âyniyle hurûfl-i demidir 
Cûflifl-i hûn-› dil-i Hazret-i Yahyâ-y› flehîd

O hudâvend-i kaza pâyene vermezse cevaz 
Âleme eyleyemez dest-i ecel darb-› hadîd

E¤er emr etse idi basd›¤› hâk-i rehden 
Cereyan eyler idi âb-› hayât-› câvid

fiâh-› mazlum ki segân-› serâ-perde-i arfl 
Ta‘ziyet güsteridir haflre dek Allah flehîd

O hudâvend-i ilâhi nazar›n olsa sezâ 
Dergeh-i hazretine hazret-i Cibril abîd

Hasm› vâreste-i tedmîr olamaz bulsa bile 
Sâha-i bu‘d-i mücerred gibi bir semt-i baîd

Vechi âyineye aks etse o mihr-i ezelin 
Kâbil-i k›smet olur cevher-i s›rr-› tevhîd

Ola Cibril gibi kâbil-i kuds-i melekût 
Reh-güzâr›nda sücûd eylese ‹blis-i tarîd

Lücce-i zâhire-i flefkati bahr-i rahmet 
Kuvve-i kâhire-i satveti zü’l-batfl-› fledîd

Bürc-i i‘râzda mâh-› Zekeriyyâ tal‘at 
Evc-i i‘câzda hurflid-i Mesihâ tecrîd
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De¤se ger dâmen-i temkinine berk-i nâçiz 
Tünd-bâd-› haflr-engize olur sedd-i sedîd

U¤rasa berzah-› dâr›na nesim-i germi 
Cevher-i rûh ola hâk-i kadem-i flahfl-› kadîd

Çeflm-i dilberde de kalmazd› humâr-âflüb 
Etse ger mey-gede-i dehre nigâh-› tehdîd

Gelmedi gelmeyecekdir sadef-i gerdûna 
Gevher-i zât-› hümâyûn› gibi dürr-i nâzid

Ey gül-i surh kabâ-y› çemen Âl-i Abâ
Ki senin reng-i çi¤indir flafak-› subbh-› ümîd

Bir gazel tarh edeyim la‘l-i lebin vasf›nda 
Edeyim Kâz›m-› mu‘ciz-demi ben de taklîd

Leb-i âlinde o tebhâle niçin old› bedid 
La‘l ile kan m› bulafld› acaba mervârîd

Görmedik reng-i tebessüm leb-i gül-fâm›nda 
Bir kez aç›lmad› ol gonce-i gül-zâr-› ümîd

Câm-› mehcûrî-i la‘linle olup iflkeste
Dedi “men mâte mine’l-›flk fe kad mâte flehîd”

Öpmedi kana kana la‘l-i revân-bahflini âb 
Kanl› tafllarla dö¤ünsün be-tarik›’t-te’yîd

Lebini öpme¤e yol bulmad› âb-› hayvân 
Gayra nevbet mi verir câm-› flarâb-› tevhîd

Yâ Hüseyn ‹bn-i Ali afvini ümîd ederim 
Hidmetinde e¤er itdimse de taksir-i adîd

Çarh-› gerdûnla hengâme-i çil-i sâledeyim 
Ben ana hasm-› kavî ol bana bed-hâh-› merîd
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Ben senin hâk-i kef-i pâ-yi seg-i dergehinim 
Hâfl hedd ki komazs›n beni zâr ü nevmîd

Götürür bir yere sad-müflkil cân-› fersây› 
Riflte-i ömrümü her lahza ki eyler ta‘kîd

Kendimi râhata bir hatve edersem takrîb 
O beni derd ile eyler iki fersah teb‘îd

Yarama rize-i elmas döker flebnem-i gül 
Yüzüme riflte-i âzâr çeker pençe-i bîd

Söz tamâm oldu duâ mevsimi geldi Avni 
Tâ be-key flekve-i bi-câ ile bu goft ü flinîd

Tâ ki sultân-› kaza ede Muharremlerde 
Sûgvâr olmak içün âleme irsâl-› nüvîd

Bendegân-› deh-i iclâline ya¤ma olsun 
Sad-cihân kenz-i füyûz nazar-› Rabb-i hamîd

An-be-an vâs›l ola cân ü dil düflmenine
Lâ yuadd sâika-i lâ‘net ü nefrîn mezîd

(Avnî, Avni Be¤ Divan›, ‹stanbul 1306, s. 17-19)
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KAMÎ-‹ ÂM‹DÎ 
(Do¤. ?—Ölm. 1884) 

Diyarbak›r’da do¤du. Hoca Ahmed Efendi’nin o¤ludur.
Memleketinin tan›nm›fl bilginlerinden ders ald›. M›s›r’a ve hacca
gitti. Rufai tarikat›na inisap etti. Memleketine döndü. Evinin bir
taraf›n› tekke yaparak irflat faaliyetine bafllad›. Kerkük’teki Ka-
diri fleyhi Abdurrahman Talebânî’den el ald›. 1854 y›l›nda Rus-
larla yap›lan savafla kat›ld›. Divan› ve Hadikatü’l-Maneviyye adl›
eserleri bas›lm›flt›r. 

Der Vasf-i Hazret-i Hasaneyni’l-Ahseneyn 
Rad›yallahü Anhüma

Saâdet ravzas› serv-i mehi kad-i h›râmân
Resûl’ün kurretü’l-ayn› iki flehzâde-i merdân

fiehâdet bâ¤›n›n iki gül-i nazikterînidir
Hasan gonce-i nesrini Hüseyn’im verd-i ahmer kan

Biri cûd u sehâ-güster biri bahr-i atâ gevher 
‹kisi de kerem-perver flebâb-› ravza-i r›dvân

Biri verd-i tarikat di¤eri s›rr-› hakîkatdir 
Biri kumri-i hû hû-zen birisi tûtî-i irfân

Zihî zîb-i flerîatle zihî nesl-i flerâfetle 
Serîr-i s›rr-› irfân› bezendirdi iki sultan
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Biri mâh-› belâ¤at di¤eri mihr-i melâhatd›r 
Nüzûl-i Hel Etâ nazm-› celîli anlara burhân

Biri ebr-i sehâvet di¤eri bahr-i inâyetdir 
Biri rûh-› revân›md›r biri cân-› dile irfân

Olal› bende-i kemter kemine ol iki flâha
Beni her külli ayb›mla kabul itmifl fleh-i merdân

Uyand› baht u ikbâlim hofla hâb-› tegâfülden 
Der-â¤ûfl-› sînemde oldu maksad flâhidi uryân

Benim iki gözüm nûr-› Hüseyn ile Hasan old› 
An›nçün mazhar-› ayne’l-yakînim Kâmi-i fia‘bân

(Kâmî-i Âmidî, Dîvan, 1280, s. 17-18)

Beyân-› fiehâdet-i Hazret-i Hüseyn Rad›yallahü Anh 
Der Fezâ-i Kerbelâ 

Çün haber ald› o dem ‹bn-i Ziyâd
Hazretin teflrifini ol bed-nihâd

Sa‘d-i Vakas-zâde’yi buldu hemân
Eyledi bin askerile ol revân

Ol dahi görmek içün ifl bu ifli
Kofldu Hur bin Yezid’e bin kifli

Çâr ü nâ-çâr sürdü Hur bin Yezid
Nâgehân Âl-i Hüseyn oldu bedîd

Vermiflidi akdemi bir er haber
Hazrete kopdu¤unu tûfân-› fler

Olmufl idi muzdarip gâyet imâm
Eyler iken Müslim’in ye’sin tamâm
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Gördü a‘dâ askerin bir nâm-ver
Karflu vard› anlara sordu haber

Dedi Hur bin Yezîd în ü ân›
Sa‘d-i Vakkas-zâde gönderdi beni

‹flte budur sana flâfî hâl ü kal
Yâ kabûl-i bîat eyle yâ k›tal

fieh dedi bîat nicedir fâsika
Soricak ferdâ ne dersiz Hâl›k’a

K›ld›lar terk-i cidâl üzre karar
Etdi bu s›rr› kamûs› ihtiyâr

Nâme yazm›fld› Yezîd-i pür-sitîz 
Bed-nihâd ‹bni’z-Ziyâd’a yine tîz

‹bn-i Sa‘de nâmeyi gönderdi çün
Gördü¤ü an ba¤r›n› doldurdu hûn

Hur’re erdi nâme oldu ser-nigûn
fieh Hüseyn’e gösterip oldu zebûn

Dedi ancak kadirem ben yâ emîn
Vireyim sana bu flebde yol hemîn

Göz yafl›n Âl-i Resûl etdi sebil
Gitdiler bin havf ile tutup delil

Sürdüler fleb tâ seher anlar müdâm
Vard›lar bir flûr-i deflte müstehâm 

Görîcek an› delîl eyledi âh
Dedi kim olmufl galat gafletle râh

Kerbelâ’d›r iflte flâh›m bu fezâ
Ric‘ati tedbir eder hükm-i kazâ
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Gûfl edince ol imâmü’l-müttakîn
Söyledi kerb ü belâ oldu yakîn

Bu güzer-gehden bize yokdur güzâr
Sahn-i kabristân›m›zd›r bu diyâr

Sak›nup itme hevâ yere cedel
Böyledir takdîr-i Hak azze ve cel

Nasb-› hayme etdiler gamlar ile
Gözlerin doldurdular nemler ile

Bu yana ‹bn-i Ziyâd-› kîne-ver
Cem idüb on bin neferden art›k er

‹bn-i Sa‘d’›n geldi zahr›ndan hemîn
H›flm ile an› göçürdü ol hemîn

Çâr ü nâ-çâr çekdi ol demde sipâh
K›ld› ard›nca imâm›n azm-i râh

Âl ü etbâ› o flâh›n bî-gümân
K›rk süvâri yüz piyâde bil hemân

‹riflüb ‹bn-i Sa‘d verdi selâm
‹ncime benden dedi sen ey hümâm

Bu amelden k›l ferâ¤at ihtiyâr
Çâkerin olsun kamû flehr ü diyâr

Gerçi teslîminde hâs›ld›r zarar
Lîk reddinden olur bin ol kadar

Üç tarîk›n gayr› fleh dedi muhâl
fiâm’a Rum’a Mekke’ye yâ irtihâl

‹bn-i Sa‘d etdi bu ne ruhsat taleb
Yazd›lar ‹bni’z-Ziyâd’a hâli hep
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Dedi gelsin yan›ma ol bâ-r›zâ
Gönderem nezd-i Yezîd’e merhabâ

‹tmedi bu hâleti fleh ihtiyâr
Etdi ‹slam askeri eflki nisâr

Geçdi bir hafta bu hâl üzre tamâm
‹ntizâr-› sulh umard› hâs u âm

‹flidüb bu hâleti ‹bni’z-Ziyâd
Âtefl-i h›flm oldu cân›ndan ziyâd

fiimr’i ser-asker idüb ol kalb-i seng
Dedi kopsun vard›¤›n dem harb ü ceng

Hayli leflker dahi ol ald› muîn
‹bn-i Sa‘d’e eriflüb fiimr-i laîn

Hükmünü ‹bni’z-Ziyâd’›n etdi arz
Askerini saf beste k›ld› tûl-i arz

Gördü ol hâli ‹mâm-› nâm-dâr
Söyledi mühlet bugün kavm-i flirâr

Vermezem bir lahza fiimr etdi mehil
Düflmene mühlet olur gâyet cehil

Cümle leflker ilticâya etdi kul
Pes zarûrî verdi mühlet ol gün ol

Cânib-i âb-› F›rât› ol adû
Ba¤lad› nûfl etmesin Hüseyn’i su

Âtefl-i atfl ile yand› sîne-tâb
Teflne-gân›n dilleri oldu kebâb

Elli merd ile ‹bn-i Abbas etdi cû
Harb ile ol ala bir miktar su
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Men idüb cenk eyledi kavm-i flirâr
Su yerine kanlar oldu cûy-bâr

Vermeyip su k›ld›lar harb-i fledîd
Etdiler iki dilâver çün flehîd

Ol fleb ‹bn-i Murtazâ ashâb ile
Yatd›lar atflân-› sûzân-tâb ile

Enbiyâ mirâs›d›r dedi belâ
Hak k›lar sevdiklerini mübtelâ

Siz halâs içün k›l›n bir râh taleb
Ben b›rak›n vereyim cân teflne-leb

Bu sözü gûfl eyledi ehl-i hüdâ
Dediler olsun sana canlar fedâ

Cedd-i pâkin gördü rü’yâs›nda ol
Söyledi tîz gel bana sen bul vüsûl

Göresim geldi seni yâ kurreti
‹ç benimle flâm-› savm-i firkati

Çünkü bu hâletle uyand› ‹mam
Dedi candan es-salât ü ve’s-selâm

Söyledi ashâb›na rü’yây› ol
Etdiler bin zevk ile candan kabûl

Can tahammül eylemez kopdu fi¤ân
Ey gözüm kan a¤la sen de yâne yan

Od urun handakteki odunlara
Vermeyin yol gelme¤e o dûnlara

Seyredin bu demde pür-flûr-i k›tâl
Tî¤-› berrân olsun endâz-› fliâl
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Cafer-i Tayyâr’d›r ammim benim
Din içündür dâimâ sa‘yim benim

fiehsüvâr›m azm-i meydân eyledi
Âtefl içre devr ü cevlân eyledi

Cenge etti evvelâ ol pür-anîd
Ya‘ni Cu‘de o¤lu yârân-› Yezîd

Tî¤-keflîde oldu fiâh-› muhterem
Cu‘de o¤lu handake düfldü o dem

Görîcek fiimr-i habîs ol hâleti
Tâkati tâk oldu gitdi kuvveti

Oldu ikâd-› fitne nâr-› hümûm
Saf-be-saf askerler etdikde hücûm

Ceng ü harbi oldu ol dem bî-girân
Ser-te-ser hâmûn-i sahra doldu kan

Âl ü ashâb-› Hüseyn etdi vedâ
Düflmen ile k›ld›lar ceng ü nizâ

Kalmad› ashâb içinde gayri ât
K›ld› bî-had hem Hüseynîler vefât

Üç dilâver dahi ebnâ-y› Hüseyn
Buldular atflân-› vasl-› hûr-i ayn

Kopdu ol demde g›riv ü âh u vâh
Âsumanda yakd› kendin mihr ü mâh

Teflne olmufldu be-gâyet ol imam
Semt-i âba etdi azm-i ihtimâm

Tutuflub dil dolmufl idi sîne-tâb
‹stedi nûfl eyleye kaç katre âb
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Sunmufl iken suya destini emîn
Tîr-i bârân ya¤d›rub kavm-i mühîn

‹riflüb bir ok mübârek a¤z›na
Geçdi sehmü’l-mevt gibi ma¤zine

Çâr tarafdan at›lub tîr-i belâ
Kana boyand› fezâ-i Kerbelâ

Otuz üç yerde yeyip zahm-i elîm
Eyledi ol âl ile ceng-i azîm

Teflnelik etmifl idi flâhi zebûn
Cismi olmufldu serâser gark-› hûn

Eyledi tav‘an r›zâ ile an›n
Hakka teslim eyledi rûhun emin

Cehd idüb fiimr-i laîn-i bed-fiâl
Bo¤az›ndan bulmad› kat‘a mecâl

Öpdü¤içün ol makam› Mustafâ
Hançerin döndü yüzü etdi hayâ

fierm k›ld› âhen-i sengîn fuâd
Merhamet etmedi ol kâfir nihâd

Ol gün içre oldu bi-hadd-i k›tâl
Hem dahî ihdâ vü sittîn idi sâl

Yevm-i âflûrâ Hüseyn ü hem Hasan
Vuslat-› Hakka o günde verdi ten

Kerbelâ-y› aflkdan bulur necât
A¤la yan derd ile edin es-salât

(Kâmî, Hadika-i Maneviyye, ‹stanbul 1280, s. 9-14)
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KARA fiEMSÎ
(Do¤. 1829—Ölm. 1886)

Konya’da do¤du. As›l ad› Süleyman’d›r. E¤itimini Konya’da
yapt›. Gençlik ça¤›nda fiems-i Tebrîzî dergah›na intisap etti.
Mevlana dergah›nda çilesini doldurdu. Afyonkarahisar Mevle-
vihanesi’nde 4 y›l e¤itim gördü. Bursa ve ‹stanbul dergahlar›n-
daki meflayihi ziyaret etikten sonra tekrar Konya’ya döndü. Ay-
d›n’›n Güzelhisar›’nda Horasânî Ali Dede dergah›nda irflat göre-
vi yürüttü. Bir müdde sonra Girit/Hanya dergah›nda irflat göre-
vi yapt›. Hanya’da vefat etti. 

Kasîde-i Bahâriyye Der Sitâyifl-i ‹mam Hüseyin ve Vak‘a-i 
Dil-sûz-i Kerbelâ Der Mâh-› Muharrem

Bahâr erince güflâyifl bulub zemîn ü zamân
Ki oldu ferah u ferhunde dem mekîn ü mekân

Verince dâye-i ebr-i bahâr perverifl-yen
Bu mehd-i arzda benât ü nebât flod handân

Zemîne bâd-› sabâ ferfl-i zümürrüdîn güster
Olunca ehl-i safâya erifldi müjde-i ân

Çemen hikâyet-i arz-› behifltî eyleyecek
Hemân sâkî-i gül-fem olub kadeh-gîrân
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Nevâ-y› gulgul-i bülbül verince bezme safâ
Sürâhî gulgul ile oldu câme mül-rîzân

Muattar oldu meflâm-i gürûh-› uflflâk›n
Nesîm-i bâd-› bahâr› olunca bâ¤a vezzân

Ferahla çâk-› nikâb eyledi gül-i ahmer
Riyâza revnak verdi çü âr›z-› hûbân

Aç›ld› nergis-i flehlâ-y› âlem-ârâ hem
Göründü sünbül-i ra‘nâ çü zülf-i mahbûbân

Düflünce bir ruh-i lâle leâlî-i jâle 
‹zâr-› ber-arak hem çü flâhid-i gazabân

G›dâ-y› bû-yi muhabbet verirdi ehl-i dilin
Dimâ¤-› cân›na rîh-› mübârek reyhân

Hevâ-y› vuslat› verd-i andelîb-i pür-derdi
Ederdi na¤me-serâ-y› menâbir-i gazabân

O serv-i kad-i riyâz-› kerâmeti gör kim
Cihân sâye-i lutfunda buldu emn ü emân

Nihâl-i bâ¤-› flerîat gül-i hadîka-i dîn
Hüseyn bin Ali sâyebân-i kevn ü mekân

Ziyâ-i adl ile verdi cihâna fer-i tamâm
O flem-i bezm-i velâyet o pertev-i yezdân

Sirâc-i râh-› hüdâ reh-nümâ-y› ehl-i yakîn
‹mâm-› ehl-i vefâ pîfl-vâ-y› zî irfân

Olursa arfla nola güfl-vâre-i zînet
Odur bahr-i risâlet o cevher-i îkân

‹ki güher ki Hasan’la Hüseyin nuruyla
Müzeyyen eyledi erkân-› cenneti Mennân
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Semâ vü arza veren zîneti iki cevher
Biri Hasan birisi flâh-› Hüseyin et iz‘ân

Ser-â-ser âlem-i müsta¤rak-› sürûr etdi
O sâkî-i me-yi vahdet o flâhid-i Rahmân

Fedâ olunsa nola zât›na heme âlem 
Nisâr olunsa nola hâk-i pây›na bin cân

Midâd olsa bahrler kalem kamû eflcâr
Beyân-› vasf›na flâh›m iriflmez hiç imkan

Cihân ser-be-ser âsûde hâl olmufl iken
Zamân reflk ile verdi zuhûra baz› nihân

Fi¤ân ki çarh-› denî bir aks idüb devrin
Gül-i riyâz-› kerem kasd›na eder devrân

Düflürdü bâdiye-i gurbete o flehnâz›
Yürütdü dîde-i gam-dîdesinden eflk revân

Iraka çekdi kazâ ol inân irâdetini
‹derdi vâdî-i gamda müsâfir ü mihmân

Revâ m› âl-i Resûl ey sipihr-i bed-kirdâr
Ki ola tîh-i belâ da sefil ü ser-gerdân

O flehr-i Kûfe ki zîr-i zemîne gark olsun
O ehl-i Kûfe ki oldu heme flikest-peymân

Aç›ld› arsa-i bî-dâd-› Kerbelâ ol dem
Döflendi bezm-i belâya bisât-› gam-hârân

O flîr-i pîfle-i heybet girince meydâna
‹derdi bârika-i tî¤-› âlemi sûzân

Semend-i sâika reftâr› zîr-i pây›nda
O flehsuvâr-› zamân›n hezâr can kurban
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O flâh-› k›ble-i âlemdir ey adû flerm it
Hedef olur mu o tîr-i cefâya ol sultan

Erifldi tî¤-› sitem âh ki dest-i a‘dâdan
O bûsegâh-› Resûl-i Hudâ’ya ey yârân

Ne dâ¤ çekdi o gam âfl›kân sînesine
Ne kan dökdü o dem âh bu dîde-i giryân

Ne fitne zâhire verdi sipihr-i dûn-perver
Ne aks-i devr ile devr etdi çarh-› kej-kerdân

Demiyle âl-i Resûl’ün fezâ-y› kerb-i belâ
Kabâ-y› lâle-i hûn renkle oldu sevb-i pûflân

Harâb etdin a zâlim binâ-y› imân›
Senin de hâne-i kalbin ola ebed vîrân

Dirî¤-› âb-› F›rât eyleyüb o atflâna
Sipihr-i zâlimin âyâ nedir bu dökdü¤ü kan

Hurûfla verdi semâvât› yok mu insâf›n
Sadâ-y› el-atafl el-atafl ile o ma‘sûmân

R›zâ verir mi aceb Ehl-i Beyt’e bu zulmü
‹çinde zerrece imân› olan müslümân

Hezâr la‘net olsun Yezîd’e kavmine hem
Ki etdi âl-i Resûl’e cefây› bî-pâyân

Adû ki âl-i Resûl’ün demine revân etdi
Beyân et Allah’›n aflk›na bu mudur imân

Sezâ de¤il mi an›n cân›na hezâr la‘net
Ki fler‘a rahne b›rakd› o kavm-i benî dinân

Sürûr-i sîne-i Zehrâ vü nûr-i çeflm-i Resûl
Firâk› âtefl etdi ci¤erleri büryân
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Gel imdi âfl›k-› sâd›k isen vefâ göster
De-mâ-dem âh-› ci¤er sûziyle olub nâlân

Karâr› var m› bu dehr-i denînin ey âfl›k
Sebât› var m› bu köhne saray›n ey ihvân

Bu bâ¤-› dehre eser sarsar-› fenâ lâ-büd
Bu nakfl ü renkle âh›r harâb bu bostân

Me¤er hilâl-i Muharrem göründü dîdesine 
Büküldü kaddi felek derd ile döker bârân

Matar de¤il dökülen eflk-i dîde-i eflâk
Ebr de¤il çekilen dûd-i âh-› mazlûmân 

Hamîde kad ile âh nedâmet eyleyerek
Bu çarh-› tâ be-k›yâmet olur siriflk-i efflân

Bükâ-yi mâtem-i âl-i abâ ile her dem
Siriflk-i dîde-i hasret döker kamû ekvân

Amân bu k›ssa-i pür-gussa beyân›nda
Ne kan dökdü meded hâme-i sikeflte-zebân

Aceb bu dâr da fiemsî senin gibi var m›
Garîb ü âfl›k-› bî-kes fakîr-i bî-sâmân

(fiemsî, Divançe-i Kara fiemsî, ‹stanbul 1305, s. 55-57)
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HASÎRÎZÂDE HAFIZ MEHMED
(Do¤. 1803—Ölm. 1887)

Has›rc›zade Abdullah A¤a’n›n o¤ludur. Babas›n›n vefat›ndan
alt› ay sonra Antep’te do¤du. Dört yafl›nda iken annesini kaybetti.
Kardefli Mustafa’n›n himayesinde büyüdü. Küçük yaflta Kur’an
h›fz›n› tamamlad›. Antep’te bafllad›¤› e¤itimine Halep ve fiam’da
devam etti. 1826 y›l›nda Antep’e döndü. Yak›nlar›n›n taun hastal›-
¤›ndan ölmesi nedeniyle e¤itimini yar›da b›rak›. Bir ara felç geçir-
di. Ömrünün sonlar›na do¤ru yedi y›l inziva hayat› yaflad›. An-
tep’te vefat etti. 

Mersiye

Yine mâh-› Muharrem geldi diller hûn olur elbet
Siriflk ile bu dem dîdeler Ceyhûn olur elbet

Nîce sürûr olur din ehli çün bu mâh-› mâtemdir
Bu ayda zerre imân› olan mahzûn olur elbet

Bu mâh içre ziyâ mahvoldu nûr-› çeflm-i Zehrâ’dan
Gönüller zulmet-i ekdâr ile meflhûn olur elbet

Yezîd’in bîat› bir akçe de¤mez sûk-› nekbetde
Bu bâzâra giren dâreynde ma¤bûn olur elbet

Habîse la‘ni câiz görmeyenler hüsn-i zan etmifl
Yakîn bil kim bu sû-i kasd ile mel‘ûn olur elbet

294



Fesâd ü süfk-i demle çün melek ta‘n etdi insân›
Bu gûnâ müfsid ü seffâklar mat‘ûn olur elbet

‹flitse Kerbelâ sahrâs›n›n vasf›n› bir âkil
Felâtûn olsa da hayret ile Mecnûn olur elbet

Ali Zeynelabâ ba¤r›n delüp ney-vefl fi¤ân edi
O flâh›n etdi¤i ümmetlere kanun olur elbet

Yanup yak›lsa bir kul dûzah-› âh u tehassürde
Ana cennetde rûh-i Fât›ma memnûn olur elbet

Utand›rd› hayas›z hep befler nev‘in melâikden
Hacâletle an›n da hâli di¤er-gûn olur elbet

(Has›rîzâde Haf›z Mehmed, Divan, Millet Kütüphanesi, Ali
Emiri Efendi, Manzum, no. 93, s. 7)

Mersiye 

Mâtem ay› geldi yine can bunda dayanmaz
Kan a¤lasa da dîdelerim giryeye kanmaz
Bu ayda yan›p a¤lamayan Hakdan utanmaz
Yans›n o gönül âtefle bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Bu mâhta flâh-› Resûl’ün kurretü’l-ayni
Hak sevgilisi Fat›ma’n›n nazl› Hüseyn’i
Düflmanlar ana eylediler bu¤z ile kini
Yans›n o gönül âtefle bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Ol pâdifleh-i kiflver-i lâhût-i imâmet
Ol gevher-i pâkize-i deryâ-y› velâyet
Atflân olarak çekdi sere cam-› flehâdet
Yans›n o gönül âtefle bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz
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La‘net ile anmak ne gerek cân-› Yezîdi
Çün kendisi kesmifl idi rahmetden ümîdi
Kahhar bilir neyler o cebbâr-i anîdi
Yans›n o gönül âtefle bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Tükür iki âlemde ruhu ‹bn-i Ziyâd’e
Oynatt› at›n lu‘b ile meydân-› riyâde
Ol flâh-› kodu na‘t-› belâ içre piyâde 
Yans›n o gönül âtefle bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Düfldükçe o fleh zahmi eseri ile zemîne
Bafllad› havâtîni harem âh ü enîne
Ta‘n eylemeyim de ne diyem fiimr-i laîne
Yans›n o gönül âtefle bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Masumlar›n ba¤r› harâret ile yand›
Oklar dokunup kimisi kan› ile kand›
Bu vak›adan gökde melekler de utand›
Yans›n o gönül âtefle bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Cuma günü olmufl idi bu hâl-i melâlet
Her hafta çeker mâtemin ehl-i muhabbet
Y›l bafl›na tahsis ile te’hîre ne hâcet
Yans›n o gönül âtefle bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Hâf›z koma elden tutuflup dâmen-i âh›
Ak eyleye gör a¤layarak çeflm-i siyâh›
Göz yafl› ile yaykaya gör çirk-i günâh›
Yans›n o gönül âtefle bu hâle ki yanmaz
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

(Has›rîzâde Haf›z Mehmed, Divan, Millet Kütüphanesi, Ali
Emiri Efendi, Manzum, no. 93, s. 5-6)
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GEDÂÎ
(Do¤. ?—Ölm. 1887-1889?)

Befliktafll› Gedâî ad›yla meflhur olmufltur. Befliktafl Camii ci-
var›ndaki Dönme Mehmed Efendi’nin kahvesinde arzuhalcilik
yapt›. ‹smail Pafla’n›n kona¤›nda saz çalan, Sultan Abdülaziz’in
teveccühünü kazanan Gedâî, saray çevresinde yap›lan fas›llara
baflkanl›k yapt›. Seksen yafllar›nda vefat etti. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

1. Mersiye 

fiem-i bezm-i ehl-i irfând›r Hüseyn-i Kerbelâ
Nûr-› fazl-› sun-› Rahmân’d›r Hüseyn-i Kerbelâ
Dâr-› hikmet mâye-i când›r Hüseyn-i Kerbelâ
S›rr-› zât-› flâh-› merdând›r Hüseyn-i Kerbelâ
Seyyid-i flübbân-› cinând›r Hüseyn-i Kerbelâ
Cevher-i cân nûr-i imând›r Hüseyn-i Kerbelâ

Mihr ü mâh-› nûr-i Ahmed’den olupdur pür-ziyâ
fiem-i eyvân-› hakikatd›r Aliyyü’l-Murtazâ
Nûr-i Hak mesmûm Hasan mazlûm Hüseyn-i Kerbelâ
Matla-› flems-i nübüvvetdir dahî Zeyne’l-Abâ
Seyyid-i flübbân-› cinând›r Hüseyn-i Kerbelâ
Cevher-i cân nûr-i imând›r Hüseyn-i Kerbelâ
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‹ster isen Hazret-i Allah için sen do¤ru yol
Yüz sür özünü velâyetden Takî sultân› bul
Gel Nakî’nin kemterinin kemterine öz kul ol
Askerî nâr-› hidâyetle dolupdur sâ¤ u sol
Seyyid-i flübbân-› cinând›r Hüseyn-i Kerbelâ
Cevher-i cân nûr-i imând›r Hüseyn-i Kerbelâ

Gel Muhammed bahr-i rahmetdir ümidin kesme sen
Bende ol tak boynuna flâh-› velâyetden resen
Telh-gâm olmaz velî zehr-i helâhil nûfl eden
Sâkî-i Kevser enîs-i ehl-i cennetdir Hasen
Seyyid-i flübbân-› cinând›r Hüseyn-i Kerbelâ
Cevher-i cân nûr-i imând›r Hüseyn-i Kerbelâ

Verd-i gül-zâr-› flehâdetden ay›rma Bâk›r’›
Bülbül-i bâ¤-› velâyetdir unutma Cafer’i
Goncad›r Kaz›m-› Mûsâ bâ¤-› cennet gülleri
fiâh-› âlemdir Ali Mûsâ R›zâ’n›n kemteri 
Seyyid-i flübbân-› cinând›r Hüseyn-i Kerbelâ
Cevher-i cân nûr-i imând›r Hüseyn-i Kerbelâ

Mehdî-i sâhib-zamân kutb-i cihân›n cân›d›r
Dest-i zapt›nda felekler devr an›n devrân›d›r
Zübde-i s›rr-› velâyet burcunun sultân›d›r
Dem an›n devrân an›n fermân an›n fermân›d›r
Seyyid-i flübbân-› cinând›r Hüseyn-i Kerbelâ
Cevher-i cân nûr-i imând›r Hüseyn-i Kerbelâ

Ey Gedâî bunlar›n râh›nda kim olmaz türâb
Hâk-i pâyine yüz süren olur bir mâh-› tâb
Zerre-vefl kesmem ümîd olsam dahî ehl-i azâb
Melce-i dâr-› penâh›md›r benim yevm-i hisâb
Seyyid-i flübbân-› cinând›r Hüseyn-i Kerbelâ
Cevher-i cân nûr-i imând›r Hüseyn-i Kerbelâ

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Befliktafll› Gedâî, Bask› yeri ve y›l›
yok, s. 49-50)
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2. Mersiye

Ne kara gündür ilâhî acebâ mâh-› Muharrem
Bu ne bu nûr-i tecellâ-y› siyeh yazd› kalem
Etdi bu s›rr› Hüseyn’e flâh-› risâlet mahrem
Cân ü ser k›ld› fedâ zerre kadar çekmedi gam
Kerbelâ defltine düfldü yine bir dâ¤-› elem
Eyledi Âl-i Yezîd ‹bn-i Yezîd’i hurrem

Sînede lâle gibi açd› nice yâreleri
Eyledi dâ¤-› derûn öldü ci¤er pâreleri
Giydi nüh-tâk-› felek cümlesi de kâreleri
Gördü pür-hûn ile âlûde-i bîçâreleri
Kerbelâ defltine düfldü yine bir dâ¤-› elem
Eyledi Âl-i Yezîd ‹bn-i Yezîd’i hurrem

La‘net olsun o Yezîd ibn-i pelîde her bâr
fiermsâr olmad› Hak’dan ne de bir kimseden âr
Düfldü evlâd-› Resûl kasd›na fiimr-i bed-kâr
Ey Hüdâvendi bu ifllerde ne hikmetler var
Kerbelâ defltine düfldü yine bir dâ¤-› elem
Eyledi Âl-i Yezîd ‹bn-i Yezîd’i hurrem

Her ne dem gelse bu devr içre Muharrem mâh›
Âh u efgân ile hayretde velâyet flâh›
‹ncidir derd-i Hüseyn rûh-› Resûlullah’›
Haflre dek mü’min olan eylesin âh u vâh›
Kerbelâ defltine düfldü yine bir dâ¤-› elem
Eyledi Âl-i Yezîd ‹bn-i Yezîd’i hurrem

Gördü bu vak›ay› a¤lad› hep halk-› semâ
Dedi yâ Rab bu ne hâlet bu ne hikmet ne belâ
Ehl-i Beyt’e bu hakâret de yaraflmaz ammâ
Hikmetinden edemez kimse suâlin aslâ
Kerbelâ defltine düfldü yine bir dâ¤-› elem
Eyledi Âl-i Yezîd ‹bn-i Yezîd’i hurrem
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Rûz u fleb a¤la Gedâî tutup özge mâtem
Görmemifl cins-i befler böyle cefâ böyle sitem
Durma sen la‘net oku kavm-i Yezîd’e her dem
Kal›r hayretde e¤er görse Mesîh ü Meryem
Kerbelâ defltine düfldü yine bir dâ¤-› elem
Eyledi Âl-i Yezîd ‹bn-i Yezîd’i hurrem

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Befliktafll› Gedâî, Bask› yeri ve y›l›
yok, s. 91-92)

3. Mersiye

Nûr-i fazl-› kibriyâs›n yâ Hüseyn ‹bn-i Ali
fiem-i bezm-i enbiyâs›n yâ Hüseyn ‹bn-i Ali
fieb-çerâ¤-› evliyâs›n Yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 
Nûr-i çeflm-i Mustafâ’s›n yâ Hüseyn ‹bn-i Ali
S›rr-› zât-› Murtazâ’s›n yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Nûr-› zât›n s›rr›d›r bî-flüphe emr-i Nûn-i Kâf
Pertev-i mihr-i ruhinde oldu mahlûk her taraf
Arfl ü kürs levh ü semâ sahrâ-y› âlem Kûh-i Kaf
Bunca eflyâ yüz tutup her gün seni eyler tavâf
Ka’be-i beyt-i Huda’s›n yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Anberistan oldu hep Mekke Medine çölleri
Âlemi k›ld› muattar nâr-› zülfün telleri
Açd› gülzâr-› velâyetde vefâ sünbülleri
Ruhlerin âl ü k›z›l bâ¤-› risâlet gülleri
Bülbül-i Kul ‹nnemâ’s›n yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

fiems-i eyvân-› hakîkat din çerâ¤-› pür ziyâ
Mazhar-› nûr-i cemâlin evliyâ vü enbiyâ
Verd-i gülzâr-› nübüvvet gülflen-i Âl-i Abâ
fiâh-› Merdân-› velâyetden bu mirasd›r sana
Sen imâm-› pî-flüvâs›n yâ Hüseyn ‹bn-i Ali
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Cevher-i aflk›nla dil beyt-i derûnda münzevî
Nûr-i ruhsâr›nla rûflen oldu bu kalbim evi
Çeflm-i cân ile görür kim baksa sûr-i mânevî
On sekiz bin âlemin cân› cemâlin pertevi
Menba-i nûr-i Huda’s›n yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

Câna kâr etdi Gedâî ehl-i beytin firkati
Eylemem cânân için bir câna art›k minneti
fiâh› sensin bu muhibb-i hânedân›n devleti
Kim seni sevmez ise eyler fürûz-i la‘neti
Sen flehîd-i Kerbelâ’s›n yâ Hüseyn ‹bn-i Ali

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Befliktafll› Gedâî, Bask› yeri ve y›l›
yok, s. 53-54)
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KAZIM PAfiA
(Do¤. 1821—Ölm. 7 May›s 1890)

Bugünkü Bulgaristan s›n›rlar› içinde kalan Koniçe’de do¤du.
As›l ad› Musa Kaz›m’d›r. Küçük yaflta ‹stanbul’a geldi. E¤itimi-
ni tamamlayarak Divan-› Humayun Kalemi’nde memuriyete
bafllad›. Asakir-i Hassa kitabetine tayin edildi. Hicivleriyle dik-
kati çekti. Bu hicivler nedeniyle baz› s›k›nt›lara u¤rad›. Divan-›
Harb-i Daimi üyesi iken Üsküdar’da vefat etti. Divan› ve Kerbe-
lâ mersiyelerinden oluflan Makâlîd-i Aflk adl› eseri bas›lm›flt›r. 

Mersiye

Mâh-› mâtem kim olur her y›l nümâyan yâ Hüseyn 
Tazeler dâ¤-› derûnun ehl-i imân yâ Hüseyn

Âh-› feryâd etmesün yâ neylesün erbâb-› aflk 
Hasretinle âsuman a¤lar bu gün kan yâ Hüseyn

N’ola olsa haflre dek tolab-› devrân muztarib 
Etdi seyl-âb-› fleka izhâr-› tu¤yân yâ Hüseyn

Hûn-› evlâd-› Ali’den Kerbelâ topra¤›n›n 
Oldu her bir rîze sengi la‘l ü mercân yâ Hüseyn
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Na‘rahâ-y› yâ Muhammed nâlehâ-y› vâ Ali 
Eyledi rûhu’l-emîni zâr ü giryân yâ Hüseyn

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

Dest urup dâmân-› arfla bahr-i bi-pâyân-› eflk 
Lâ-mekân› tutdu dûd-› âh ü efgân yâ Hüseyn

Pâre pâre eyleyip âl-i izâm›n k›ld›lar 
Mushaf-› flirâze-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 
Etmeyip Allah’dan haflyet Yezidân yâ Hüseyn

Ref olundu arfl-› Rahmân’a vücûd-› Mustafâ 
Hûn-› pâkin old›¤› dem hâke rizân yâ Hüseyn

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

Firkatin verdi Cemâlüllah’a envâr-› Celâl 
Ateflin k›ld› Resûlullâh’› 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 hüviyetsin 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 ihyâ vü dermân yâ Hüseyn

Dûdmân-› pâkine olsun salât-i bî-hisâb
fiem‘-i bezm-i kudret oldukça fürûzân yâ Hüseyn

(Kaz›m Pafla, Makâlîd-i Aflk, ‹stanbul 1301, s. 13-14)

303



Mersiye 

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 yeme tûfân-› Kerbelâ’y› gör
Devrân ne hâle koydu bak meydân-› Kerbelâ’y› gör
Benzer mi zulm-i di¤ere udvân-› Kerbelâ’y› gör
Gel ey Resûl-i Kibriyâ atflân-› Kerbelâ’y› gör
Al kan içinde teflne-leb sultân-› Kerbelâ’y› gör

Senden ümîd-i lutf idüb erbâb-› ibtilâ Ali
Dâmân-› iltifât›na etmifller ilticâ Ali
Leb-teflnelikle cân virüp evlâd-› Mustafâ Ali
Dönmüfl fezâ-y› mahflere meydân-› Kerbelâ Ali
Dutmufl cihân› ser-be-ser bâng-i nidâ-y› yâ Ali
Alup Betûl-i ekremi ya rûh-i Murtazâ Ali
Gel ey Resûl-i Kibriyâ atflân-› Kerbelâ’y› gör
Al kan içinde teflne-leb sultân-› Kerbelâ’y› gör

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‘feri
Mecrûh u bî-beden yatur âl kan içinde serleri
Seyr et ne hâle koydular evlâd-› pâk-i Hayderi
Seyl-i eflk-i çeflm-i Zeyneb’i hûn-i Ali Ekber’i
Gel ey Resûl-i Kibriyâ atflân-› Kerbelâ’y› gör
Al kan içinde teflne-leb sultân-› Kerbelâ’y› gör

Eyler Rukiyye dîdeden her dem isâle kanlu yafl
Eder Sekîne sinesin mecrûh urup her tâfla bafl
Feryâd-› Ümmü Gülsüm’ün k›lm›fl cihân› dil-h›râfl
Zeynelabâ’n›n eylemifl emrâz u gam sadr›n firâfl
Olmufl vücûd-› ekremin hep seyyidât›n irtiâfl
Olmufl mu ayn-› âlemin manzuru böyle savafl
Gel ey Resûl-i Kibriyâ atflân-› Kerbelâ’y› gör
Al kan içinde teflne-leb sultân-› Kerbelâ’y› gör
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Âl-i Resûl’e eyleyüp Süfyâniyân kasd u gulû
Bir t›fl-› nâza vermedi rahm eyleyüp birisi su
Kaz›m bu kanlu fâcia k›lmaz m› çarh› tîre-rû
Dolmaz m› cevv-i âsümân hûn-i ci¤erle sû-be-sû
Hûn-i Hüseyn’e kanmayup billâh o kavm-i fitne-cû
Cism-i latifin etdiler pâ-mâl esb-i tünd-hû
Gel ey Resûl-i Kibriyâ atflân-› Kerbelâ’y› gör
Al kan içinde teflne-leb sultân-› Kerbelâ’y› gör

(Kaz›m Pafla, Makâlîd-i Aflk, ‹stanbul 1301, s. 38-39)

Mersiye 

Zâlimler el urup hep flemflîr-i cân-rubâya 
Kasd etdiler ser-â-pâ evlâd-› Mustafâ’ya 
Devrân olup müsâid ol kavm-i bi-hayâya 
Îsâl olundu bi-dâd ser-hadd-i intihaya 
Kimler eder tahammül yâ Rab bu ibtilâya 
Amaç edip vücûdun bin nâvek-i gazaya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril var haber ver Sultân-› Enbiyâya

Ashab ü âlinin hep kibâr› vü s›¤âr› 
Bir bir k›lup o günde azm-i huzûr-› Bârî 
Dil-teng edip susuzluk tâ arfla oldu sâri 
Etfâl ü seyyidât›n feryâd-› bi-karâr› 
Her yüzden etdi tazyik a‘dâ o flehriyâr› 
Âhir ç›kup elinden dâmân-› ihtiyar› 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril var haber ver Sultân-› Enbiyâya

Yârân olup ser-â-ser mest-i mey-i flehadet 
Meydanda kald› tenhâ ol neyyir-i saâdet
Bu hâl olup adûya sermâye-i cesâret 
Etraf›n ald› birden eflrâr-› pür-dalâlet 
Yetmifliki yerinden mecrûh olup nihâyet 
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Bundan ziyâde harbe Hak vermeyip icâzet 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril var haber ver Sultân-› Enbiyâya

Cûfl eyleyip belâya mânend-i mevc-i tûfân 
Kefltî-i Ehl-i Beyt’i k›ld› flikest-i viran 
Maktul olup ser-â-ser ashâb-› âl-i huvîflân 
Yektâ-rev oldu ol mâh çün âfitâb-› rahflân 
Sald›rd› her tarafdan h›nzîr-vefl Yezidân 
Âhir olup vücudu mânend-i lâle al kan 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril var haber ver Sultân-› Enbiyâya

Ol flâh-› din-penâh› tenhâ görünce düflman 
Etdi hücum ü savlet fliddetle her tarafdan 
Mânend-i kasr-› cennet açub vücudu revzen 
Her cânibinde kandan bir çeflme oldu rûflen
Ahkâm›n etdi icrâ takdîr-i Rabb-i zü’l-men
Kâz›m olup nihayet bi-tâb harb ederken 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril var haber ver Sultân-› Enbiyâya

(Kaz›m Pafla, Makâlîd-i Aflk, ‹stanbul 1301, s. 37-38)

Mersiye 

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 cânsûz-› flâh-› Kerbelâ’y› yâd k›l
Ehl-i Beyt’in çekdi¤i kürbetleri irâd k›l
Bâde ver bünyâd-› sabr›n nâlifl ü feryâd k›l
Derd ile hûn eyle ba¤r›n âh›n âtefl-zâd k›l
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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

A¤la âfl›k a¤la aflr-› mâh-› mâtemdir bugün
Âh-› feryâd edecek demdir Muharrem’dir bugün
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 dini 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-› Resûl’e tî¤-› âtefl-bâr hayf
Kap›lup kevn ü mekân› zulmet-i âzâr hayf
fiâm-› hicrân 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-› Resûl’e açd› dâ¤-› hûn-feflân
Ditreyüp bu zulm ü cevrin dehfletinden la-mekân
Eyledi la‘net Yezîdâne cenâb-› müsteân 
Âh u feryâd eyle ey dil a¤la Allah aflk›na
Ey siriflk-i dîde durma ça¤la Allah aflk›na

Benzemez di¤er belâyâya belâ-y› Kerbelâ
Hâric-i sabr u tahammüldür cefâ-y› Kerbelâ
Eyleyüp kebfl-i dil ü cân› fedâ-y› Kerbelâ
Olal›m sâ¤âr-kefl-i mâtem sarâ-y› Kerbelâ
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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Gûfl k›l ehl-i nifâk›n cür’et-i bî-bâkini
Anmayup hakk›n Resûl-i mazhar-› levlâkini
Terk idüp hâk üzre sâdât›n ten-i sad-çâkini
Revnak-› rumh etdiler bir bir rüûs-i pâkini
Âh 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› cihân› flu‘le-i hûn-i Hüseyn
Eflk-i çeflmin kalmad›ysa hûn-i dilden eyle deyn
Kim bugün kan a¤lamakd›r ehl-i aflka farz-› ayn
Âh 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 muheyyâd›r bugün
Vakt-i mâtemdir zamân bes ü flekvâd›r bugün
Rûz-i 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 mahakk-i imtihân› âfl›k›n
Girye-i germ-i de-mâ-demdir niflân› âfl›k›n
Dîdesinden bellidir râz-› nihân› âfl›k›n
Ayn-› rahmetdir 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

Ehl-i Beyt’in çekdi¤i âlâm› der-hât›r k›lup
Za‘f-› ten verdikçe derd-i dil hayât-› cân bulup
Geh giribân çâk idüp geh rîfl ü ruhsâr›n yolup
Kâz›m-› zâra hemifle 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

(Kaz›m Pafla, Makâlîd-i Aflk, ‹stanbul 1301, s. 42-44)
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Mersiye

Sîne dö¤üp ey dil ü cân mâtem et
Kan yâfl ak›t girye-künân mâtem et
Âh u figân eyle amân mâtem et
Âfl›k isen durma hemân mâtem et
Mümin olan mâtemi mu‘tâd eder
Hakk› seven nâlifl ü feryâd eder

Sîne dö¤üp ney gibi k›l nâleler
Da¤lar aç sînene geh çûn lâleler
G›bta idüp çeflmine peygâleler
Hâline kân a¤layalar jâleler
Mâtem et ey âfl›k-› âflüfte-dil
Mâtem eder mü’min olan muttas›l

Cû gibi tafllarla dö¤üp sineni
Dest-i irâdetle k›r âyineni
Hâke salup h›rka-i peflmîneni
Mâteme vakf et dil-i gam-kîneni
Mâtem eder mü’min-i pâk i‘tikâd
Mü’min isen mâteme k›l i‘tiyâd

Sinene eflkin ak›dup hem-çû Nîl
Giryeden et merdüm-i çeflmin alîl
Eyle Hüseyn u¤runa kân›n sebîl
‹steme imân›na di¤er delil
Mâtem eder mazhar-› îmân olan
Câna k›yar merd-i müselman olan

Sîneden et nâvek-i âh›n küflâd
Kavs-i kazây› bürüsün kird-bâd
Öyle figân eyle kim ey nâ-murâd
Rahm ede feryâd›na rabbü’l-›bâd
Mâtem eder Hak’dan atâ isteyen
Sîne dö¤er ehl-i gazây›m diyen
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fierhaden et sineni da¤ üstü bâ¤
K›l haram-i izzete âh›n çerâ¤
Eyleyüp zâr u figandan ferâ¤
Âlem-i imkânda oldukça sa¤
Mâtem et Allah ü Resûl aflk›na
Yâk ci¤erin nûr-i Betûl aflk›na

Sîne açup hançer-i hûn-hâreye
Cismini dönder dil-i sad-pâreye
Bakma bu yolda aç›lan yâreye
Hem-dem olup Kâz›m-› bî-çâreye
Mâtem et ey cân amân mâtem et
Durma amân a¤la hemân mâtem et

(Kaz›m Pafla, Makâlîd-i Aflk, ‹stanbul 1301, s. 47-48)

Mersiye

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-i ümem 
Seyyid-i dünyâ vü mâ fîhâ Hüseyn-i Kerbelâ

Ab-rû-y› evvel ü âhir melâz-› mümkinât 
‹ftihâr-› Âdem ü Havvâ Hüseyn-i Kerbelâ

Mazhar-› teflrif-i ni‘me’r-rikâb olmufl kaderle 
Zât-› Hakda mahvolup hakka Hüseyn-i Kerbelâ

Serv-i bostân-› siyâdet mihr-i evc-i merhamet 
fiâh-› pür cûd u kerem-fermâ Hüseyn-i Kerbelâ

Âfitâb-› feyz-i akdes çeflme-i hurflid-i aflk 
fiem‘-i fânûs-› cihân-pîrâ Hüseyn-i Kerbelâ

Mültecâ-y› çar unsur k›ble-gâh-› flefl cihât 
Nûr-› zât-› Hâlik-› yektâ Hüseyn-i Kerbelâ
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Mübtelâ-y› derd-i mihnetdir bütün erbâb-› kurb 
Cümleden mümtâz u müstesnâ 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 senin 
Vuslat›nla eyle ihya yâ Hüseyn-i Kerbelâ

(Kaz›m Pafla, Makâlîd-i Aflk, ‹stanbul 1301, s. 56)

Mersiye

Sanma devrân ki Muharrem ay›n i‘lân etdi
Tî¤-› udvân›n› ›zhâr u nümâyân etdi
Açd› mâtem kapusun 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 ummân etti

fiimr-i mel‘ûn çeküp cevr ü cefâ hançerini
Basd› tâ sînesine pây-› sitem güsterini
Bedeninden ay›rup âh mübârek serini
Hûn-i pâk ile h›dâb etdi rûh-› enverini
Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›dup göz yafl›n ummân etti

Ümmü Gülsum kapanup yerlere hem-çûn âhû
Yolarak saçlar›n› Zeyneb ü fiehr-i Bânû
El-atfl-› gû iken evlâd-› Muhammed yâ hû
Bu ne udvân ki yine vermeyüp a‘dâ bir su 
Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›dup göz yafl›n ummân etti
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Veled-i asgar›n› gösterüp ol flâh-› vahîd
Dedi bir savt-› bülend eyle ki ey kavm-i Yezîd
‹tmeyin bâri bu ma‘sûmu ci¤er-teflne flehîd
Meded Allah içün olsun bak›n ol kavm-i pelîd
Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›dup göz yafl›n ummân etti

Allah Allah bu ne esrâr-› hikem-i pîrâd›r
Hânümansûz-i ci¤er dûz ü esef-i efzâd›r
Beni ma‘zûr tutun derd ile dil fleydâd›r
‹bn-i Sûfyân gibi nezdinde felek rüsvâd›r
Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›dup göz yafl›n ummân etti

Ey eden Ahmed-i Muhtâr’a salât u hürmet
Yok mudur sînede zerre kadar mürüvvet gayret
Âl-i evlâd›na eyler mi bu cevri ümmet
Yine mi etmeyelim kavm-i Yezîde la‘net
Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›dup göz yafl›n ummân etti

La‘net ol kelb-i ukûrun s›fat u hey’etine
Dil ü cân u ci¤er ü peyker ü pây ü serine
Kavm-i ensâr u tebâr u hadem-i dileflkerine 
Ki geçüp her biri Kaz›m o pelîdin yerine
Kan›n› dökdü Hüseyn’in ci¤erin kan etdi
Ehl-i Beyt’in ak›dup göz yafl›n ummân etti

(Kaz›m Pafla, Makâlîd-i Aflk, ‹stanbul 1301. s. 44-45)

Mersiye

Nâ-hak dökülen kan›n› and›kça Hüseyn’in 
Ey dîde ak›t yâfl yerine kurre-i aynin
Bu bâr-i belâ kaddini bükdü kamereynin
Kân a¤lad› kabrinde flehîdân› Huneyn’in
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Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Hançer-kefl-i ebrû olîcak mâh-› Muharrem
Dünyay› tutar velvele-i fluyûn u mâtem
Feryâda gelip ravza-i Firdevs’de Âdem
Müsta¤rak-› deryâ-y› gumûm oldu dü âlem
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Bir âh edeyim kim dü cihân âtefle yansun
‹mân getirip âhirete kâfir inansun
Deryâ-y› siriflkim ser-i eflâke dayansun
fiimsîr-i siyeh tâb-› kaza kana boyansun
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Ger kat‘-› süâl eylemese deflne-i takdîr
Dâmân-› kazaya sar›lur nâle-i fleb-gîr
Âh etmeme¤e çâre mi var âh kim ey pîr
Dünyay› harâb etdi bu gam yok yine tedbîr
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Bâr-i gam u o zâr-› belâ bükdü belim âh
Âh eylemeden baflka ifle varmaz elim âh
Ey ehl-i vefâ müttefikan gel diyelim âh
Âh etmeyelim de nîdelim neyleyelim âh
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

La‘netle anup nâm›n› her bâr Yezîd’in
Sövün a‘van›na ensâr›na ol kahbe pelîdin
Gûfl eyleme akvâlini zühhâd–i anîdin
Yok bunda yeri laklaka-i güft ü flenîdin
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin
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Ey da‘vâ ‹slâm eden erbâb-› flekâvet
Sad-reng-i hicâb ur ruhsâre-i ümmet
Ayâ ne idi bâis-i ›zhâr-› adâvet
Kim eylediniz bunca fesâdât ü ihânet
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Dehrin yere mi geçdi aceb âb-› hayât›
Leb-teflne flehîd eylediler bunca guzât›
Min ba‘d gerekmez fele¤in halka sebât›
Çarh› k›r›lup aksine dönsün harekât›
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Feryâd bugün bais-i nakz-› edep olmaz
Bu vak‘a gibi mâteme a‘lâ sebep olmaz
Erbâb-› dile gerçi zamân-› tarap olmaz
Can versede gamdan bugün âdem acep olmaz
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Gafletle geçürme gününü aç gözün ey cân
Eyle fele¤in gerdifline nazara-i im‘ân
Billâh de¤ildir dökülen katre-i bârân
Sükkân-› semân›n oluyor göz yafl› rîzân
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

fiimflîr çeküp pâdfleh-i kurb-i kabûle
Su vermediler teflne-leb evlâd-› resûle
Yâd etmesi cennet getürür ehl-i ukûle
Yâ Rab bu ihânet ne revâ âl-i resûle
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Bu fâcia ger hükm-i flüûn-i ezelîdir
Bin hikmet ü esrâr-› Hudâ bunda celîdir
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Sabretme¤e yok çâre velî neylemelidir
Kim mahfler-i gam maktel-i evlâd-› Ali’dir
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-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-i feryâd
Erbâb-› dil itsün yeni feryâdlar îcâd
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Kaz›m yetiflür perde-birûn edep olma
Bir âh eyle ifnâs›na halk›n sebep olma
Meydân-› muhabbetde velî pür-tarap olma
A¤la gece gündüz nazar-endâz-› fleb olma
Her mûyine bin cân fedâd›r Haseneyn’in
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

(Kaz›m Pafla, Makâlîd-i Aflk, ‹stanbul 1301. s. 40-42)

Mersiye

Gurra-i mâh-› Muharrem kim to¤up rahflân olur 
Ehl-i imân›n yanar cân› siriflki kan olur

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

Fark olunmaz rûz-i mahfler mi yâ rûz-i Kerbelâ 
Ol kadar anda g›rîv ü nâlifl ü efgan olur

Sih-vefl diller deler bang-i fi¤ân-› cân-güzâr 
S›nf-› etfâl ü nisâ kim teflne-leb biryân olur

Bir içim suya fedâ-y› cân eder bin gonce-leb 
Âb-› tâb›ndan F›rât’›n hârlar› reyyân olur
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Serpilip al kan içinde cisimler bî-ser yatur 
Bi-beden devletlü bafllar gûy-vefl galtân olur

fieb-çerâ¤-âsa yanup tütdükçe evlâd-› Resûl 
fiad olup kalbi Yezîdân›n yüzü handân olur

Âsumâna ser çeker fevvâre-i hûn-i Hüseyn
Kavs-i adâdan ki her tîr-i sitem perrân olur

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

Bu ne hikmetdir Hudâ’yâ olmasa mikrâz-› lâ 
Hikmetinden ben gibi hep kullar›n pürsân olur

Neylesün mikrâz-› lâbin mest-i rüsvây›m bana
Bin su’âle eylemek cür’et medâr-› flan olur

Nay-vefl demlenmemek kabil de¤il derd ehline 
Ol ki ehl-i derddir elbet bu gün gûyân olur

Ya nas›l sabr ü sükût itsün buna erbab-› dil 
Bâis-i mahv-› vücûd âlem-i imkân olur

Sislenen ra‘d ü ya¤an bârân de¤ildir nüh felek
Yâd idüb bu vâk›ât› âh eder giryân olur

Kör ider nergislerin çeflmin hücûm-› seyl-i eflk 
Goncenin ba¤r› gülün berk-› ›zâr› 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

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

Ey olan kâil Yezidân›n yine imân›na 
Böyle kâfir seng-dillerde nice imân olur

316



Ey dem-â-dem ‹bn-i Süfyân’› tesâhublar k›lan 
Düflmen-i Âl-i Nebî hubbe 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 bi-derd âhir menzilin nirân olur

Elveda ey cân ey sabr ü tahammül el firâk 
Âfl›k›m kâr›m bugün terk-i metâ-› cân olur

Terk-i can-› uflflâka bir ifl mi tarik-› ›flkda 
fiâh-› devrânlar bu râh›n hâkine kurbân olur

Bâ-husûs ol pâdiflâh-› âlem-i tevfik kim 
Sabr-› bi-pâyân›na Eyyûblar hayran olur

fiehr-i yâr-› mülk-i isti¤na Hüseyn-i Kerbelâ 
Kim vücûdu âleme müstelzim-i gufrân olur

Ol fleh-i mazlum kim dökmek an›nçün hûn-› eflk 
Rüflenâ-bahfl-› uyûn cevher-i imân olur

Ol flehîd-i bî-muâdil kim g›riv ü mâtemi 
Âk›bet bâdî-i hedm âlem-i imkân olur

fiârib-i flehd-i flehâdet kim su alsa destine 
fierm-i mecrûhi-i gül-berk-i lebinden kan olur

Çeflme-sâr-› hûn-› hicrân kim vücûd-› pâkinin 
Zahm-› bi-pâyândan her mûyu hûn-efflân olur

fiâh-› o reng-i vefâkâr›na mahzâ dîn içün
Hânedân›yla flehîdâ vâs›l-› Yezdân olur

Çâk olur tî¤-› ecel seyr itse dâ¤-› sînesin
Görse flimflîr-i kaza çâk-i serin bî-cân olur
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Verse berk-› sûzifli ednâ flerâre takviyet 
Mihr-i mahfler flem‘ine pervâne-i sûzân olur

Âba te’sîr eylese ger feyz-› sebat› her habab 
Nüh revâk-› âsumandan râsihu’l-erkân olur

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

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

Bir yere gelse cemi‘-i ins ü cân›n mihneti 
Defterü’l-emne ser-nâme-i unvân olur

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

Çeflm-i pâkinden akan hûnâbenin her katresi
Bâis-i feyz-i hurûfl lücce-i gufrân olur

Dökdügü hûn-› ci¤erler Kerbelâ topra¤›na 
Zât-› Hakka lây›k ancak cevher-i rummân olur

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

Sensin ol flâhenfleh-i mazlum kim bi-ifltibâh 
Sana gele tokunan flâyeste-i nirân olur

Firkatinle âh ü feryâd eyleyüp kan a¤lamak 
Her ibâdetden büyük uflflâka h›rz-› cân olur

Mâteminle yand› dil zât-› z›râma döndü âh 
Gerçi erbâb-› vefân›n cümlesi sûzân olur

fiu‘le-i âh-› derûnum di¤ere olmaz k›yas 
Zerresi h›rmen-güdâz-› mihr-i tâb-efflân olur
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Dil de¤il yek-pâre âtefldir dil-i gam-perverim 
Kim sözümden sûziflim nakfl-i âver-i iz’ân olur

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

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

Ol melek-simâ ki gözden cân gibi pinhân olur 
Yüsuf-› cân u dile cismim çeh ü 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-› âlem-i ahzân olur

Azm-i gül-zâr eylesem fikr-i ruh-i âlinle âh 
Çeflmime her berk-i gül bir hançer-i bürrân olur

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

Kametin yadiyle döksem dideden seyl-i siriflk 
Haflr olup kâim-i cihân garkâbe-i tûfân olur

Eflk-i çeflmim giydirir endâm›ma kanl› kefen
Âb-› flefkat tab-› merdüm-zâdeden neb‘ân olur

Eyleme isnâd-› efkâr Fuzûli tab‘›na 
Merd-i kâmilsen Fuzûlilik sana bühtân olur

Çâresiz müflkil budur Kaz›m ki sende sabr yok 
Yohsa her müflkil cihanda sabr ile âsân olur

Bunda izhâr-› cemâl et yâ veliyyullah meded 
Va‘de-i ferdâ yan›mda mâye-i hüsrân olur
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Vasl için sabra mecâli olmaz erbâb-› dilin 
Sabr u takat zâhid-i dil-mürdeye flâyân olur

Bafllas›n 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 haram›n hançeri 
Zehr-i mâtem-rîz-i dâ¤-› sîne-i merdân olur

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

(Kaz›m Pafla, Makâlîd-i Aflk, ‹stanbul 1301. s. 10-12) 
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ÇERM‹KL‹ Z‹HNÎ
(Do¤. 1835—Ölm. 1891-92)

Çermik Müftüsü Abdullah Efendi’nin o¤ludur. Kilis’te do¤-
du, e¤itimini Kilis’te tamamlad›. Nakflibendi fieyhi Abdullah
Sermest Efendi’ye intisab etti. fieyhinin vefat›ndan sonra Bire-
cik’e gitti (1887-88). Birecik’te vefat etti. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye-i Muharremiyye

Çeflmim ne dem ki girye ile hûn-feflân olur 
Sinem hezâr derd u gama gül-sitân olur

Derdim ne rütbe oldu¤unu etsem âflikâr 
Hayret-fezâ-y› müdrike-i ins ü cân olur

Âh›m vezîde olsa çemen-zâr-› âleme 
Evvel baharda bâ¤-› cihân hep hazân olur

Ednâ flerâr-› âh-› dil-i pür hazînimin 
Pertev-fürûz-› mefl‘ale-i âsumân olur

Girye ederse cûfl-› tahassürle nâgehân 
Mânend-i Nil hûn-› siriflkim revân olur
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Bir dem nefîr-i nây-› dilim çalsa nevbetin 
Arz u semâda velvele-i râyegân olur

Artar bu derd u renc ü belâ sad-figân kim 
Her dem ki devr-i dehr-i müceddid zaman olur

Lâ siyyemâ ki mâh-› Muharrem zamân›d›r 
Mahsûs-› sâl-i derd-i belâ an be ân olur

Bir mâhd›r ki Hazret-i Sultân-› Kerbelâ 
Derdest-i kavm-i kîne-ver-i bî-amân olur

Bir mâhd›r ki nûr-› dil ü dide-i Alî 
Amâc-gâh-› nâvek-i ti¤ u sitân olur

Bir mâhd›r ki bûse-geh-i flâh-› enbiyâ 
Alûde hûn ü zahm-› hûr-› zâlimân olur

Bir mâhd›r ki subh ü mesâ ceyb ü dâmenim 
Dest-i cefâ-y› gamda keflân ber-keflân olur

Rûflen olur mu dîde-i kalbi bu mâhda 
Semt-i hevâ-y› nefsine kim dide-bân olur

Sükkân-› arfl u ferfli bütün hayra mend eder 
Mâtem deminde gulgule-i âfl›kân olur

Mahrûm-› zevk her dü cihan olsun ol leîm 
Tutmaz o flâh mâtemini kâmrân olur

Hakkâ ki yâd-› ma‘reke-i deflt-i Kerbelâ 
Sermâye-dâr-› derd ü dil-i mü’minân olur

Geldikçe hât›ra ruh-› gül-gûn-i flâh-› dîn 
Çeflm-i terimden âb gibi kan revân olur

De¤dikçe ma¤z-› cân u dile bûy-i kâküli 
Dûd-› siyâh-› âh gö¤e sâye-bân olur
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Ol k›ble-gâh-› âlem olan ebruvân›n› 
Yâd eyledikçe kâmet-i kaddim kemân olur

Zâlim odur ki saltanat-› mülk-i dehr içün 
Hakdan dönübde ti¤-kefl-i hanedân olur

Merdûd odur ki cîfe-i dünyâ içün müdâm 
A‘dâ-y› Âl-i Hüsrev-i kevn ü mekân olur

Sevmem Yezîd-i efsak-› bed-baht› bi-gümân 
Re’s-i Hüseyn fiâh› görüp flâdumân olur

Zulmet hisab› üzre hezâr zulmeti bula 
Mâdâm devr-i çarh-› felek câvidân olur

Nâm-› habis-i fiimr-i denî gelse yâd›ma 
Her mû tenimde gayret ile bir sinân olur

Âb-› F›rat’› men k›lan Âl-i Haydar’a 
Seg-vefl serâb-› deflti görünce devân olur

Elbet o flâh-› arfl-penâh üzre tî¤ çeken 
Rûz-› cezâda mashara-i âs›yân olur

Bir flâhd›r ki südde-i ismet penâh›n›n 
Çârûbi zülf-i ham be ham-› hûriyân olur

Bir flâhd›r ki bin sepük-pâ-y› himmeti 
Râh-› hüdâda bedraka-i nâciyân olur

Bir pâdiflâh-› din-i mübindir ki pâyine 
Ferfl-i zemîni bâl ü per-i kudsiyân olur

Bir pâdiflâh-› mülk-i velâd›r ki rûz u fleb 
Hâk-i derinde rûhu’l-emin pâspân olur

Bir pâdiflâh-› sadr-› âlâd›r o pâk zât 
Ednâ gulâm› milket-i dünyâya hân olur
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Ey pâdiflâh-› mülk-i beka vey penâh-› dîn 
Hâk-i derin ki mücrime kehf-i el’ân olur

Hâflâ fe-sümme hâflâ gele akla bu yak›n 
fiir-i jiyâna kelb-i denîden ziyân olur

fiimr-i deni vü hûk nihâd›n ne haddi var 
Sen gibi flire karflu turup rezze-bân olur

Âl-i Resûl’e kande Yezîd eylesün cefâ 
Amma ne çare flâh-› kader hüküm-rân olur

Hükm-i kazâ-y› Hakka r›zâ dâdl›k yine 
Ancak veli-yi a‘zam olan zâta flân olur

Mahrûm-› lutf etme aman Zihnî bendeni 
Nîm-i nigâh›n mâ-hasl-› kün-fekân olur

Çeflm-i alîl-i eflk-feflân›mdan etme dûr 
Gerd-i rehin ki sürme-i ayn-› ayân olur

Yahfli nigâh k›lmaz isen bu hakîre ger 
Mahfler gününde hâli yamân pek yamân olur

Evlâd-› Mustafâ’ya ola sad-hezâr selâm 
Tâ bâ-ebed ki flâ‘flaa-i nîrân olur

(Zihnî, Divan-› Zihnî-i Çermikî, ‹stanbul 1291, s. 11-13)

Mersiye-i Muharremiye

Muharrem’dir gönül zannetme kim vakt-i safâd›r bu
Muhibb-i hânedâna bir dem mâtem-fezâd›r bu

Belâya u¤rad› Âl-i Resûlullah vâveylâ
Ne gündür ki bugün yâ Rab rûz-i pür-belâd›r bu
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Muharrem gurresin taraf-› semâda mâh-› nev sanma
Yed-i zâlim felekde tî¤-› meslûl-i cefâd›r bu

Ne hikmetdir k›yâmet kopmad› sad-bu’l-acep ol gün
Bana leyl ü nehâr endîfle-i bî-intihâd›r bu

Yezîd’in etdi¤i zulme Yahudiler dahî söyler
Bu hâin fî‘lidir Âl-i Resûl’e nâ-sezâd›r bu

Niçün k›yd›n ana ey hûk sûret fiimrî-i bed-nâm
Ki flîr-i bî-nazîr-i pîfle-zâr› lâ-fetâd›r bu

R›za verdin o flâh›n katline ey azlam-i mahlûk
Nedir bu zulm ü f›sk›n vey ne bî-câ iddiâd›r bu 

Ne nur oldu¤unu bilmez miydin ol gerden-i pâkin
Mübârek bûsegâh-› pâdiflâh-› enbiyâd›r bu

Müselmân›m diyen eyler mi kasd-› Âl-i Peygamber
Ne re’y-i nâ-sezâd›r vey ne tedbîr-i hatâd›r bu

Nîce â¤uflta-i hûn itdin ol flehzâdeyi zâlim
Mükerrem-i muhterem-i sultân-› iklîm-i velâd›r bu

Revâm›d›r ki hûn-âlûd ola s›bt-› Resûlullah 
Nedir bu kec edâ ey çarh ne devr-i nâ-becâd›r bu

Bahâ olmaz flehîdân flâh›n›n bir mûyine âlem
Hüseyn’dir bu Hüseyn’dir nûr-i çeflm-i Mustafâ’d›r bu

Dûçâr oldu belâya enbiyâ vü evliyâ yek-ser
Belâ-y› Kerbelâ efzûndur pek ruflenâd›r bu

Fi¤an-› âh-› âlem söze baflla ey dil-i mahzûn
Zamân-› mâtem flâh-› flehîd-i Kerbelâ’d›r bu

Siyâhî cameler ilbâs idüp k›l nevha vü girye
Meded ey âfl›k-› flûrîde hengâm-› garrâd›r bu 
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Pür olsun vâdî-yi sahrâlar icrâ-y› siriflkinle
Ki gayri macerâya benzemez bir macerâd›r bu

Yezîd’e kavmine sen de adâvet eyle tasrîhan
Ki rûz-i zulmet-i efrûz Yezîd-i bed-likâd›r bu

Yezîdiler cefâs›ndan hakâret gelmez ol flâha
‹ki âlemde flâh-› kiflver-i izz ü alâd›r bu

Söyünmez nurdur hiç bâd-› bî-dâd-› havâricden
Çerâ¤-› hânedân-gâh-› Aliyyü’l-Murtazâ’d›r bu

R›za ver her kazâya râz› ol emr-i ilâhiye
Ne çâre Zihni’yâ sabreyle takdîr-i Hudâ’d›r bu

Salât ile selâm et Mustafâ’ya âl ü ashâba
Serâpâ müminine vâcib-i subh u mesâd›r bu

(Zihnî, Divan-› Zihnî-i Çermikî, ‹stanbul 1291, s. 13-14)

Mersiye-i Muharremiye

Çünkü girdin ey dil-i flûrîde mâh-› mâteme
Öyle a¤la cû-yi eflkinle cihân dönsün yeme

Kerbelâ defltindeki mazlumlar› fikr eyleyüp
Sen hemân hüsrân oku her dem Yezîd-i azlame

Sûzifl-i âh-› flerer-bâr›nla yansun nüh felek
Zelzele virsün fi¤ân›n tâk-› arfl-› a‘zame

Öyle efgân eyle kim hengâme-i flâh›m Hüseyn
Gulgule salsun serâpâ onsekiz bin âleme

Nâ-münâsibdir bugün kimin libâs› surh-renk
Âfl›k isen giy siyeh câme vücûd-› pür-gama
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Kim Yezîd’e kavmine itse adâvet Hak içün
fiüphe yok lây›k olur lutf-› Resûl-i Ekrem’e

Yâd idüp ruhsâr-› gül-gûn-i Hüseyn’i dem-be-dem
A¤lamakdan kan dolsun tâs-› çeflm-i pür-neme

Vey nice matrûd imifl kim tâbi-i fleytân olup
fiah-› Merdân› münâsip gördü tî¤-› samsama

Vey nice mekkâre kim uyup hevâ-y› nefsine
Zehri içirdi fiâh-› Hasan-› hulk-› R›za-y› gül-feme

Vey nice zâlim imifl merdûd imifl ol bed-likâ
Çald› hançer gerden-i pâk-i Hüseyn-i efhame

Zulmet-i hakk-› nâ-ebed olsun ziyâde rûz u fleb
Ca‘de’ye fiimr-i bed-nâme hem ‹bn-i Mülcem’e

Dâmen-i ihsan›n› tutufldur ey flâh-› kerem
Dest-gîr ol rûz-› mahfler Zihnî-i bî-hemdeme

(Zihnî, Divan-› Zihnî-i Çermikî, ‹stanbul 1291, s. 14-15)

327



GAFFAR BABA
(Do¤. ?—Ölm. 1891–92)

Buharal› Abdülgafur Efendi’nin o¤ludur. Marafl’›n yegane
dergah› olan Çarfl› Tekkesi’ni ihya etmifl, dergah›n mesnevihan-
l›¤›n› icra etmifltir. 

Gaffar Baba, 1891-92 y›l›nda vefat etmifl, görev yapt›¤› derga-
ha defnedilmifltir. 

fiiirlerinde Hami mahlas›n› kullanan flairin divan›n›n nerede
ve kimin elinde oldu¤unu bilmiyoruz.

Mersiye

Ey dil yanal›m derd ile kim geldi Muharrem
Ey dîde boyan kana bugündür meh-i mâtem
Bu ayda sürur iden olur ehl-i cehennem
Hakdan utanan olmaya bu mâhda hurrem
Yans›n oda ol dil ki bugünler ola bî-gam
Kör olsun o gözler ki bu dem olmaya pür-nem

Bu ayda ci¤er kûfle-i sultan-› risâlet
Nev-bâve-i gülbün gül-i bostân-› velâyet
Yani ki Hüseyin ahter-i eflâk-i imâmet
Nufl eyledi ol teflne ci¤er câm-› flehâdet
Yans›n oda ol dil ki bugünler ola bî-gam
Kör olsun o gözler ki bu dem olmaya pür-nem
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Ya Rab bu ne hal bu ne s›rr u bu ne hikmet
Hep Âl-i Resul’ün ola dermânde-i mihnet
Pâmâl ola onlara lay›k iken izzet
Bu hale ebed yanmadad›r ehl-i muhabbet
Yans›n oda ol dil ki bugünler ola bî-gam
Kör olsun o gözler ki bu dem olmaya pür-nem

(Besim Atalay, Marafl Tarihi ve Co¤rafyas›, ‹stanbul 1339, s. 133)
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AL‹ ‹LHÂMÎ DEDE
(Do¤. ?—Ölm. 1892)

As›l ad› Ali’dir. Eskiflehir Seyyid Gazi Tekkesi postniflîni Pir
Mehmed Dede’nin o¤ludur. Babas›n›n ölümünden sonra tekke-
nin postuna oturdu. Ömrünün son günlerinde gözleri görmez
oldu. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye-i Seyyidü’fl-fiühedâ

Muharrem’dir yine kanlar revând›r çeflm-i pür-nemde
Resûlün kurretü’l-ayni içün dil-sûz-i mâtemde
fiehîd-i Kerbelâ’n›n âh› bir dâ¤ oldu sînemde
Nîce âfl›klar› vard›r yanar bu aflk ile gamda
Dirî¤â kang› göz vard›r ki kan dökmez bu âlemde
Me¤er ki olmasun rikkat dil-i evlâd-› Mülcem’de 

Bu zulm-i sîne-çâka katlan›r m› kimsenin cân›
fiimr-i mel‘ûn yere sersün o sultân-› flehîdân› 
Zemîn-i Kerbelâ üzre dökülsün ol flehin kan›
Günefl zulmetlere düflsün melekler itsün efgân›
Dirî¤â kang› göz vard›r ki kan dökmez bu âlemde
Me¤er ki olmasun rikkat dil-i evlâd-› Mülcem’de 
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Siyeh giysûsi vaktâ ki demiyle lâle-gûn oldu
Zemîn ü âsümân ol dem bütün feryâd ile doldu
Behifltin verd-i ra‘nâs› Resûl’ün goncas› soldu
Tehassürlerle Ehl-i Beyt-i ulyâ saçlar›n yoldu
Dirî¤â kang› göz vard›r ki kan dökmez bu âlemde
Me¤er ki olmasun rikkat dil-i evlâd-› Mülcem’de 

fiehîd-i Kerbelâ’dan iste her bir derde dermân›
B›rakma dâmen-i pâkin umarsan hûr u g›lmân›
Ak›t çeflmin siriflkin aflk ile doldursun ummân›
Bu göz yafl› sebeb düfldü erifldi deste dâmâni
Dirî¤â kang› göz vard›r ki kan dökmez bu âlemde
Me¤er ki olmasun rikkat dil-i evlâd-› Mülcem’de 

Tutuflduk aflk ile ‹lhâmî zâhirde yanâr›m yok
Dilim teflne ci¤erim püryân bana bir câm sunâr›m yok
Akar çeflmim yafl› ol flâh içün bir baflka kâr›m yok
Meded ey Sâkî-i Kevser ki senden gayr-i yârim yok
Dirî¤â kang› göz vard›r ki kan dökmez bu âlemde
Me¤er ki olmasun rikkat dil-i evlâd-› Mülcem’de 

(fiükrü, Divan-› fieyh ‹lhamî ve Seyyid Battal Gazi, ‹stanbul
1334, s. 57-58)
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MUALL‹M NAC‹
(Do¤. 1850—Ölm. 13. 4. 1893)

Küçük yafl›nda babas›n› kaybetti. Annesiyle birlikte Var-
na’da bulunan day›s›n›n yan›na gitti. E¤itimini orada tamamla-
d›. Varna Rüfldiyesi’nde ö¤retmenlik, ‹stanbul’a döndükten
sonra gazetecilik, Galatasaray Lisesi’nde ve Mektebi Hukuk’ta
Edebiyat ö¤retmenli¤i yapt›. 

Mersiye

F›rat’a dönse eflkim çok mudur mâh-› Muharrem
Zamân-› girye-i pey-der-pey ü âh-› dem-â-demdir

Revâd›r dökse kanlar a’yen-i ehl-i muhabbet kim
Fezâ-y› Kerbelâ’n›n garka-i hûn oldu¤u demdir

O deflti eylemifl olmakla hûn-i handân-› müflgîn
Türâb-› anberini ser-meh-i ›yân-› âlemdir

Hayâl etdikçe hâk-i Kerbelâ’n›n oldu¤un rengîn
Nas›l hûn olmaz ol dil kim muhibb-i s›bt-i ekremdir

Cihân târik olup flâd oldu hafâflân gurûb ile
O mihr-i arfl-i pîrân›n ki bir nûr-i mücessemdir
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An›ls›n mâcerâ ey dîde dök dem-i flafak-rengin
Siyeh giy, sen dahî ey âh kim hengâm-› mâtemdir

Nas›l etdin ihânet âh bilmez miydin ey zâlim
Ki ol fleh nûr-i çeflm-i seyyid-i evlâd-› Âdem’dir

Yezîdâna icâze vermemifldir la‘na ba‘z amma
O kavm-i bî-hayâya la‘neti tecvîz elzemdir

Delil îrâd›na hâcet görülmez Nâci’yâ zîrâ
Bu da‘vâ sâhib-i insâf indinde müsellemdir

Dilâ ayr›lma âl-i flâh-› kevneyne muhabbetden
Ki zahm-i ma‘neviye hubb-i ehl-i beyt merhemdir

Olursun kâma nâil hangisinden etsen isti’tâf
Ekâlîm-i bekâda her biri flâh-› muazzamd›r

Bizi ey menzilü’l-Kur’an ba¤›flla ol flehin-flâha
Ki peygamberli¤i îcâd-› Âdem’den mukaddemdir. 

(Muallim Naci, Yâdigâr-i Naci, ‹stanbul 1314, s. 92-94)

Kerbelâ Ne Söyler

Ehl-i hakk›n reng-i ma¤duriyyetin ta’rîf için
Mâcerâ-y› Âl-i söyler Kerbelâ her dem sana
Ehl-i butlân›n sözün tervîc eden âdem midir
Âdem ol isterse hasm olsun bütün âlem sana

(Muallim Naci, Sünbüle, ‹stanbul 1307, s. 38)
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OSMAN fiEMS
(Do¤. 1814—Ölm. 27 Aral›k 1893)

‹stanbul’da do¤du. E¤itimine devam ederken tarikata intisap
etti. Bir tak›m küçük memurluklarda bulundu. Hersekli Arif Hik-
met’in evinde toplanan Encümen-i fiuara aras›nda yer ald›. Uzun
müddet inziva hayat› yaflad›. ‹rflat görevini tekkede de¤il, evinde
sürdürdü. Üsküdar-Selimiye semtindeki evinde vefat etti. Karaca-
ahmet kabristan›na defn edildi. fiiirlerinin belirli bir k›sm› bas›ld›. 

Kerbelâ Mersiyesi

Kerbelâ vâk›as›n yâd ile kan a¤layal›m
Ak›t›p yafl yerine cevher-i cân a¤layal›m
Nâr-› firkatle yak›p cân ü cânân a¤layal›m
Edelim mâtem ile âh ü figân a¤layal›m

Geldi ol gün ki sivâdan dilimiz pâk edelim
Mâtem-i Âl-i Nübüvvet ile gamnâk edelim
Pençe-i hasret ile sînemizi çâk edelim
Edelim mâtem ile âh ü figân a¤layal›m 

Geldi ol dem ki sönüp flem-i serâyi nebevî
Kald› tarîk gumûm içre bütün âlem evi
Ki susuzlukla flehîd oldu Hüseyn-i Alevî
Edelim mâtem ile âh ü figân a¤layal›m 
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Kerbelâ’ya eriflip leflker-i zulm ü udvân
Çekdiler Âl-i Resul üstüne flemflîr ü sinân
Etdiler fiâh Hüseyn’in demini seyl-i revân
Edelim mâtem ile âh ü figân a¤layal›m 

Boyan›p hûn-i flehîdân ile ey fiems, zemîn
‹nledi nâle-i el-atfl ile eflâk-i berîn
Nice tâkât getirip etmeyelim âh ü enîn
Edelim mâtem ile âh ü figân a¤layal›m 

(Osman fiems, Divan-› Osman fiems, Süleymaniye Kütüphane-
si, Arslan Kaynarda¤, no.198, vk. 40a)

Mersiye

Dîde-i fahr-i cihân oldu Hüseyn ile Hasan
Mazhar-› nûr-i ›yân oldu Hüseyn ile Hasan

Sulb-i Ahmed’den cihâna neflr-i envâr itme¤e
Mihr ü mâh-› âsümân oldu Hüseyn ile Hasan

Kiflver-i âbâd-› velâyetde semâ-y› vahdete
‹ki necm-i farkdân oldu Hüseyn ile Hasan

Âh kim kurban-gâh-› Kerbelâ-y› aflkda
Sîne-çâk ü hûn-feflân oldu Hüseyn ile Hasan

Kim biri tî¤ biri zehr ile oldu flehîd
Hânmân-sûz-› cinân oldu Hüseyn ile Hasan

Firkatâ vâ firkatâ vâ veyletâ kim teflne-leb
Tu‘me-i tî¤ u sinân oldu Hüseyn ile Hasan

Çeflm-i âlem a¤lasun kan kim misl-i nûr-i çeflm
Çeflm-i âlemden nihân oldu Hüseyn ile Hasan
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Nâle-i mâtemle aç ey fiems dâ¤-› sîne kim
Bülbül-i verd-i cinân oldu Hüseyn ile Hasan

(Bursavî ‹smail Hakk›, Risale-i Hüseyniyye, s. 39)

Mersiye li-Hazret-i Seyyidü’fl-fiühedâ ‹mâm-› Hümâm-› 
Hüseyn-i Deflt-i Kerbelâ

Ey nûr-i çeflm-i Ahmed-i Muhtâr yâ Hüseyn
Vây yâdigâr-› Haydar-› Kerrâr yâ Hüseyn

Tâzelendi sînelerde dâ¤-› hicrân yâ Hüseyn
Mâteminle oldu âlem beyt-i ahzân yâ Hüseyn

Geldi ol dem ki olup mâh-› Muharrem âflikâr
Eyledi tî¤-› hilâli çarh-› uryân yâ Hüseyn

Açd› erbâb-› vefân›n sînesine tâze dâ¤
Oldular hep hûn-i firkat içre galtân yâ Hüseyn

Kâreler giydi ser–â–ser mâteminle ehl-i aflk
Kald› endûh-i fleb-i zulmetde hayrân yâ Hüseyn

Firkatinle oldu gözler yafl› hep seyl-i revân
Zemzeme verdi cihâna âh ü efgân yâ Hüseyn

Âh yüzbin âh kim oldun bugünler sen flehîd
Ehl-i Beyt’in oldular nâlân u giryân yâ Hüseyn

Âh yüzbin âh kim oldun susuzlukla flehîd
Vermedi hayfâ sana su ehl-i hüsrân yâ Hüseyn

Hem susuz hem dâ¤-› zulm-i leflker-i a‘dâ ile 
Oldu gül-nahl-i vücûdun bir gülistân yâ Hüseyn

Jâle vü flebnem de¤il gül-goncada bâ¤-› bahar
A¤layup dâ¤-› dilin eyler nümâyân yâ Hüseyn
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Hâr-› güleyn sanma gördükde flikeste kametin
Sinesine mîhler urdu nihâlân yâ Hüseyn

Firkat-i zülf-i ›zâr›nla sarard› gül yüzü
Pister oldu sünbüle hâk-i flehîdân yâ Hüseyn

Gonca la‘lin gördü kim hâmûfl-i hâk üzre yatur
Lal olup bülbül vü soldu verd-i handân yâ Hüseyn

Teflne-la‘lin gûfl idince a¤layup cû-yi revân
Hacletinden yerlere geçdi flitâbân yâ Hüseyn

Hânedân-› Ehl-i Beyt’inden dahi çok nev-civân
‹çdiler câm-› flehâdet verdiler cân yâ Hüseyn

Döndü deflt-i Kerbelâ deryâ-y› hûna ey dirî¤
Su yerine akd› yer yer çeflme-i kan yâ Hüseyn

Kanl› gömlek oldu sanca¤›n flehidân-› askerin
Sensin ol ser-çeflme-i hayl-i flehîdân yâ Hüseyn

Firkatâ vâ firkatâ vâ hasretâ vâ veyletâ
Kim sana rahm etmeyüp k›yd› Yezîdân yâ Hüseyn

Sensin ol mazlûm-› dest-i leflker-i udvân kim 
Çekdiler nâ-hak sana flimflir-i bürrân yâ Hüseyn

Cümleden fiimr ü Sinân ü ‹bn-i Mercâne Yezîd
Hem dahi ‹bn-i Ziyâd-› unvân-› nâdan yâ Hüseyn

Çün sana zulm ile oldu düflmen-i kâfir nihâd
La‘net-i Hakka sezâ-vâr oldu her ân yâ Hüseyn

Sen ‹mâm-› âdil ü haks›n ki flekk ü flüphesiz
‹ktidâ eyler sana hep ehl-i imân yâ Hüseyn

fiol zaman kim bafl aç›k yal›n ayak halk-› cihan
Olalar kaim tutup mahflerde divan yâ Hüseyn
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Cem ola ol arsada hep hânedân-› Ehl-i Beyt
Olalar ›zz-i huzûr-i Hak’da nâlân yâ Hüseyn

Hazret-i Zehra tutup destinde kanl› gömle¤in
Ola ol dîvân içinde râye-efflân yâ Hüseyn

Vâ Hüseynâh ile ide nâle vü feryâdlar
Eyleyüp davâ-y› Hak zulm-i udvân yâ Hüseyn

Diye kim yâ Rab habîb-i ekremin cân pâresin
Etdiler susuz flehid erbâb-› h›zlân yâ Hüseyn

Kim benim o¤lum gözüm nuru Hüseyn’e zulm edip
Eylediler ba¤r›m› firkatle püryân yâ Hüseyn

Diye hem olmufl iken geh-vâre-dâr› Cebrâil
K›ld›lar ol cism-i pâki hâke yeksân yâ Hüseyn

‹sterim dâd›n o mazlumun bugün bu arsada
Nice bir yaksun derunum nâr-› sûzân yâ Hüseyn

Arfl-› Rahmân ola berk-› nâlesinden lerze-nâk 
Aç›lup gökler ide çâk-i girîbân yâ Hüseyn

Eyleye dâmân-› arfl› dîdesi garkâb-› eflk
Cûfl ide deryâ-y› rahmet ola tûfân yâ Hüseyn

Gark ideser cümle ›syân-› usât-› mü’mini
Söndürüp nâr› ide cennât-i R›dvân yâ Hüseyn

Diye Hak neyyir-i ›smet-serâ-y› mülk-i din
Nûr-i çeflm-i Fahr-i âlem rûh-i Rahman yâ Hüseyn

Kan bahas› o¤lunun afv-i usât-› mü’minin
Hem Yezîdâne hulûd-i nâr-› nîrân yâ Hüseyn

Ol münâf›klar olup nîrân-› esfelde hacîl
Mü’minin olsun sana cennetde mihmân yâ Hüseyn

338



Ola râz› Hazret-i hayrü’n-nisâ bu müjdeden
Eyleye hamd-i Hudâ mesrûr ü flâdân yâ Hüseyn

Sitre-i nâr-› cahîm olsa gerek pîrâhenin
Katre-i hûnun olup deryâ-y› gufrân yâ Hüseyn

Kim o pîrâhen ile eyler flefâat âleme
Hazret-i Zehrâ elinde hûn-i rîzân yâ Hüseyn

Sen o nûr-i çeflm-i sultan-› nübüvvetsin ki olur 
Hâk-pâyin tûtiyâ-y› çeflm-i a‘yân yâ Hüseyn

Pertev-endâz-› cihan olmaz seherde feyz alup
Hâkine yüz sürmese mihr-i d›rahflân yâ Hüseyn

Sen o nûr-i çeflm-i sultan-› velâyetsin ki olur
Feyz-› çeflmin mâye-i envâr-› imân yâ Hüseyn

Bi’l-verâse rahmet oldun âsiyân-› ümmete
Cân-› flîrînin idüp bu yolda kurbân yâ Hüseyn

Olsun ecdâd-› ›zâm›nla sana bî-hadd-i salât
Tâ iderser cümle mevcûdât-› devrân yâ Hüseyn

Çâkerin bu fiems-i zâr›n mâtem ü mersiyesin
K›l kerem hüsn-i kabûle eyle flâyân yâ Hüseyn

Kevser-i feyzin atâ k›l âfl›k-› sâd›klara
Kim olurlar mâteminle zâr u giryân yâ Hüseyn

(Bursavî ‹smail Hakk›, Risale-i Hüseyniyye, s. 34-38)

Mersiye

Nev-nihâl-i Murtazâs›n yâ Hüseyn-i müctebâ
Verd ü bâ¤-› Hel Etâ’s›n yâ Hüseyn-i müctebâ
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Âfliyân›n s›rr-› gülzâr-› nübüvvetdir senin
Andelîb-i ›st›fâs›n yâ Hüseyn-i müctebâ

Cevher-i zât›ndad›r s›rr-› “mâ-zâ¤a’l-basar”
Nûr-i çeflm-i enbiyâs›n yâ Hüseyn-i müctebâ

Hil‘at-i gül-fâmd›r hûnîn-i pîrâhen sana
Tâc-dâr-› evliyâs›n yâ Hüseyn-i müctebâ

Fi’l-hakika mazhar-› s›rr-› zebihullahs›n
Kim fedâ-y› kibriyâs›n yâ Hüseyn-i müctebâ

Hûb-nihâ afv-i usât-› ümmeti itdin kabûl
fiâfi-› rûz-i cezâs›n yâ Hüseyn-i müctebâ

Sûzifl-i mâtemle devrân eylerem mânend-i fiems
Kim flehîd-i Kerbelâs›n yâ Hüseyn-i müctebâ

(Bursavî ‹smail Hakk›, Risale-i Hüseyniyye, s. 40)

Mersiye-i Cenâb-› Seyyidü’fl-fiühedâ 

Bugün mâh-› Muharrem vakt-i mâtemdir safâ olmaz
Fürû¤-› dîde-i giryân gamdan rûflenâ olmaz
Gönül âyinesinde gerd-i mâtemden cilâ olmaz
Derûn içre hüznden gayri sûret-i rû-nümâ olmaz
Muhibb-i âle bu mâtem gibi derd ü belâ olmaz

Gözüm kan a¤la mâh-› mâtem Âl-i Abâ geldi 
Zamân-› kurbet-i fiâh Hüseyn-i Kerbelâ geldi
Girân-bâr-i belâlarla zamân-› pür-cefâ geldi
Bu mâtemle dil-i nâlân ezelden mübtelâ geldi
Muhibb-i Âl ü evlâd olmayanlar mübtelâ olmaz

Bil ey dil vakt-i sermestân-i bezm-i Kerbelâ’d›r bu
fieb-i ser-hâb çeflm nûr çeflm-i enbiyâd›r bu
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Seher-gâh-› humâr-› teflne-i flîr-i Hudâ’d›r bu 
Dem-i subh-i sabûh âflam-› vasl-› kibriyâd›r bu 
Bu meyden içmeyenler Ehl-i Beyt-i Mustafâ olmaz

Bu râz› duymak istersen e¤er sen ey dil-i dânâ
‹dersin cür‘a-i câm-› Hüseyn’îden nevâ peydâ
Bulup bezm-i flehâdetde mezâk-› nefl’e-i Yahyâ
Muhakkak olmayanlar mazhar-› esrâr-› “Mâ-evhâ”
Dem-i râz-› Hüseyn-i Müctebâya âflinâ olmaz

Hüseyn-i Kerbelâ flâhenfleh-i hayl-i müeyyeddir
Hüseyn-i Kerbelâ miflkât-i envâr-› mümecceddir
Hüseyn-i Kerbelâ pûfliflgeh-i la‘l-i Muhammed’dir
Hüseyn-i Kerbelâ nûr-i fürû¤-› Ahmed’dir
Ki bil nûr-i mücessem tu‘me-i tî¤-› cefâ olmaz

‹mâm-› dîn-i ekberdir Hüseyn-i Kerbelâ fehm et
Vasî-yi ilm-i Hayder’dir Hüseyn-i Kerbelâ fehm et
Hem â¤ûfl-i Peyâmberdir Hüseyn-i Kerbelâ fehm et
Serîr-i nûr-i azherdir Hüseyn-i Kerbelâ fehm et
Serîr-i nûr-i ferfl pâ-y› cünd-i bî-hayâ olmaz

O flâh›n vâk›‘ât-› mâtem-engîz makâlât›
Hilâf-› hürmet ü flân üzre geçdi hadd ü gâyât›
‹düp tahrîr kesb-i hüzn içün dürlü ibârât›
‹derler z›mnile isbât acz ile mücâzât›
Selâtîn-i ‹lâhiyyûna böyle iftirâ olmaz

Budur tahkîk kim Kûfîler oldu bî‘ata meyyâl
‹mâm-› Kerbelâ hem itmek üzre Kufe’ye ikbâl
Bu emr üzre olundukça kadem-cünbân-› isti‘câl
Gelüp hep ehl-i Mekke eylediler mu‘riz-i âmâl
Dediler gitme ey flâh serîr irtizâ olmaz

O dem erdi h›tâb-› lâ-yezâlî ki ol meh-i seyyâr
Seyâhat emrini ensâr ü âline ide tekrâr
Olup icâb-› hükm ü ahd ü mîsâk-› ezel ›zhâr
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Civâr-› lâ-mekân ü bî-niflâna eyleye reftâr
Ki bir sûret ile ta¤yîr takdîr-i kazâ olmaz

Edüp tahrîk pâ-y› el-vedâ‘ ol flâh-› âlîflân
Ser–â–ser ehl-i Bathâ ç›kd›lar teflyî‘›na nâlân
Çün erdi Kerbelâ’ya reh-güzâr-› mevkib-i sultân
Nihân oldu nazardan râh-› her cünd oldular cûyân
An› fehm etdiler kim hükm-i Bârî reh-nümâ olmaz

Kuruldu Kerbelâ’ya hayme-i flâh-› felek divân
‹hâta etdi etrâf›n gelüp ceyfl-i Yezîd ol ân
Fem-i Âl-i Resûl’e vermeyüp su ol saff-› nâdân
Leb-i ser-çeflme-i âb-› hayât› k›ld›lar atflân
Bu yüzden düfldüler bir derde kim aslâ devâ olmaz

Miyân-i Âle düfldü izdiyâd-› atfldan bir hâl
Ki olup tâs-› felek âvâzu’l-ataflla mâl–â–mâl
Uyûn-i mest-i sekrân-› flehâdet nüh felek-emsâl
Tecellâ-y› zülâl-i la‘l-i yâre oldular seyyâl
Bu ahvâle muâdil vak‘a-i sûzifl-fezâ olmaz 

Gelüp ol dem Yezîdân etdiler ey gül-ruh-i Kerrâr
Hilâfet mâcerâs›nda Yezîd’e eyle gel ikrâr
Sözümüz dinler isen hep senindir ravza vü enhâr
Ki yohsa tî¤ u atfl ile sana çok eyleriz âzâr
H›sâr-› zulmümüzden sana hîç râh-› rehâ olmaz

Dedi ol mu‘ciz-enbâz-› habîb-i Hazret-i bârî
Bu veche yâ aduvvallah eylerim hâflâ ki ikrâr›
Susuzlukdan çekem zannetmeyin zinhâr âzâr›
Ve hem etdi zemîn-i haymeden bâ-kudret-i Bârî
Revân bir nehr kim hâlet-i pezîr ink›zâ olmaz

‹rifldi hizmete ol dem de kerrûbîn ile hem-râz
Ferifltehler ü cinnîler idüp ol merkeze pervâz
Dediler emr k›l fermân senindir bugün ey flah-bâz
‹delim Kerbelâ-y› menzil-i Kârûn ile dem-sâz
Bu ecnâda müflâbih bir gürûh-i bî-vefâ olmaz
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Dedi ben bu kazây› Kerbelâ’da eylerim seyrân
Düflüp atfl-› âtefle çün Halil-i Hazret-i rahmân
E¤erçi vasf›n›z mabûldür indimde ey yârân
Velî bu derd içün bir kimseden etmem taleb-i dermân
Fedâîler yolunda Hakka dahî ilticâ olmaz

Olup meflhûd hem flâh-› Resûl ü Hayder ü Zehrâ
‹mâm-› Kerbelâ’ya sundular bir câm-› pür-sahbâ
Dediler cân›m›z soldurmasun gel rûyun isti¤nâ
Buyur enhâr-› bâ¤-› lâ-mekâna ey gül-i ra‘nâ
Leb-i la‘line lây›k cûybâr-› Kerbelâ olmaz

Dedi ol cân-› âlem ey salâtîn-i kerem-kârân
Yakar cân u dilim hayli zamand›r âtefl-i hicrân
Firâk-› yâr ile âlâm-› düflmen dildedir mihmân
Bugün atfl-› ci¤erle anlar içün eylerim püryân
Tutun ma‘zûr kim ferhunde bir demdir fedâ olmaz

Bu rûz ol rûzdur ki eylerim tazyîf mihmân›
Bu rûz ol rûzdur ki yâre kurbân eylerim cân›
Uyûn-i âleme ›zhâr idüp takdîr-i süphân›
Varam mahrem-seraya terk idüp a‘yân u imkân›
Bana kevn ü mekân flimden-gerû mesken-serâ olmaz

E¤erçi Kerbelâ vasf›nda hûn-efflân olur hâme
Kazâ-y› nüh felek dil-teng olur elvâh u a‘lâma
Urûç etmek içün ol rûh âlem-i dâr-› in‘âma
fiu vechile erifldi kim kazâ hükmü ser-encâma
Zebân-i kilk-i âdâb an› tafsîle r›zâ olmaz

Erifldi emr-i ‹srâ çünki flâh-› Kerbelâ üzre
Dem-i Mi‘râç geldi ya‘ni Âl-i Enbiyâ üzre 
Olup zâhip reh-i i‘câz rûh-i Kerbelâ üzre
Nümâyân oldu bir i‘câz kim dâr-› fenâ üzre
O rütbe kudrete mazhar bir gürûh-› evliyâ üzre

Olup mânend-i ‹sâ kuvve-i nezzâreden pinhân
Göründü halka bir sûret misâli zât-i nûr-efflân
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Nihâlinden cüdâ olmufl gibi bir gonca-i handân
Ser-â-ser dâ¤ dâ¤ la‘leyn içre ser-i galtân
Vücûd-i nâzenîni da¤lardan ›st›fâ olmaz

Erifldi bir nidâ-y› cân-güdâz ol dem cihân içre
Düflüp ol bângdan bir velvele kevn ü mekân içre
Me¤er flâh-› nübüvvet ravza-i bâ¤-› cinân içre
Olurdu bülbül–âsâ na¤me pür-dâr âfliyân içre
Der idi kim bana bundan efledd cevr ü cefâ olmaz

Bugün hayfâ teessüf hât›r›mda ser-bedîd oldu
Ki cân-pârem Hüseyn’im tî¤-› atfl ile flehîd oldu
Bugün mü’minlere mâtem nifâk ehline îd oldu
Bu yüzden ol gürûh-i bî-vefâ benden ba‘îd oldu
Sitem-kârân-› Ehl-i Beyt bana hîç akrabâ olmaz

O bâng-› mâtem-engîz ile doldu künbed-i ekvân 
Duyup gayb âleminden oldular arz u semâ lerzân
Gözünden ç›kd› arfl›n mihver-i eflâk-i âb-efflân
Elinden gitdi ferflin kürre-i gencîne-i sâmân
Dediler ki y›k›lsa bu fenâ dâr› fenâ olmaz

Siriflk-i dîde-i firkatle oldu mâh-› der-i hâle 
Büründü hacletinden vech-i neyyir-i mu‘ciz âle 
Misâl-i eflk çeflm-i hasret oldu çarh-› cevvâle 
Girüp flâh-› flehîdân mâtemiyle fleb siyeh flâle
Dedi mâtem flebinde sînede rengîn-kabâ olmaz

Hevâ-y› âh ü dilden geldi cûflifl bahr-i ummâna
Felek kefltîsini gark etmek içün eflk-i tûfâna
Temevvüc itdi pür-cûfl oldu ç›kd› tâk-› ekvâna
Uyûn-i lücceyi ref‘ eyleyüp tâ arfl-› rahmâna
Dedi Âl-i Resûl’e bunca îzâ’ re’y-i Hudâ olmaz

Do¤up evc-i flehâdet matla‘›nden çün meh-i tâbân
Olup mânend-i neyyir nûr-i Ahmed içre ser-gerdân 
Ziyâ-pâfl oldu deflt-i Kerbelâ’ya eyledi seyrân

344



fiehîden öldü çün ol k›ble-i dîn vâs›l-› süphân
Gürûh-i âfl›kâne bundan özge pîflvâ olmaz

Olup bir katre dem cünbân-i sû-yi evc-i ulyâya
Düflüp mânend-i flebnem gonca-i Firdevs-i a‘lâya
‹rüp seyrân› âhir dâmen-i arfl-› muallâya
Var›nca der ki mahrem-serâ-y› hâs-› Mevlâya
Dedi kurbân aflka senden özge mültecâ olmaz

Dedi Hak merhabâ ey gül-ruh-i cân-pâre-i cânân
Sana meftûhdur mahrem-serâ-y› Hazret-i Rahmân
Serîr ü arfl›m› çün eylemifldim pâyine pûyân
‹düp zât›mda fânî zât›n› ey nûr-i nûr-efflân
Serâ-y› li-maallâhi buyur emrine lâ olmaz

Dedi kim Yâ ‹lâhî yakd› hasret sabr u sâmân›m
Kabâ-y› lâle-vefl çâk eyledim çekdim girîbân›m
Zülâl-i tî¤-› aflk›nla suvard›m la‘l-i atflân›m
Gülistân eyledim hûn-i dilimle çevre dâmân›m
Bu gülflende benim gibi gül-i sad-berg edâ olmaz

Dedi Hak gül idin ol dem ki ser-sebz-i sinân oldun
O dem bülbül idin kim beste-i âh u fi¤ân oldun
Garîb olma karîb-i âfliyân-› lâ-mekân oldun
Görünmüfldüm seninle flimdi sen bende nihân oldun
Bu Muharremgâh-› âlîdir ki bunda mâsivâ olmaz

Dedi geçdim Hudâyâ bu flehâdet mâcerâs›ndan
Haberdâr›m ezelden ol hicâb›n mâverâs›ndan
Velî geçmem seninle etdi¤im akd iktizâs›ndan
Geçüp cân u cihandan geçmezem kan›m bahâs›ndan
E¤er ki diyetim vermez isen sana revâ olmaz

Dedi Hak ey flehîd-i cân-fedâ-y› îd-i ferdiyet
Ne ise eyle vâz›h muktezâ-y› ahd ü ünsiyet
Bu veche görünür kim kasd-› aksâ-y› ulûhiyet
Visâl-i bî-misâl zât›m olsun kan›na diyet
E¤erçi gevher-i gül-reng kan›na bahâ olmaz
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Dedi ey Rabb-i âlem flöyledir icâb-› peymân›m
Ki olup cân›m sana kurbân olas›n cân›ma cân›m
Bugün ki Kerbelâ defltinde ben hûn içre galtân›m
Ola hem-pâlar›m vasl›nda hep uflflâk-› nâlân›m
Ki anlar mâtem nâr›ndad›r nâra sezâ olmaz

Dedi Hak ey ferah-bahflâ-y› bezm-i Kevser ü irfân
Olunca meclis-i mahflerde âlem zâr ü ser-gerdân
Kebâb etmek diler laht-i ci¤erden âtefl-i nîrân
Bütün uflflâk-› nâlân› sana bahfl eyledim ol ân
Senindir anlar ey mahbûb nâra mübtelâ olmaz

Dedi kim ey dü âlem Kird-gâr-› merhamet-kâr›
Dem-i rûz-i cezâda isterim cümle siyeh-kâr›
Ki yoksa bafl›m alup destime çün eylerim zâr›
fiiriflk-i hûn ile gark eyleyüp âb eylerim nâr›
Celâlin hazretinden kimse me’hûz cezâ olmaz

Dedi Hak ey fedâî sen ki verdin yoluma cân›
Sana verdim kilîd-i dûzah u miftâh-› r›dvân› 
E¤er çeflmin dökerse mahflerde eflk-i gül-efflân› 
Hazer kim âtefl-i rahm yakar cennât ü nîrân›
Bekâ mülkünde bir câ-y› penâh ey meh-likâ olmaz 

Bu resme eyleyüp peymân çün ol seyyid-i âlem
Serâ-y› li-maallâh içre oldu yâr ile hemdem
E¤erçi cân ü cânân oldular bu vechile hurrem
Cihân› tutdu ammâ zengibâr-i sarsar-› mâtem
Dem-i hevl-i k›yâmet subhuna bâd-› sabâ olmaz

Muhibb-i Âl ü Evlâd-› Muhammed oldular gam-nâk
Fi¤ân ü mâtem ile etdiler hayli zaman dil-i çâk
Yezîdân-› la‘îni tu‘ma-i tî¤ etdiler bî-pâk
Süyûf ü tî¤larla etseler tâ rûz-i haflr-i ihlâk
Yine bir mû-yi pâki hürmeti hakk› edâ olmaz

Eyâ flâh-› flehîd-i Kerbelâ vey dü cihân-fermâ
O flehsin ki müsellemdür sana dünyâ vü hem ukbâ
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Zülâl-i flefkatin gül ba¤çesidir cennetü’l-me’vâ
Naîm-i lutfetin tennûri oldu dûzah u gayyâ
Zemîn ü âsümân içre sana kimler gedâ olmaz

O flehsin ki göründü hil‘at-i fahr-i cihân içre 
Sen ol nûr-i mücessemsin göründün dehre kân içre
O bülbülsün ki gülbângin doludur âsümân içre
O gülbünsün yetifldin sahn-› bâ¤-› lâ-mekân içre
Senin hâr›n dahî feyz gülünden bî-nevâ olmaz

O deryâs›n ki mevcin mazhar›d›r âlem-i imkân
O neyyirsin ki zerren kevkeb-i mâhiyyet a‘yân
O âdemsin vücûdun z›llidir ser-tâ-ser ekvân
Cihân-› câmi-i ekbersin oldu cân sana cânân 
Sana yâr olmayanlar mahrem-i râz-› abâ olmaz

Olunca âferînifl rû-nümâ nûr–i cemâlinden
Kesildi hâme-i deflt-i kazâ kadd-i nihâlinden 
Midâd-i levh-i takdîr oldu çünki hûn-i âlinden
O sûretle göründün âleme levh-i misâlinden
Bidâ ba‘de nazîrin ey Hüseyn müctebâ olmaz

Makâm-› kâb-› kavseyne iflâretdir birrvân›n
Delîl-i nokta-i vahdetdir ol çâh-› zenahdân›n
Gülistân-› velâyet servidir kad-i h›râmân›n
Kazâ-y› Kerbelâ’ya düfldü âhir sâyesi ân›n
E¤erçi nûr-i akdes sâye-endâz-i kazâ olmaz

Salât-i bî-had olsun zât›na ey Cibrîl-i huddâm
Sana tâc-› velâyetdir ser-i mes‘ûd-i pür-efhâm
fiehâdetle giyüp ‹srâ deminde hil‘at-i gül-fâm
fiefâatle usât ü âfl›kâne eyledin ikrâm
fiühûd-i müddeâd›r bu buna çûn ü çerâ olmaz

Bize mahsusdur ey rûh-i âlem minnet-i zât›n
Berâber cedd-i pâkinle görüp mâhiyet-i zât›n
Salât-› bî-adedle eyleriz hem midhat-i zât›n
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Adûlar bilmeyüp çün k›lmad›lar hürmet-i zât›n
Bizimçün anlara la‘net-resân olmak hatâ olmaz

Sana hürmet ederlerdi adûlar hofl-nihâd olsa
Bilirlerdi Yezîdîler seni Hakk’a ›bâd olsa
O denlü la‘net olsun ol gürûh üzre ki yâd olsa
Kifâyet itmesün terkîmine deryâ midâd olsa
Tevellâ vü teberrâ ehliyüz bizde riyâ olmaz

Olanlar nefl’e-i zevk-i me-yi aflk›nla dem-beste
Gumûm-i mâteminle gayri gamdan oldu vâreste
Olup ser-mest-i sahbâ-y› visâlin fiems-i dil-haste
Bi-hamdillâh olupdur âsitân›nda kemer beste
‹ki âlemde ey kân-i kerem senden cüdâ olmaz

Tecellâ-y› cemâlinle dilim her bâr k›l pür-nûr
Dil-i mâtem-kefl ü mahzûnum eyle lutfunla mesrûr
Hatâ etdimse sehven dâmen-i afv›nla k›l mestûr
Sana lây›k de¤il mersiyem ey flâh›m buyur ma‘zûr
Senâ-y› zât ile levh ü kalemde ictirâ olmaz 

(Osman fiems, Mersiye-i Cenâb-› Seyyidü’fl-fiühedâ, Uhuvvet
Matbaas›, ‹stanbul 1327, s. 3-8) 
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KÂM‹L
(Do¤. ?—Ölm. 1894)

Silivri Müftüsü Gürcü Osman Efendi’nin o¤ludur. Silivri’de
bafllad›¤› e¤itimini ‹stanbul’da sürdürdü. Nakfli fleyhlerinden
Kütahyal› Evliyazade ‹smail Hakk› Efendi’ye intisap etti. Onun
nam›na Edirnekap›’da infla ettirdi¤i tekkeye fleyh oldu. Divan›
bas›lm›fl›r. 

1.
A¤lamakdan kan döker hep âfl›kân›n dîdesi 
Sabra takat m› gelür hiç âh Muharrem’dir gelen

Mâtemi hak üzre icrâ eyleyip mâtem eden 
Cân ü bâfl›n terk eder eyvâh Muharrem’dir gelen

Kurratü’l-ayn-i Habibullah efendim ahseneyn 
Etdi nûfl flürb-› flehâdet âh Muharrem’dir gelen

Hânedân-› ehl-i âfl›k cümleten mâtemdedir 
Sen dahi gel âfl›k isen vâh Muharrem’dir gelen

A¤la Kâmil rûz u fleb gülmez bu ayda âfl›kan 
Çün flehîd-i Kerbelâ billah Muharrem’dir gelen

(Kâmil, Divan-› Kâmil, ‹stanbul 1325, s. 46-47)
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2.

fiâh-› kevneyn-i hafîdând›r efendim Ahseneyn
Server-i râh-› flehîdând›r efendim Ahseneyn

Nûr-i çeflm-i ol Aliyyü’l-Murtazân›n goncas›
T›fl-› gülzâr-› cinând›r anlar efendim Ahseneyn

Sâk›yân-i Havz-› Kevser’dir Emirü’l-Mü’minîn
Pençe-i Âl-i Abâ’dand›r efendim Ahseneyn

Rütbe-i meflhedlik olmufldur mukadder çâre nist
Hem flehîd-i fiâh-› Merdan’d›r efendim Ahseneyn

Hâk-pâyinden niyâz›m k›l flefâat Kâmil’e
fiâfi-› rûz-i cezâdand›r efendim Ahseneyn

(Kâmil, Divan-› Kâmil, ‹stanbul 1325, s. 48)
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MUSTAFA EfiREF PAfiA
(Do¤. 1820—Ölm. 1894)

Bursa’da do¤du. Mekteb-i Harbiye’den mezun oldu. Askeri-
yenin farkl› kademelerinde görev yapt›. Osmanl›-Rus (93 harbi)
savafl›n›n ma¤lubiyetinden sorumlu tutularak Limni adas›na sür-
gün edildi. II. Abdülhamid taraf›ndan affedildi, ‹stanbul’a döndü.
Mezar› Merkezefendi Kabristan›’ndad›r. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye

Âh u zâr eyle gönül mâh-› Muharrem’dir bu 
Mevsim-i çâk-i girîbân dem-i mâtemdir bu

Dökdiler hûn-› Hüseyn’i bugün ol kavm-i Yezîd 
A¤la hey gözlerim al kan dökecek demdir bu

Hanedân›n nîce rencide-i gadr eylediler 
S›bt-› âlî güheri mefhâr-i âlemdir bu

Bid‘a-i fahr-i rüsül vâlide-i mâcidesi 
Gurbet-i flâh-› risâletle mükerremdir bu

Olal› münhasif ol mâh-› sipihr-i azamet
Yafl döker çeflm-i seher sanma ki flebnemdir bu
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Eflref’â farzd›r a‘vân-› Yezîd’e la‘net
Kimse inkâr idemez emr-i müsellemdir bu

(Eflref, Pâk Divan-› Eflrefü’fl-fiuara, ‹stanbul 1278, s. 21)

Mersiye

Mâh-› nev eski ci¤er dâ¤›n› tecdîd eyler 
Kerbelâ vak‘a-i cân-sûz›n› te’kid eyler

Ah kim mâh-› Muharrem ne musîbetdir âh 
Zahm açar gamzeler hâlini tefldîd eyler

Cân verip Al-i Abâ aflk›na bakmaz câma 
Ol ki candan heves-i devlet-i câvîd eyler

Âtefl-i kîn-i havâric bir içim sudan hayf
Sâkî-i Kevser’in evlâd›n› nev-mîd eyler

Eflref’â bâb-› tevellâda duran derviflân 
La‘net-i ehl-i teberrâ ile tevhid eyler 

(Eflref, Pâk Divan-› Eflrefü’fl-fiuara, ‹stanbul 1278, s. 20-21)

Mersiye

Kerbelâ meydân›n›n sahip-k›rân›d›r Hüseyn
Ümmet-i merhûmenin kehfü’l-emân›d›r Hüseyn

Çarh-› zâlim bir içim su vermedi rûz-i cihâd
Sâkî-i Kevser Ali’nin nakd-i cân›d›r Hüseyn

Bûse-gâh-› Ahmed’e tî¤ urdu Zi’l-Cevflen la‘în
Din içün rencîde-i gerden-keflânidir Hüseyn
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Tutmad› mel‘ûn Yezîd emrin bilürken kadrini
Zât-› pâk-i Kibriyâ’n›n tercümân›d›r Hüseyn

Vakt-i mâtemdir Muharrem’dir bugün kan a¤la kim
Eflref’â giryânlar›n rûh-i revân›d›r Hüseyn

(Eflref, Pâk Divan-› Eflrefü’fl-fiuara, ‹stanbul 1278, s. 21)

Mersiye

Nûr-i çeflm-i Fât›mâ gözden nihân oldu bugün
Bûse-gâh-› Mustafâ huld-i âfliyân oldu bugün

Gurre-i evc-i hilâfet gurre-i ayn-i Ali
Tu‘ma-i tî¤-› kazâ-y› nâgehân oldu bugün

fievket-i câh-› imâmet sabr-i hussâd› yakup
Âfet-i ayni’l-kemâl hânedân oldu bugün

Gonca-i ser-sebz-i bâ¤-› iffeti soldurma¤a
Tünd-bâd-› zulm her sû’dan vezân oldu bugün

Dönmeyüp ehl-i tevellâ sadme-i eflrârdan
Kerbelâ meydân› sahn-› imtihân oldu bugün

Dostlar mahzûn felek dil-hûn melek zâr u zebûn
Çeker hûnlar gözünden bundan a‘lâ âb ü tâb oldu bugün

Eflref’â aflr-i Muharrem’dir hemân kan a¤la kim
Mâcerâ-y› Kerbelâ hât›r-niflân oldu bugün

(Eflref, Pâk Divan-› Eflrefü’fl-fiuara, ‹stanbul 1278, s. 21-22)

Mersiye

Hûn-i dil sahbâ-y› gül-gûn dîde câm olsun bana
Devr-i mâtem sâk›yâ zevk-› müdâm olsun bana
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Kerbelâ hat›r-niflân›md›r safây› neyleyim
Külbe-i kerb ü belâ Dârü’s-Selâm olsun bana 

Bir içim su s›bt-i ekremden dirî¤ etdi felek
Âb-› nûfl etmek Muharrem’de harâm olsun bana

‹rmedim ol asra kim olsam fedâkâr-› Hüseyn
Müddet-i ömrüm dahî nakfl-i menâm olsun bana

Girye-i bî-ihtiyâr›m dahl ider mâtemde halk
Varsun Eflref Râf›zî ta‘bîri nâm olsun bana 

(Eflref, Pâk Divan-› Eflrefü’fl-fiuara, ‹stanbul 1278, s. 21)

Mersiye

Yezîdin la‘ninden efdal ey ârif sevâb olmaz
Ana la‘net k›lan fersûde-i yevmi’l-h›sâb olmaz

Ç›kar nesli Yezîd’e ma‘fler-i ecdâd› yoklansa
O nâ-kes kim Hüseyn’in mâtemiyle dil harâb olmaz

Gönül tâ arfla ç›ksun sûz-i dilden nâle-i cân-gâh
Hüseynîler makâmât-› de¤erden nefl’e-yâb olmaz

De-mâ-dem ça¤lasun kanlar karîr-i çeflm-i terden kim
Çeker hûnlar gözünden bundan a‘lâ âb ü tâb olmaz 

Ezelde yüz tutup bafl kesdim Eflref bâb-› kurbîye
Ki ol bâb-› emândan baflka bir devlet-meâb olmaz

(Eflref, Pâk Divan-› Eflrefü’fl-fiuara, ‹stanbul 1278, s. 22)
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F‹⁄ÂNÎ 
(Do¤. 1814—Ölm. 1895)

Gerede’de do¤du. As›l ad› Seyyid Ahmed’dir. S›byan mekte-
binde okudu. 10 yafl›nda saz çalmaya bafllad›. Anadolu’yu ad›m
ad›m gezdi. fiam, Halep Basra ve Ba¤dat’a gitti. Rind-meflrep, la-
übali bir flair olan Fi¤ânî’nin Halvetî tarikat›na mensup oldu¤u
belirtilmektedir. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Mersiye-i Hüseyn-i fiehîd-i Kerbelâ 

Yevm-i mâtemdir Muharrem mü’minin zindân›d›r 
Emr ü Hak’la bâfl ü cân vermek Hüseyn’in flân›d›r 
Nâzenin dergâh› mahzun Kerbelâ meydân›d›r 
Kerbelâ topra¤› gevherdir flehitler kân›d›r 
Yanmayan bu zulmete vallahi din düflman›d›r 
Bi-nihâyet la‘net olsun asl›na Mervânidir

Ettiler dâ‘vet Hüseyni Kûfe’ye kavm-i Yezîd 
Tuttular dostluk yüzünden k›ld›lar zulm-i fledid 
Kald›lar esfelde bâki oldular Haktan baîd 
Bunca evlâd-› Resûl’ü ettiler susuz flehid 
Yanmayan bu zulmete vallahi din düflman›d›r 
Bi-nihâyet la‘net olsun asl›na Mervânidir
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fiimr-i Zü’l-Cevflen Yezîd kelb suretinde gezmede 
Kudretullah kâtibân hakk›nda lâ‘net yazmada 
Âfl›kân nikbetlere ebyât ü efl‘âr yazmada
Hâricî münkir pelîdin nesli hâla azmada 
Yanmayan bu zulmete vallahi din düflman›d›r 
Bi-nihâyet la‘net olsun asl›na Mervânidir

Hat›r-› Peygambere bir etmedin zerre edîb 
Kestin ›rma¤›n yolun su vermedin ey bi-nasîb 
Bâ¤-› ismet güllerin k›ld›n hasâretle garîb 
Rûz-i mahflerde o zatlar Hakka makbûl-i necîb 
Yanmayan bu zulmete vallahi din düflman›d›r 
Bi-nihâyet la‘net olsun asl›na Mervânidir

Ey Yezîd-i bi-hayâ sen gör ne icâd eyledin 
Onsekiz bin âlemin gönlünde ifsâd eyledin 
Bâ’is oldun âlem-i dünyây› berbâd eyledin 
Ey Fi¤âni çok flükürler âh ü feryâd eyledin 
Yanmayan bu zulmete vallahi din düflman›d›r 
Bi-nihâyet la‘net olsun asl›na Mervânidir

(Hayreddin ‹vgin, Geredeli Âfl›k Fi¤ânî, KB Yay., Ankara 1994,
s. 139-140)

Muharram A¤›d› 

Bugün mâh-› Muharrem nâzeninler hep nihân a¤lar
Melâik .................... zemin ü âsumân a¤lar
Bu zulme âh u feryâd eyleyip kevn ü mekân a¤lar 
Feleklerde flems hem mâh cemi iftirâk a¤lar 
Yedi iklim yedi derya yedi âb-› revân a¤lar 
Yedi da¤ evliya hem enbiyâ hem Peygamber a¤lar

Ne etdiyse o Mervan-› hâin bî-Yezîd etdi 
H›yânet ‹bn-i Mülcem fiâh-› Merdân› flehîd etdi 
Ana tâbi olanlar cehl ile zulm-i fledîd etdi 
Mekân›n dâr-› berzâh kendisin Hakdan baîd etdi 
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Yedi iklim yedi derya yedi âb-› revân a¤lar 
Yedi da¤ evliya hem enbiyâ hem Peygamber a¤lar

Kuruldu fiam’da flûras› Hüseyn’in katline dikkat 
Emirü’l-Mü’minin’in neslini kesmekli¤e niyyet 
Arz-› bu¤uz h›yanetle Hüseyn’i etdiler da‘vet 
Cesaretle imam›n can›na kasd eyledik nikbet 
Yedi iklim yedi derya yedi âb-› revân a¤lar 
Yedi da¤ evliya hem enbiyâ hem Peygamber a¤lar

‹mam Hakka kavuflturduk geri gör neyledi mel‘ûn 
F›rat’›n yollar›n› kesdi susuz evlâd-› pâk mahzun 
Cenâb-› Hazret-i fiâh Hasan pür-zehr ile medfûn 
Bu hicr-i gam ile a¤lar cihan›n gözleri pür-hûn 
Yedi iklim yedi derya yedi âb-› revân a¤lar 
Yedi da¤ evliya hem enbiyâ hem Peygamber a¤lar

Husûmet var imifl olsun Yezîd’in can›na la‘net 
fiimr’in nesline ensâb›na ihvan›na la‘net 
Yezîd’in fiam’daki ol kurdu¤u divân›na la‘net 
Fi¤ânî anlar›n tahrir olan fermân›na la‘net 
Yedi iklim yedi derya yedi âb-› revân a¤lar 
Yedi da¤ evliya hem enbiyâ hem Peygamber a¤lar

(Hayreddin ‹vgin, Geredeli Âfl›k Fi¤ânî, KB Yay., Ankara 1994,
s. 137-138)
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fi‹RZAD 
(Do¤. ?—Ölm. ?) 

fiairin ad›, do¤umu, e¤itimi ve ölümü konusunda bilgimiz
yoktur. Mersiyelerini ihtiva eden eserindeki dip nottan edinilen
bilgiye göre flair 1872 y›l›nda hayattad›r. Bunun d›fl›nda flairle il-
gili hiçbir bilgimiz yoktur. 

1.

Arz eyle yâ Muhammed ey pâdiflâh-› levlâk 
Mânend-i zât-› akdes ol sen dahi elem-nâk 
O¤lun Hüseyn’e n’itdi gör bu gürûh-› nâ-pâk 
Nefrîn ola bu kavm-i bî-flerm ü bî-hayâya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Ey cedd-i ser-firâz› nûreyn-i neyyireynin 
Bir baflka hâle girmifl dünyâda nûr-i aynin 
Dûfl-› mübârekinde gezdirdi¤in Hüseyn’in 
Bafl› kesildi geçdi ser-nîze-i cefâya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya
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Maktûl olan e¤erçi mazlûm-i ›tretindir 
Leb-teflne-i zülâl-i didâr-› hazretindir 
Var katilin de seyr et kendi ümmetindir 
La‘net bu nâkisân-› bi-rahm ü bi-vefâya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Söyler kelâm-› hakk› bât›l gürûh iflitmez 
Gitdikleri tarika gebr ü mecûs gitmez 
‹slâm’a bu cefây› kâfir de olsa etmez 
Müslim denilmez asla bu kavm-i eflk›yaya
Düfldü Hüseyn at›ndan sahra-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Kur’an edip tilâvet Tâhâ’y› öldürürler 
Katl eyleyip ‹mâm’› Yasin ederler ezber 
Al kanlara boyand› dür-dâne-i Peyember 
Bak ne sitemler oldu evlâd-› Hel Etâ’ya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Nerde Yehûdlardan çekdi bu zulmü ‹sâ 
Fir‘avn’dan bu gadri görmüfl de¤ildi Mûsâ 
Kimdir Hüseyn’e benzer olsun Muhammed-âsâ 
Bu cehliyân elinde üftâde bin belâya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Aflk olsun ol flehîd-i kûy-› vefâya el-hak 
Al kan› ile verdi ruhsâr-› aflka revnak 
Meydân-› aflk-› Hak’da bafl› kesildi nâ-hak 
Tâ meflk ola bu aflk› uflflâk-› mübtelâya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Bezm-i elestin olmufl ser-mest-i cam-› aflk› 
Halka lisân-› Hak’dan söyler kelâm-› aflk› 
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Teflrif içün kudûm-› pâki makâm-› aflk› 
Bafl› elinde girdi dergâh-› Kibriyâya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Feryâd-› cünbiflinden ey rûzgâr-› mihnet 
Söndü çerâ¤-› imân soldu gül-i risâlet 
Sayd oldu kerkesâna anka-y› kaf-› vahdet 
Dâm-› kazaya düfldü simurg-› arfl-› pâye 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Ol flaha eyledikçe her dem hücûm leflker 
Ok üste ok ururlar hançerler üste hançer 
Meydânda flehper açm›fl tâvûs-› arfla benzer 
Hayf ol gurâb esiri ferhunde-per hümâya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Bir hadde erdi zahm-i flemflîr ü tîr ü nîze 
Kim olmufl ol garibin a‘zâs› rîze rîze 
A¤ûfl-› izzetinde bak beslenen azîze 
Bir merhamet eden yok mahbûb-› Murtazâ’ya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Eyvâh e¤er bu iflden Zehra olursa âgâh 
Eyler cihân-› kudsi ma‘rûz-› flu‘le-i âh 
Bir na‘ra ile sarsar hep kainat› billah 
Mazlûmenin bu âh› âtefl saçar semâya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Divân-› intikama geldikde iflbu ümmet 
Ol dem olur hüveydâ âtefl-feflân k›yâmet
Kimden umar flefâat kimden arar selâmet 
Kim ki eziyyet eyler Peygamber-i Hudâ’ya 
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Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Ey arfl-› tâc-dâr› vey sidre flehsüvâr› 
Mahrûm-i lutfun itme bu abd-i sûgvâr› 
Feyz-i flefâatinle güldür o eflk-bâr› 
Geldikde rûz-i mahfler divân-› Kibriyâya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

Necl-i mükerreminçün giryân olan muhibbân 
Handân olur o gün kim eyler cihân› giryân 
Sensin flefi-i isyân sensin kefil-i gufrân 
Bi’l-cümle dostân-› Sultân-› Evliyâ’ya 
Düfldü Hüseyn at›ndan sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Cibril git haber ver Sultân-› Enbiyâya

(fiirzad, Mersiyeler, Bask› yeri ve y›l› yok, s. 6-10)

2. 

Rûha olmufldur mübeddel cismimin mâhiyeti
Münceli görmekdeyim rûhumda rahmâniyeti
Söyle ey zâlim me¤er bu taht-gâh› izzetti
Boflmu sand›n pâdiflahlar pâdiflâh› andad›r
Basma zâlim sîneme arfl-› ‹lâhî andad›r
Kalb derler nâm›na Hak cilve-gâh› andad›r

Tutdu¤um yol râh-› Hak’d›r flâh-râh-› aflkd›r
Zahm-i mühlikler vücûdumda güvâh-› aflkd›r
Tahta-i sînem müflebbek taht-gâh-› aflkd›r
Mülk-i aflk›n pâdiflâh-› gam-sipâhi andad›r
Basma zâlim sîneme arfl-› ‹lâhî andad›r
Kalb derler nâm›na Hak cilve-gâh› andad›r

Bafl›m› tenden cüdâ etmekse kasd›n ey laîn
Sadr›m incitmeksizin olmaz m› bu emr-i azîm
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Büsbütün olsun mu dersin hurd u hâfl ol sîne kim
Kâinât›n k›ble-i âlem penâh› andad›r
Basma zâlim sîneme arfl-› ‹lâhî andad›r
Kalb derler nâm›na Hak cilve-gâh› andad›r

Bûse-gâh-› Hazret-i Zehrâ’y› sad-çâk eyleme
fiom aya¤›nla makam-› pâki nâ-pâk eyleme
Zât-i pâk-i mâliki’l-mülki el-mennâk eyleme
Mülk-i adlin vâhid ü kahhâr-› flâh› andad›r
Basma zâlim sîneme arfl-› ‹lâhî andad›r
Kalb derler nâm›na Hak cilve-gâh› andad›r

Basd›¤›n sadra sezâd›r Mescid-i Aksâ desem
Bî-mehâba sürme Beytü’l-Makdis’e levs-i kadem
Ç›kma bâm-› Ka‘be-i tevhîde ey abdü’s-sanem
Çünkü esrâr-› ‹lâhiyye kemâhî andad›r
Basma zâlim sîneme arfl-› ‹lâhî andad›r
Kalb derler nâm›na Hak cilve-gâh› andad›r

Cân çekilmifl her tarafdan cismimin bâlâs›na
Arz u mend-i likad›r Hazret-i Mevlâ’s›na
Uçmak ister dem-be-dem lâhûtiyân sahrâs›na
Mür¤-› rûhun lâne-i arfl-› ifltibâh› andad›r 
Basma zâlim sîneme arfl-› ‹lâhî andad›r
Kalb derler nâm›na Hak cilve-gâh› andad›r

Zâten olmuflken gönül mülki harab-› kaht-› âb
‹tme bu ma‘mûreyi zâlim harâp ender harâp
Arfl-› Rahman’d›r bu belki arfldan da müstetâb
fieb-çerâ¤-› arfl âh subh-gâh› andad›r
Basma zâlim sîneme arfl-› ‹lâhî andad›r
Kalb derler nâm›na Hak cilve-gâh› andad›r

Kimse öldürmez bu zilletle dahi müflrikleri
Sen nas›l i‘dâm edersin bir muvahhid serveri
Bak Medine semtine der-hât›r et peygamberi
Tâc-dâr-› enbiyân›n hâb-gâh› andad›r
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Basma zâlim sîneme arfl-› ‹lâhî andad›r
Kalb derler nâm›na Hak cilve-gâh› andad›r

Bir içim su vermedin ne ekbere ne asgara
Kan›ma benzer F›rât akm›fl da¤›lm›fl çöllere
Kalsun art›k hep flikâyetim sabâh-› mahflere
Zümre-i bîçâre-gân›n dâd-› hâh-› andad›r
Basma zâlim sîneme arfl-› ‹lâhî andad›r
Kalb derler nâm›na Hak cilve-gâh› andad›r

De¤medik hançer mi yâ peygân m› kald› sîneme
Yâreler açd›n derin bu sîne-i bî-kîneme
Böyle âl-i sadr› vahfliyâne çi¤neme
Rabb-i a‘lân›n muallâ bâr-gâh› andad›r
Basma zâlim sîneme arfl-› ‹lâhî andad›r
Kalb derler nâm›na Hak cilve-gâh› andad›r

(fiirzad, Mersiyeler, Bask› yeri ve y›l› yok, s. 11-14)

3.

K›ble-gâh›m Ka‘be’dir maksûdum ma‘bûdum ilâh
Kavlime ikrâr›ma ceddim peyemberdir güvâh
Bî-günâh›m cümle edyân u milelde bî-günâh
‹ntisâb›md›r günâh›m vâr ise peygambere
Ehl-i Hak’k› fiâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere 
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-› Hayder’e 

Bildiniz mi ben kimim çeflm-i çerâ¤-› Hayder’im
Bid‘a-i pâkize-i hâtûn rûz-i mahflerim
Nev-gül-i gülflen-serâ-y› Hazret-i peygamberim
Yok mudur îmân›n›z ayâ o vâlâ gevhere
Ehl-i Hak’k› fiâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere 
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-› Hayder’e 

Katlimin esbâb›n› îzâh edin âyâ nedir
Mevc-zen deryâ gibi leflkerle bu sahrâ nedir

363



Bir nefer mazlûmu öldürmekde bu kavgâ nedir
Ben ki mevte teflneyim hâcet mi var bu leflkere 
Ehl-i Hak’k› fiâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere 
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-› Hayder’e 

Mültezimse tâat-i emr-i Yezîd-i bî-hayâ
‹tmeyin benden an› ümîd ey ehl-i hevâ
Uktülûnî uktülûnî bi’l-cefâ-i ve’l-ezâ
Davran›n ey zâlimân flemflîr ü tîr ü hançere 
Ehl-i Hak’k› fiâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere 
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-› Hayder’e

Bât›l› tasdîk edüb de hakk› inkâr eylemem
Kendimi fermânber-i serdâr-› eflrâr eylemem
Rûh-› pâk-i Ahmed’i mahzûn u bîzâr eylemem
Tâbiim her vechile ahkâm-› fler‘i envere
Ehl-i Hak’k› fiâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere 
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-› Hayder’e 

Vâli-i fiâm o¤luna bîat muhâl ender muhâl
Pâre pâre etseniz de yok bu emre ihtimâl
‹flte meydân iflte ben lâz›m de¤ildir kîl u kâl
Hiç terahhum etmeyin bu bîkes ü bî-yâreye
Ehl-i Hak’k› fiâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere 
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-› Hayder’e 

Eyleyin kalimde isti‘câl nâ-merdân-› fiâm
Hep edin icrâya bu fi‘l-i fecî‘› ihtimâm
Muntaz›rd›r rûhum istikbâle hay-y› lâ-yenâm
Hûn-çegân girsem gerek bezm-i huzûr-i dâvere 
Ehl-i Hak’k› fiâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere 
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-› Hayder’e 

‹‘tilâ-y› ruhumu ehl-i semâvât istiyor
Enbiyâ vü evliyâ feyz-i mülâkât isiyor
Da‘vâ-y› aflka habîbim benden isbât istiyor
Nakd-i când›r pîflkefl-i ma‘flûk-› âfl›k canlara 
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Ehl-i Hak’k› fiâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere 
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-› Hayder’e 

O¤lumun al kan›na mahlût edin göz yâfl›m›
Öldürün evlâd›m› dâmâd›m› kardâfl›m›
Cedd-i pâkim nîzelerde görmek ister bâfl›m›
Hofl gelür hâlim bu sûretle cenâb-› Hayder’e 
Ehl-i Hak’k› fiâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere 
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-› Hayder’e 

Durmasun fâs›k Yezîd ‹slâm’› mahzûn eylesün
Hâmilân-› Hazret-i Kur’ân’› dil-hûn eylesün
Gökleri aksiyle tâ mahfler flafak-gûn eylesün
Bu mukaddes cismimin akd›kça kan› yerlere
Ehl-i Hak’k› fiâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere 
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-› Hayder’e 

Katlimi kanl› yaz›yla aln›ma yazm›fl felek
Teflne-leb tî¤-› ihânetle flehîd olsam gerek
Âl-i Süfyân’da bu nenk ü âr kalsun haflre dek
Kim peyember o¤lunu öldürdüler nâ-hak yere 
Ehl-i Hak’k› fiâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere 
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-› Hayder’e 

Ey Resûl-i Kibriyâ isyân› çok bir bendeyim
Ancak evlâd›n tevellâs›yla kalbi zindeyim
Nâil-i feyz-i flefâat olmak ümîdindeyim
Bu cihândan âzim oldukda cihân-› di¤ere
Ehl-i Hak’k› fiâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere 
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-› Hayder’e 

(fiirzad, Mersiyeler, Bask› yeri ve y›l› yok, s. 18-22)

4.

Cedd-i pâkimdir Muhammed bâb-› zî-flân›m Ali
Benden eyler ahz-i âsâr-› velâyet her veli
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Cephe-i pâkimde envâr-› ilâhi münceli
Mazhar-› esrâr-› esmâ-y› Hudâ’y›m öldürün
fiâmiyân ben nûr-i çeflm-i Mustafâ’y›m öldürün
Öldürün rûh-i Aliyyi’l-Murtazâ’y›m öldürün

Kan›m› dökmekse ger maksûdunuz nâ-hak yere 
‹rsdir mazlûmen ölmek cümle âl-i Hayder’e
Fikriniz yoksa eziyyetse e¤er peygambere
‹flte ben s›bt-i Resûl-i Kibriyâ’y›m öldürün
fiâmiyân ben nûr-i çeflm-i Mustafâ’y›m öldürün
Öldürün rûh-i Aliyyi’l-Murtazâ’y›m öldürün

Katlim olmufl bâis-i ihyâ-y› fler-i muhterem
Rûh u reyhând›r an›nçün cân›ma tî¤-› sitem
fierha flerha etseniz a‘zâm› asla yûf demem
Ben r›zâ-y› flîve-i hükm-i kazây›m öldürün
fiâmiyân ben nûr-i çeflm-i Mustafâ’y›m öldürün
Öldürün rûh-i Aliyyi’l-Murtazâ’y›m öldürün

Etmeyin katlimde ihmâl ey gürûh-i nâbekâr
Bir muînim yok ki itsün katlimden ahz-i sâr
Kardafl›m Abbâs yâ o¤lum Ali Ekber mi var
Bî-kes ü bî-yâver ü bî-akrabây›m öldürün
fiâmiyân ben nûr-i çeflm-i Mustafâ’y›m öldürün
Öldürün rûh-i Aliyyi’l-Murtazâ’y›m öldürün

Gam yemem tî¤-› husûmetle kesilse ellerim
Yerlere Ceyhûn gibi akd›kça hûn-i peykerim 
Safha-i hâke kelâmullah› tahrîr eylerim
Bât›n-› Kur’an-› imâm-› evliyây›m öldürün
fiâmiyân ben nûr-i çeflm-i Mustafâ’y›m öldürün
Öldürün rûh-i Aliyyi’l-Murtazâ’y›m öldürün

Sûre-i cânân göründü çeflm-i hûn âlûdume
Kanlu gözlerle gerek baksam ruh-i ma‘bûduma
Bir dem ol fiâmiyân reh-yâb idin maksûduma 
Öldürün sermest-i sahbâ-y› r›zây›m öldürün
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fiâmiyân ben nûr-i çeflm-i Mustafâ’y›m öldürün
Öldürün rûh-i Aliyyi’l-Murtazâ’y›m öldürün

Ehl-i Beyt’e zulm Süfyânîleri flâd eylemek
Ka‘be’yi vîrân idüb de fiâm’› âbâd eylemek
Bâr-gâh-› zü’l-celâli mâtem âbâd eylemek
Ben ki râh-› zü’l-celâle rehnümây›m öldürün
fiâmiyân ben nûr-i çeflm-i Mustafâ’y›m öldürün
Öldürün rûh-i Aliyyi’l-Murtazâ’y›m öldürün

Katl idün ferzend-i ma‘sûm-i Nebîy-yi rahmeti
Eyleyin sad çâk tâ mahfler k›lub ümmeti
Öldürün flâh-› flehîdân-› diyâr-› gurbeti
‹flte ben flâh-› flehîd-i Kerbelâ’y›m öldürün
fiâmiyân ben nûr-i çeflm-i Mustafâ’y›m öldürün
Öldürün rûh-i Aliyyi’l-Murtazâ’y›m öldürün

Fikr-i istimdâd gelmez bu dil-i âgâh›ma
Siz Yezîd’e fahr edin ben de Resûlullâh’a
Bakmay›n zûr-› atfldan böyle âh-› vâh›ma
Mâhî-yi ‹lâhî-yi bahr-i belây›m öldürün
fiâmiyân ben nûr-i çeflm-i Mustafâ’y›m öldürün
Öldürün rûh-i Aliyyi’l-Murtazâ’y›m öldürün

Etdi¤in herkes bulur ukbâda ey kavm-i liâm
Sanmayun kalsun cezâs›z fi‘liniz yevmü’l-k›yâm
Bendesin elbet flefâatle eder ceddim be-kâm
Nûr-i çeflm-i flâfi-› rûz-i cezây›m öldürün
fiâmiyân ben nûr-i çeflm-i Mustafâ’y›m öldürün
Öldürün rûh-i Aliyyi’l-Murtazâ’y›m öldürün

(fiirzad, Mersiyeler, Bask› yeri ve y›l› yok, s. 22-25)

5.

Terk-i când›r kurb-i rabbü’l-izzete râh-› vüsûl
Himmet et ol devlet-i uzmay› kisbe çâre bul

367



Zevki yok âlâm› çok ömre nihâyet ver o¤ul
Vâdî-i aflk›n çekil iklîm-i feyz-efzâs›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Etmedikçe âfl›k-› müfltâk-› ifnâ-y› vücûd
Görmez envâr-› hakikatden tecellâ-y› fluhûd
Hak ü hûna düflmedikçe yokdur imkân-› suûd
Bâr-gâh-› sidrenin bâm-› felek-fersâs›na 
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Zebhdan bâk itme çün ibnü’z-zebihin o¤lusun
fiibl-i Hayder’sin dahi sultan-› kevneyn o¤lusun
Cilve fermâ-y› makâm kab-› kavseyn o¤lusun
Ç›k azizim sende kavs-i kurbin ev ednâs›na 
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Ger takarrübse murad›n aflk-› flâhin-flâh›na
Var götür kurbanlar›n teslim-i bismil-gâh›na 
Bakma bîkes ümmehât›n nâle-i cân-gâh›na
Hem iliflme anlar›n feryâd-› vâveylâs›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Katlini temhîd içün bî-hâb ü râhatd›r Yezîd
Etme tedbîrinde Ashab-› Sak›fi nâ-ümîd
Olsun a‘dâ-y› Hudâ tenhâl›¤›ndan müstefîd
Ninova’n›n rihlet eyle deflt-i flîven-zâs›na 
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Ummad›k cevri bana bu kavm-i gaddâr etdiler
Emrimi müstehziyâne redd ü inkâr etdiler
Âk›bet Kur’ân’› da ihrâk-› bi’n-nâr etdiler
Gayr› ma‘nâ verdiler elfâz›na imlâs›na
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Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

fier‘imi tezyîfe kalk›fld› gürûh-› eflk›yâ
Pâ-y› tahkîrâtla çi¤nendi ahkâm-› Hudâ
Çekdi¤im zahmetler oldu hep hebâ ender hebâ
Âlet oldu dîn-i Hak ...lerin dünyas›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Zâyi‘ olmufl hakk›m› sa‘y et de istirdâd k›l 
Târumâr olmufl binâ-y› fler‘imi âbâd k›l
Kendini ifnâ ile ibkâs›na imdâd k›l
Büsbütün mahv olmadan bâri çal›fl ihyâs›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Bast› tûfân-› dalâlet arz› ey Nûh-i zamân
Ümmet-i merhûmeyi fülk-i necâta al hemân
Aç o fülk-i himmete kanl› kefenden bâd-bân
Zevrak-› cismin dahi sal hâk-i hûn deryâs›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Bildi¤im mahlûk ise bu zümre-i Mervâniyân
Bî-hayâ bir kavmdir mazlûma vermezler amân
Kan güderler ahz-i sâr etmek dilerler her zaman
Benden evvel Bedr ü Huneyn eflyâh›na ercâs›na 
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Muktazâ-y› maslahat sulh eyledi o¤lum Hasan
Harbdir flimdi fakat ›slâh-› dîni gösteren
Baflka dürlü sönmez ifl bu âtefl-i cevr ü fiten
Seyl-i hûnâb-› flehâdet çâredir ›tfâs›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na
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Hâriku’l-âde flehâdetle ey flâh-› hicâz
Enbiyâ vü evliyâdan bul kemâl-i imtiyâz
‹sm-i pâk-i la‘l-gûn-i kân›nla sârullah yaz
Bâr-gâh-› Zü’l-celâlin târ›m-› a‘lâs›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Kan›na kan› kar›flsun flîr-i hâre asgar›n
Gark-› hûn olsun dahi Abbâs ü Avn ü Ca‘fer’in
Hulkaten hulken bana benzer Aliy-yi Ekber’in
Kendi destinle kefen giydir kadr-i zîbâs›na 
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Kardafl›n kolsuz flehîd olsun da devrülsün alem 
fierbet-i flâfî deyu bîmâr›n içsün zehr-i gam
Âh-vân-› Yesrib ü Bathâ gazâlân-› haram 
Cümle sayd olsun diyâr-› Kûfe’nin nesnâs›na 
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Destine de¤mezse âflûrâda ger âb-› F›rât
Abdest al kan ile k›l âfl›kâne bir salât
Titresin tekbîr ü tehlîlinden o¤lum kâinât
Lây›k olsun k›ld›¤›n Mevlâlar›n Mevlâs›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Hâme-i dil-dûz-i peykân bâ-midâd-› hûn-i ser 
Mushaf-› ruhsâr›na yazsun mübârek sûreler
Nakfl olunsun nâsiyende hatt-› ve’n-flekku’l-kamer 
Mazhar olsun sûretin tefsîrine ma‘nas›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Cânibîninde flehîdân-› melâyik manzar›n
Çâk ber çâk oldu¤u hâletde nâzik peykerin 
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Re’s-i maktû‘un bir elde di¤er elde asgar›n
Gir bu sûretle Hudâ’n›n mahfler-i kübrâs›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Dök kazâ-y› mahflere yek-ser-i benât-i Hayder’i
Davet et zalimlere kahr-› Hudâ-y› ekberi
Dâd-hâh ol târumâr eyle sufûf-i mahfleri
Baflka flûrifl füzûn et mahflerin kavgas›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Her beliyyâta hamûl olsun ten-i muhterisin 
Hazret-i Kur’ân gibi yansun h›yâm-› akdesin 
Bî-peder etfâl-i ma‘sûmun benât-› bî-kesin 
Dest-gîr olsun gerek fiâm’›n eflerr-i nâs›na 
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Mahv-› mutlak ol nüfûz-› hükme eyle ictihâd
K›l cahîm ü cenneti fermân-pezîr-i ink›yâd 
Düflmenân›n nâ-murâd et dostân›n ber-murâd
Çâre-sâz ol anlar›n dünyâs›na ukbâs›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Hâl›k ihmâl eylemez a‘dâya mühlet versede 
Hakk› elbetde eder ihkâk nâr-› mü’sade
Var k›yâs et hâl ü flân-› hasm› zîrâ haflrde 
Müddeî bizzat Mevlâ’d›r bu kan da‘vas›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Zahm-i hûnîn-i flehîdân gül gibi hâlâ güler 
Güller açm›fld›r ten-i naziklerinde yâreler
Gülflen-i peygamberi seyr etmek istersen e¤er
U¤ra bir dem Kerbelâ’n›n dil-güflâ sahrâs›na
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Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

Seyr k›l bir kere sen ol zâhid-i bî-gayreti
Eylemifl bu feyzdan mahrûm ehl-i sünneti
Kendüsünce îd-i ekberdir mezar›n vahfleti
Kim ki eyler i‘tinâ flâh-› flehîdin yas›na
Haz›r ol o¤lum Hüseyn’im Kerbelâ kavgâs›na
Kârvân-› Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâs›na

(fiirzad, Mersiyeler, Bask› yeri ve y›l› yok, s. 28-35)

6.

Pâ-y› menhûsunla basma bu müflebbek sîneme
Seng-i mihnetle dokunma hurda-hâfl âyîneme
Beyt-i mamûr-i ilâhîdir bu sîne çi¤neme
Düflme kâbûsâne böyle kalb-i vîrân üstüne
Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Son nefesde Rabbimi tesbihe bâri ver mecâl
Sîne-i sad-çâkimi etme bu rütbe pây-mâl
Andad›r mahfûz-› âyât-i kerîm-i Zü’l-celâl 
Ç›kma ey abdü’s-sanem âyât-i Kur’ân üstüne
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Bir nefer-i mazlumu bu zilletle ey Mervâniyân
Kimse öldürmez e¤er müflrikde olsa bî-gümân
Katline bir müslimin yetmez mi bir zahm-girân
Urmadan maksad nedir peykân peykân üstüne 
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Cümle hayvânât iken bu k›t‘ada sîr-âb-› âb
Âl-i peygam-berden kalsun atfldan dil-kebâb
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Hangi dinde hangi mezhepde revâd›r ey kilâb
Sald›ra bin nâ-müselmân bir müselmân üstüne
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Hangi milletden sudûr etmifl bu gûne fi‘l-i flûm
‹flte akvâm-› milel iflte Mecûs ü iflte Rûm
Vahfliyâne hangi kavm-i bî-haya etmifl hücûm
Hançer ü flimflîr ile sultân-› Zi-flân üstüne 
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Arzunuz benden ey a‘dâ-y› dîn-i Süfyâniyân
Bir la‘în ibnü’l-la‘îne ahz-i bî‘atdir hemân 
Hey Hudâ neflnâslar lâz›m de¤ildir bir zaman
Lât-› Uzzâ’ya tap›nmak ehl-i îmân üstüne
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Olmayayd› ey Hudâ ism-i sabûrun cilve-ger
Kâfl olayd› bâr-gâh âsümân zîr ü zeber
Anda kim her sudan itdi fiâmiyân bed-güher
Zâlimâne hamleler flâh-› flehîdân üstüne
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Geçmedi bilmem neden bu kâr-gâh-› kün-fekân
Yerlere ol dem ki kasd etdi Hüseyn’e Kûfiyân
Sanki oldu hamle-âver bir tak›m rûbe dilân
Yârelenmifl hâk ü hûn-âlûd arslân üstüne
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Belde-i ‹slâm-› ‹mâmü’l-Müslimîne oldu teng
Evlâd› hâk-i Hicâz âhûlar›n hûk u peleng
Dendi âlüllâha vâveylâ esîrân-› Firenk
Seyf-i udvân çekdiler mahbûb-i yezdân üstüne 
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Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Mecma‘-i ‹slâm› fiâmîler perîflân etdiler
Gûne-i deryâ-y› gufrân› k›z›l kan etdiler
Tek ‹mâm-› asra m› Allah’a isyân etdiler
K›ld›lar Mervâniyân tu¤yân tu¤yân üstüne
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Perverifl-yâb-› yed-i peygamber olmufl bir beden 
Yand› üç gün tâb-› cânsûz-› fluâ-i flemsden 
Peyker-i sad-pâresin gördükde bî-gasl ü kefen
Perde çekdi hâk ü hûn ol na‘fl-i uryân üstüne
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Nerde kald› hürmet-i peygamber-i âhir zaman
Bu cefâlar âline flâyeste mi ey zâlimân
Hiç gazûbâne yürür mü tâbi‘-› ‹slâm olan
Bir tak›m bî-dâd-res etfâl-i nâlân üstüne
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Tutdunuz kayd-› esâretde benât-› Hayderi 
K›ld›n›z küffâr› hep tezyîf-i ‹slâm’a ceri 
Dostân› a¤ladup güldürdünüz düflmenleri
Ald›n›z dâreynde hüsrân hüsrân üstüne
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne

Ber-hayât oldukça gamdan eflk-rîz olsam gerek 
Bu mûsîbet âleme dâ¤-› derûndur haflre dek
Hîç elem-nâk olmad›n m› ey cefâ-perver felek
Hamlesinden ol fleyâtînin Süleyman üstüne 
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne
Ç›kma ey bî-rahm-i kâfir arfl-› rahmân üstüne
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HAKKI BE⁄
(Do¤. 1822—Ölm. 1895)

Babas›n›n Mora yar›madas›nda memur bulundu¤u günlerde
Misori’de do¤du. 1842 y›l›nda ‹stanbul’a geldi. Haremeyn Mu-
hasebesi Kalemi’nde ve Evkaf Nezareti Mektubî Kalemi’nde ça-
l›flt›. Ömrünün sonuna kadar Üsküdar’da ikamet etti. Çaml›-
ca’daki evinde vefat etti. Divan› bas›lm›flt›r. 

Der Mersiye-i Hazret-i fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ 
Rad›yallahü Anh

Ey dil yakub harîmine bin dâ¤-› pür-gam› 
Mecrâ-y› hûn-› eflk idegör çeflm-i bî-nemi 
Ey sîne vaktidir ki çekip âh-› flu‘le bâr 
Döndür sabaha leyle-i zulmâ-y› mâtemi 
Berk-› kazâya menzil ola öyle sîne kim 
Mâtem deminde çekmeye bin ateflin demi 
Tîr-i belâya ola hedef ol gönül k’an›n 
Mâh-› Muharrem içre olur kâr› haremi 
Ç›ks›n o göz ki flaçmayup âteflli demleri 
Fark ede subh-› rûflen ile flâm-› muzlimi 
Demidir bir âh-› serdle erbâb-› vecd ü hâl
Ser-tâ-be-pây tondura nâr-› cehennemi 
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Demdir cihan› lücce-i tufân edip gözüm 
Emvâc-› hûna basd›ra çarh-› muazzam› 
Demdir ki âh-› flu‘le-verim âflikâr edip 
Mevkûf-› yek flerâre idem kâr-› âlemi 
Yâd eyledikçe vâk›a-i Kerbelâ’y› âh 
Satûr-› mâtem ile yaram levh-i sînemi 
fiâh-› flehîdi yâd eyle ol rütbe a¤layam 
Reflk etdirem du çeflmime tâ ayn-i zemzemi 

Âfâk› yakd› vâk‘a-i flâh-› Kerbelâ 
Tutsun cihân› nâle-i dil-sûz-› hasretâ

Etdi feda Yezîd içün ol nûr-› peyker 
Geçsün zemine küngüre-i çarh-› çenberi 
Hayfâ ki kadr ü k›ymetini bilmeyip denî 
Etdi zemin-i acze o zîbende gevheri 
Derdâ ki tî¤-› gadri verip dest-i kâfire 
K›ld› flehîd nûr-› dü çeflm-i Peyemberi 
Efsûs Âl-i Ahmed’i zâr u nizâr edip 
Mesrur k›ld› hât›r-› mel‘ûn ebteri 
Pejmürde etdi sarsar-› zulm-i Yezîdiyân 
Gül-zâr-› kibriyâda biten nahl-i ar‘ar› 
Bu çâr ba¤a esmeye bir bâd-› cân fezâ
Soldu izâr-› verd-i gülistân-› Hayderi 
Vâdi-i Kerbelâ’da olunca susuz flehîd 
Hûn oldu derd-i mâtemle havz-› kevseri 
Söndü çerâ¤-› encümen-i baht-› kâinât 
Bilmem ne yüzle yanmadad›r flem‘-i hâveri 
Jeng-âver ide her nefes-i germ-i âfl›kân
Tâ haflr olunca âyine-i mihr-i enveri 
Söndürsün âh› sarsar› ehl-i muhabbetin 
Ruflen fitil-i mehle çerâ¤ân-› ahteri 

Ç›ks›n sipihre zemzeme-i sûz-i âfl›kân 
Tutsun zemini velvele-i âsumâniyân

Çün düfldü hâke s›bt-› flehen-flâh-› mülk-i dîn 
Sars›ld› bîm-i vahfletiyle tâk-› heftümin 
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Yatd› zemin-i hûnda olmaz iken atlas› 
Çarh›n kabâ-y› izz ü ulüvvünde âsitin 
Bir katre suyu vermediler olmufl iken âh 
Cedd-i güzini illet-i terkib-i mâ ü tîn 
Yaksun çerâ¤-› hasretile ba¤r›n âsumân 
Dö¤sün zamân-› haflre de¤in sinesin zemîn 
Lâhût ilinde tutmadad›r derd-i mâtemin 
Çâk eyleyip yakas›n› el ân mürselin 
La‘net Yezîd-i kâfire la‘net hezâr bâr 
La‘net Ziyâd ü fiimr’e tâ vakt-i vâ-pesîn 
La‘net Yezîd-i kâfire ensâr ü âline 
Gitdikce flâm geldi¤i dem subh-› râstîn 
La‘net ederse rahmet olur öyle kâfire 
Cümle mecûs-i âlem ü küffâr ü mülhidîn 
Bilmem ne cür’et ile edip kasd-› Âl-i Beyt 
‹ki cihandan oldu o h›nzir-i bed-terin 
Abâ-i heft Alevi ile çâr mâdere 
Anlar de¤il mi vâs›ta-i akd-i evvelîn 

Gösterdi çeflm-i âleme böyle musîbeti 
Olsun Yezîd-i fâs›ka Allah la‘neti

Ya Rab be-nûr-i Hazret-i Sultan-› Enbiyâ 
Yâ Rab be-câh-› mazhar-› tekrîm-i Hel-Etâ 
Yâ Rab be-zât-› Fât›ma-i ekmeli’l-Betûl 
Yâ Rab be-s›dk-› Bâhire-i efzalü’n-nisâ 
Yâ Rab be-cism-i sem-zede-i Hazret-i Hasan 
Yâ Rab be-hakk-› hûn-› fiehen-fiâh-› Kerbelâ 
Yâ Rab be-hakk-› ekmel-i isnâ aflere imâm 
Kim mü’minine zatlar› oldu muktedâ 
Yâ Rab be-cem‘-i cümle-i ashâb-› kümmelîn
Kim anlar oldu encüm-i gerdûne ihtidâ 
Yâ Rab be-kîne ilm-i hakiki-i bi-k›yâs 
Yâ Rab be-s›rr-› ekremî-i cümle evliyâ 
Yâ Rab be-aflk-› pâkine feyziyle sâlikin 
Ser-menzil-i hakikate olmakdad›r resâ 
Yâ Rab be-s›rr-› niyyet-i a‘mâl k’andad›r 
Feyz-› amîm-i zâhire-i cem‘-i etk›yâ 
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Hakkî-i zâr› Âl-i Abâ ile haflr k›l 
K’ola flefi‘-i ma‘s›yeti fiâh-› Enbiyâ 
Olsun zebân› feyzin ile vakt-i nez‘a dek 
Mecrâ-y› na‘t-i vâride-i pâk-i Mustafâ 

Esrâr-› aflk-› pâkine yâ Rab mazhar et 
Kalbin misâl-i âyine-i mihr-i enver et

(Hakk› Be¤, Hakk› Be¤ Divan›, Hudavendigar Matbaas›, Bursa
1292, s. 5-6)
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‹LHÂMÎ BEY
(Do¤. ?—Ölm. ?)

Kimli¤i hakk›nda yeterli bilgimiz yoktur. ‹kinci Abdülhamid
dönemi sadrazam› Ferid Pafla’n›n kayn›d›r. Nafi Baba’dan el, Ali
Nutki Baba’dan icazet alm›flt›r. 19. yüzy›lda yaflam›flt›r. Aruz ve
hece ölçülerini baflar› ile kullanan bir Bektafli flairidir. 

Mersiye

Nazenîniz bâ¤-› tevhîdin gül-i hofl haliyiz
Bülbülân-i deflt-i aflk›n nâle vü âmâliyiz
Razdân-› vahdetin ümmîd-i istikbâliyiz
Çünkü evlâd-› Resûl-i akdesin rûmâliyiz
Biz Ali’nin bir muhibb-i hânedân-› âliyiz
fiehsüvâr-› Kerbelâ’n›n bafl aç›k abdâl›y›z

Didemiz ma’tûf-i suy-i semme vechullahd›r
Sînemiz tûr-i tecellâ-y› Kerimullahd›r
Fikrimiz fikr-i muallâ-y› Habibullahd›r
Zikrimiz zikr-i tevellâ-y› Aliyyullahd›r
Biz Ali’nin bir muhibb-i hânedân-› âliyiz
fiehsüvâr-› Kerbelâ’n›n bafl aç›k abdâl›y›z
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Müstenid her fi‘limiz emr-i ilâh-› ekbere
Feyzimiz sâri misâl-i âb-› kevser her yere 
Kâhir-i zü’l-intikâm›z düflmen-i peygambere
Can fedây›z Hayder’e evlâd-› pâk-i Hayder’e 
Biz Ali’nin bir muhibb-i hânedân-› âliyiz
fiehsüvâr-› Kerbelâ’n›n bafl aç›k abdâl›y›z

fieb-çerâ¤-› bezmimiz nûr–i cemâl-i Kibriyâ
Pîflüvam›z lem‘a-i fler-i kavîm-i Mustafâ
Mürflid-i remz âflinam›zd›r Aliyyü’l-Murtazâ
Bizdedir feyz-i celîl-i hamse-i Âl-i Abâ
Biz Ali’nin bir muhibb-i hânedân-› âliyiz
fiehsüvâr-› Kerbelâ’n›n bafl aç›k abdâl›y›z

Gûdek-i nev-sâlimiz vâk›f rumûz-i vahdete
Sâye-i Hayder’de erdik bu füyûz-i devlete
‹ltifat etmez gedâm›z belki câh u rif’ate
Sâyeverdir ni‘met-i irfân›m›z her ni‘mete
Biz Ali’nin bir muhibb-i hânedân-› âliyiz
fiehsüvâr-› Kerbelâ’n›n bafl aç›k abdâl›y›z

Dar-› mâtemdir sarâ-y› sîne-i bî-bâr›m›z
Nalesâz-› yâ Hüseyn’dir anda kalb-i zâr›m›z
Hûn-i çeflm-i ibtilâd›r bâde-i ser-flâr›m›z
Yokdur ‹lhâmî bizim bundan di¤er bir kâr›m›z
Biz Ali’nin bir muhibb-i hânedân-› âliyiz
fiehsüvâr-› Kerbelâ’n›n bafl aç›k abdâl›y›z

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Ondokuzuncu As›rdanberi Bektafli-
K›z›lbafl Alevi fiairleri ve Nefesleri, ‹stanbul 1956, s. 183-184)
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MOLLA MURAD
(Do¤. ?—Ölm. ?)

Kimli¤i hakk›nda yeterli bilgimiz yoktur. Hoca Nefl’et’in ö¤-
rencisi Süleyman Vahyî’nin e¤itiminden geçti. 19. yüzy›lda yafla-
yan flairin divan› 1290/1873 y›l›nda bas›lm›flt›r. 

Mersiye-i Hazret-i ‹mam Hüseyin Rad›yallahü Teala Anhü 

Ey gönül âmâde ol kim geldi mâh-› gam-fezâ 
Baflla feryada ki oldur derd-i uflflâka devâ 
Ey felek lây›k m›d›r böyle niçün gördün reva 
‹çdiler câm-› flehâdet hânedânda safâ 
Can fedâ olsun yolunda ey Hüseyn-i Kerbelâ

Cedd-i pâkinden haya k›lmad› ol zâlimler âh 
Ey saç› sünbül yana¤› gül yüzü flems ile mâh 
Mâtemin tutdu felek kan a¤lay›p her subh-gâh 
K›yd›lar sen gibi sultâna diri¤ ey âh vâh 
Can fedâ olsun yolunda ey Hüseyn-i Kerbelâ

Vâris-i s›rr-› hilâfet k›lm›fl ol Rabb-i Celil 
Eylemifl icrâ-y› ahkâm etme¤e an› vekil 
Buyurdu sözlerime ister iseniz delil 
Ceddinin biri Muhammed biri ‹brahim Halil 
Can fedâ olsun yolunda ey Hüseyn-i Kerbelâ
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Pârelensin atlas-› zibâ-y› çarh-› bi-karâr 
Etmesin âlemde sabr dahi hevâ vü rüzgâr 
Gelsin fasl-› remistân u harif ü nev-bahâr 
Çünkim etdin flerbet-i câm-› flehâdet isâr 
Can fedâ olsun yolunda ey Hüseyn-i Kerbelâ

Vâk›ât-› Kerbelâ’ya nice hayrân olmayam 
fiem-vefl tâ subh olunca nice giryân olmayam
Deflt-i gamda ben niçin pür âh-› nâlân olmayan
Âh-› fliyâven ile âfâk-› süzân olmayam
Can fedâ olsun yolunda ey Hüseyn-i Kerbelâ

Kim severse Mustafâ evlâd›n› izzet bulur 
Haflr olur anlar ile Hakka nice rahmet bulur 
Sinesin çâk eyleyenler Kevser ü Cennet bulur 
Gel Murâdâ Hüseyin’e a¤la devlet bulur 
Can fedâ olsun yolunda ey Hüseyn-i Kerbelâ

(Molla Murad, Divan-› Molla Murad, ‹stanbul 1290, s. 15-16)
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RIZA
(Do¤. ? Ölm. ?)

Kaynaklarda flairle ilgili bilgilere rastlan›lmamaktad›r. As›l
ad› Hasan’d›r. Muzika-i Hümayun imaml›¤› yapm›flt›r. Divan›n-
da bulunan tarihlerden hareketle flairdin 1891-1892 y›llar›nda
sa¤ oldu¤unu söyleyebiliriz. Divan› ‹stanbul Üniversitesi Kü-
tüphanesi’ndedir. 

Mahzen-i esrâr-› flâh-› enbiyâs›n yâ Hüseyn
Matla-› flems-i hakikat pür-ziyâs›n yâ Hüseyn

Zât-› pâkin hürmetine oldu Cebrâil emîn
Sen meh-i envâr-› flâh-› Murtazâs›n yâ Hüseyn

Seni sevmek farz-› ayn oldu cemî-› mü’mine
Ehl-i imâna demâdem pür-atâs›n  yâ Hüseyn  

Sâye sald› âleme ceddin Muhammed Mustafa
Sen dahî mir’ât-› Hakkâ incilâs›n yâ Hüseyn  

Çün r›za verdin kazaya hem belâya sabr idüb
Ol sebebden sen flehîd-i Kerbelâ’s›n yâ Hüseyn  

fiâh-› iklîm-i risâlet ba¤›n›n gülzâr›s›n
Taht-gâh›nda ‹mamü’l-evliyâs›n yâ Hüseyn  
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Hâk-pây›n tûtiyâd›r âfl›kane her zaman
Bî-kes ü ednâlara sen pür-vefâs›n yâ Hüseyn  

Âsitânene dahîlek deyuben gelenlere 
fiefkatinden anlara ayn-› safâs›n yâ Hüseyn

Ehl-i diller cümleten hep hastegân›nd›r senin
Anlar›n derdine dermân ü flifâs›n  yâ Hüseyn  

Ümmet-i merhûme içün eyledin cân›n fedâ
Sen ki ol sultan-› flâh-› esh›yâs›n yâ Hüseyn  

Server-i âl-i abâs›n sendedir esrâr-› Hak
Sen muhibb-i hânedâna muktedâs›n yâ Hüseyn  

‹lticâ eyler R›zâ makbûl-i bende olma¤a
Dergeh-i ihsâna geldim a¤niyâs›n yâ Hüseyn  

(R›za, Divan-› R›za, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türk-
çe Yazmalar, no. 2884, vk. 20) 
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SÜKÛTÎ
(Do¤. 1825—Ölm. 1896)

Murtaza Sükûtî, günümüzde Makedonya s›n›rlar› içinde bu-
lunan Köprülü Kasabas›’nda do¤mufl, hayat›n›n büyük bölümü-
nü burada sürdürmüfltür. Köprülü’de vefat etmifltir.

Selânik vilâyeti dahilindeki Köprülü Kasabas›’nda medfûn
tarîkat-› Sa’diyye’den fieyh Muhammed Harâbâtî Baba’n›n der-
gâh›nda vekâleten postniflinlik yapm›flt›r.

Mersiye-i Hazret-i ‹mam Hüseyn Rad›yallahu Anh

fiâh Hüseyn-i Kerbelâ’n›n mâteminde Hak mürid 
Her y›l› bir yâre açd› kalbine tâze cedid
Hem susuzluk her cihetden berhizi itdi fledid
Âh Hüseyn’im vâh Hüseyn’im zulmile oldu flehid
Haflre dek dâim okuruz cân›na la’net Yezid

‹flbu mâhda mü’minine a¤lamak oldu revâ
fiâh Hüseyn’i Kerbelâ’da k›ld› zâlimler cefâ
Âh nice cânlar dayans›n bir tükenmez mâcerâ
Âh Hüseyn’im vah Hüseyn’im zulmile oldu flehid
Haflre dek dâim oluruz cân›na la’net Yezîd
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Ehl-i imân›n bu demde sinesi büryân ola
Kan döküb didelerinden ruz u fleb giryan ola
Âl-i Mervâna hezârân la’neti her ân ola 
Âh Hüseyn’im vâh Hüseyn’im zulmile oldu flehid
Haflre dek dâim okuruz cân›na la’net Yezîd

Mustafâ’n›n nûr-› ayn› hem ci¤erpâre Ali
Fât›ma Hayru’n-Nisâ’n›n bâ¤-› cennet bir gülü
Bunlar›n aflk›na tutmak mâtemi rûflen celî
Âh Hüseyn’im vâh Hüseyn’im zulmile oldu flehid
Haflre dek dâim okuruz cân›na la’net Yezîd

Bilir iken ceddi kimdir hem an›n yâ maderi
Hiç terâhüm itmez oldu bunlara âhir biri
Kimden ola yâ flefâat bir gün ola mahfleri
Âh Hüseyn’im vâh Hüseyn’im zulmile oldu flehid
Haflre dek dâim okuruz cân›na la’net Yezîd

Az vakitde itdi¤ini her biri çün buldular
Vay ana kim Ahmed-i Muhtara hâin oldular
Kerbelâ’n›n büsbütün hâkini pür-hûn k›ld›lar
Âh Hüseyn’im vâh Hüseyn’im zulmile oldu flehid
Haflre dek dâim okuruz cân›na la’net Yezîd

Söylesem Dervifl Sükûti Kerbelâ’n›n hâlini
Can tahammül itmez olur karalar gey flâl›n›
Âfl›k› ol mâtemin tut bakma münkir kâlini
Âh Hüseyn’im vâh Hüseyn’im zulmile oldu flehid
Haflre dek dâim okuruz cân›na la’net Yezîd

(Nurgül Özcan, Sükûtî Divan› ve Tahlili, Gazi Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans tezi)
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KEMTERÎ 
(Do¤. ?—Ölm. 1896-98) 

As›l ad› Raflid Ali’dir. Muzika-i Humâyun’da çal›flt›, bu ku-
rumdan emekli oldu. Karagöz oynatt›. Üsküdar’da ikamet eden
flair, Çaml›cal› Nuri Baba’dan el alarak tarikata intisap etti. Üs-
küdar’da öldü, Selâmî Ali Efendi civar›na gömüldü. 

Mersiye 

Âh kim erdi yine mâh-› Muharrem’dir bu gün 
Sîne sûzân dîde giryân olacak demdir bu gün 
Kald› zâlimler elinde vâris-i s›bt-› Nebî 
A¤la çeflmim haflre dek eyyâm-› mâtemdir bu gün 
Kerbelâ hâkinde ferzend-i Resûl oldu flehîd 
Bir içim su vermediler çün müsellemdir bu gün 
Ehl-i Beyt’in çekti¤in yâd eyleyip flâm ü seher
Kara ba¤lar durmaz a¤lar ol ki âdemdir bu gün 
Kim ki bir katre gözünden yafl dökmezse e¤er 
Ceddi yoklansa ç›kar mel‘ûna hurremdir bu gün 

Ehl-i tu¤yandan zuhur etti bu fitne iltihâb 
La‘net olsun ol gürûh-i bi-hicâba bi-hisâb
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‹rtihâl ettikde âlemden cenâb-› Mustafâ 
Hep ser-i hâna hücûm etti gürûh-› eflk›ya 
Yâ Ali “ente maa’l-hakk›” hadîsi var iken 
Çok cefâlar gördü bu kavmin elinden Murtazâ 
“Men ezânî” emrini kasden ferâmufl ettiler 
Bâb-› Zehrâ’ya gelüb etti o zâlimler ezâ 
Dil-flikest etti o bî-dîn ›tret-i Peygamberi 
Zerre imân› olan etmez bu kâra iktidâ 
Ol Yezîd-i bî-mürüvvet zâlimin ettiklerin 
‹rtikâb etmez bu fi‘li kim eder ‹blis hayâ 

Ehl-i Beyt’e bu¤z eden ol kim münâf›kd›r hemîn 
Bu hadis-i pâke imân etmeyen olur laîn 

Cem olup bir araya mel‘ûnlar isyân etdiler 
Ehl-i Beyt’in mahvine bi’l-cümle peymân etdiler 
Tâ o rütbe ittifâk etdi münâf›klar ki âh 
Hâce-i ümmü’l-fesâd› fiam’a sultân etdiler 
Hakk-› Zehrâ’y› al›p gasb etdi âhir zâlimin 
Hât›r-› Peygamberi incitdiler kân etdiler 
Ol çerâ¤-› Ahmed’i söndürmeye kalk›fld›lar 
Bunlar ol mel‘ûn ki evvel terk-i îmân etdiler 
Bunlar iken bezm-i hâs-› Rabb-› izzette kabûl 
Zâlimân bu hânedân› zâr ü giryân etdiler 

Kim sebep verdiyse yâ Rab la‘net olsun cân›na 
Âline ensâb›na ihvân›na a‘vân›na

Kerbelâ’da ald›lar etraf›n› ol hazretin 
Goncas›n soldurdular ol gülsitân-› ismetin 
Bir tak›m kelb-i akûr etti o mazlûma gulû 
Eylediler hûn ile âlûde cism-i devletin 
Kurratü’l-ayn-› Habîb-i Kibriyâ’ya n’etdiler 
Ol Yezîd hiç tutmad› Fahr-i cihân›n hürmetin 
Kimseye vermezdi mel‘ûn müslümanl›k flân›n› 
Ol gürûh-i bed-sirifltin anla islâmiyyetin 
Düflmen-i Âl-i Abâ’d›r ol ki la‘net eylemez 
La‘net olsun ana çekmekde Ümeyye gayretin 
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Tutma hubb-i düflmen-i Âl-i Abâ’y› sînede 
Fark› yokdur lâfleden h›fz eyleme gencînede

Ol anûd ibn-i fürû-mâye pelîd ‹bn-i Ziyâd 
Bafl›na cem etti ol kelb askerin bi’l-ittihâd 
‹ns ü cinne Hakk›n âb-› rahmeti meftûh iken 
Vermedi bir katre âb› hazrete ehl-i inâd 
Bu ne vicdand›r Hüseyn-i Kerbelâ’ya k›yd›lar 
Ol münâf›klar edip emr-i Yezîd’e ink›yâd 
Erdi mel‘ûn kâm›na lâ‘net o kavmin cân›na 
fiam’a celb etti ser-i pâki Yezîd-i bed-nihâd 
Mustafâ’n›n âline bu cevri lây›k gördüler 
Dini ayr› kâfir olsa eylemez bunca fesâd 

fiimr-i Zü’l-Cevflen Ömer bin Sa‘d ile bir de Sinan 
Bunlar içün la‘net etmek bizlere farzd›r hemân

Hazret-i Zeyne’l-Abâ iken imâmü’l-müslimîn 
Etmediler iktidâ zulm ettiler ol hâinîn 
Bak›r u Ca‘fer’le Kâz›m’la Âl-i Musa’r-R›zâ
Dest-i düflmenden neler çekdi meded Âl-i Hüseyn 
fiah Takî vü bâ Nakî vü Askerî serverlerin 
Her biri bir cevr ile oldu flehîd ol nâzenîn 
Hâtem-i Âl-i Abâ ol Mehdî-i sâhib-livâ 
Çeflm-i âlemden nihân oldu imâm-› pâk dîn 
Gelmedi Âl-i Ümeyye-vefl bu dehre bir pelîd 
Çârdeh ma‘sûma flefkat etmedi kavm-i laîn 

Hak Muhammed’le Ali’ye s›dk ile imân eden 
La‘net eyler Âl-i Süfyân’a müselmân›m diyen

Ey Hudâ lutf et bize ol Mustafâ’n›n aflk›na 
S›hr-i Peygamber Aliyyü’l-Murtazâ’n›n aflk›na 
Gonca-i bâ¤-› Muhammed Fât›mâ Hayrü’n-nisâ 
Dâderi fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ’n›n aflk›na 
Hubb-i Ehl-i Beyt ile al cân›m› yâ Rabbenâ 
Kemterî’ye k›l kerem Âl-i Abâ’n›n aflk›na 
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Hak ak›llar vermifl ihsân eylemifl her bir kula 
Fark u temyîz eyle sûfî enbiyân›n aflk›na 
Nice âyât ü ehâdis ile müsbet gün gibi 
Geç teberrâdan tevellâya Hudâ’n›n aflk›na 

Ehl-i Beyt’in ruhuna bi-had salât ile selâm 
La‘net olsun düflmen-i Âle ilâ yevmi’l-k›yâm

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Ondokuzuncu As›rdanberi Bektafli-
K›z›lbafl Alevi fiairleri ve Nefesleri, ‹stanbul 1956, s. 145-147)

2.

Hâmî-i fler-i mübîn el-Hasen ü ve’l-Hüseyn
Odur imâmân-› dîn el-Hasen ü ve’l-Hüseyn

Ceddi Resûl-i Hudâ k›ld› bular› senâ
fiâfî-i rûz-i cezâ el-Hasen ü ve’l-Hüseyn

Ol iki necm-i celî gonca-i bâ¤-› Ali
Gülflen-i Hakk’›n gülü el-Hasen ü ve’l-Hüseyn

Lutf u atâ flân›d›r fiâh-› kerem kân›d›r
Âfl›k›n îmân›d›r el-Hasen ü ve’l-Hüseyn

Hazret-i rahmet-meâb dergeh-i râh-› savâb
Mâ‘nî-i ümmü’l-kitâb el-Hasen ü ve’l-Hüseyn

Kemterî ol nâzenîn melceimizdir hemîn
Pâdiflâh-› âlemîn el-Hasen ü ve’l-Hüseyn

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Ondokuzuncu As›rdanberi Bektafli-
K›z›lbafl Alevi fiairleri ve Nefesleri, ‹stanbul 1956, s. 155-156)
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AHMED SERVET
(Do¤. 1845—Ölm. 1897)

K›rklareli’nde do¤du. K›rklareli müftüsü Süleyman Efen-
di’den Arapça, flair Hasibî’den Farsça dersleri ald›. Bektafli baba-
s› Tevfik Baba’n›n k›z› Hürmüz Han›m’la evlendi. Mehmed Ali
Hilmi Dede Baba’dan “babal›k” icazeti ald›. 1880-1896 y›llar›
aras›nda K›rklareli’nde mukavelât muharrirli¤inde bulundu.
Kerbelâ olay›n› anlatan Nevha-i Dil adl› eseri bas›lm›flt›r. 

Geldi ol dem ki felek devr-i muhâlifle hemân
Mihr-i ümîdi ide hâk-i siyâha pinhân
Bâ¤-› Firdevs’e ne kim var ise merdân-› Hudâ
Oldular birbiri ard›nca flehîden pûyân
Harbe nevbet yetüp ol zübde-i nev-i beflere
Nitekim geldi dem-i da‘vet hallâk-› cihân
Ehl-i Beyt’in ça¤›rub eyledi tekrar veda‘
Terk edüb cümlesini Hakk’a hazîn u nâlân
Basd› çün rahfl-› hümâyuna saâdetle kadem
Cânib-i ma‘rekeye sür‘at ile oldu revân

Durdu a‘daya mukâbil o kerîm u cevâd
Derd-i hicrân›yle bu fli‘ri buyurdu inflâd

Ey olan tâbi‘-i fermân-› Yezîd-i gaddâr
Sizde yok zerre kadar havf-› Cenâb-› Kahhâr
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Bunca mü’minleri dil-teflne flehîd eylediniz
Kan› insaf›n›z ey kavm-i zalûm u cebbâr
Beni bu cânibe da‘vet ile celb eylediniz
Nakz-› ahd eyleyerek flimdi edersiz inkâr
Ci¤erin yakd›n›z etfâl u nisân›n bî-âb
Etmeyib Fahr-i risâlet ile Allah’dan âr
Geliniz etdi¤iniz cevre peflîmân ol›n›z
Olmadan sahib-i isyân u günah bisyâr

Çünki Hakk’dan utanub etmediniz zerre hicâb
Ne verirsiz yar›n ecdâd›ma mahflerde cevâb

‹ttifâkan dediler fiâh’a o kavm-i hussâd
Hiçbir vechile bizden olamazs›n âzâd
‹nk›yâd etmez isen emr-i Yezîd’e flimdi
Katline lâhikk olur hükm-i Ubeyd ‹bn Ziyâd
K›ld› ol f›rka-i güm-râha be-tekrar hitâb
Geliniz olmay›n›z bâni-i bünyâd-› fesâd
Bu diyâra beni celb eylediniz da‘vet ile
Bunda ben gelmemiflim etmek içün ceng-i cihâd
Mâni‘-i rehgüzerim olmay›n›z tâ varay›m 
Soray›m fiam’a Yezîd’e nedir esbâb-i inâd

Bu nasîhat dahi ol kavm-i pelîde te’sîr
Etmeyib çekdiler ol fiâha suyûf-i fiimîr

Tî¤›n› çekdi celâdet ile ol hayr-› halef
K›ld› bir hamlede çok kimseleri mahv u telef
Tîr-i bârân ederek her yanadan k›ld› guluvv
Etdi ol fiah’› aduv sehm-i belâ-hâya hedef
Ten-i pâkinde olub yetmifl iki çeflme revân 
Yere düfldü hemân ol mahzen-i esrâr-› aref
fiimr-i Zî’l-Cevflen bedbaht›n elinden âhir
fierbet-i câm-› flehâdet ile kesb etdi fleref
Ehl-i Beyt’den o zaman çarha ç›k›b âh u figân
Dahi sükkân-› semâ k›ld› bu ahvâle esef 
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Ol kadar mâtem edib eylediler âh u bükâ
Oldu çün nevhalar› velvele-endâz-› semâ

Nîzeler üzre verib re’s-i flehîdâna nizâm
Kald› meydanda bî-ser-i cesed-i pâk-i ‹mam
Dil-i püryânla etfâl u nisây› sad âh
Bindirib nâkelere etdiler azm-i reh-i fiâm
Yetdiler fiâm’a o gün çünki ahâli-yi Dimaflk
fiehr âyîn idüb etmifl idiler seyre k›yâm
Ehl-i Beyt ile beraberce Cenâb-› Zeynel
fiâm’dan sonra Medîne’ye dönüb k›ld› hirâm
Ç›kd›lar karflu ehâli-yi Medîne cümle
Ehl-i Beyti göricek kisve-i mâtemde tamâm

Durdular kafileye karfl› hemân fleyh ile flâb
K›ld›lar hüzn ile mâtem ederek böyle hitâb

Kani ol flâh-› kerem-kâr›n›z› neylediniz
Bize i‘lâm edin hünkâr›n›z› neylediniz
N’oldu mazlûm Hüseyn ‹bn-i Cenâb-› Zehrâ
Sâni-i Haydar-› Kerrâr’›n›z› neylediniz
Nice oldu iki güldeste-i gülzâr-› Hasan
Sünbül-i ravza-i ebrâr›n›z› neylediniz
Kaplam›fl gerd-i melâlet gül-i ruhsâr›n›z›
N‘etdiniz nefl’e-i dîdâr›n›z› neylediniz

Türbe-i hazrete yüz sürdüler ândan nâgâh
K›ld›lar hâl-i dil izhâr ile âh cângâh

Ey Resûl-i dü cihân k›ble ki ehl-i iyân
Bize bîdâd ile gör netdi sipihr-i gerdân
Mübtelâ k›ld› bizi bâdiye-i gurbetde
Düflmen-i dûn murâd›nca edib vâh-› devrân
fiem’-i ikbâlimizi zulmüyle ›tfâ etdi
Zâlim-i fiâm ile Kûfîler edib çûn tu¤yân
K›yd›lar cân-› Hüseyn’e o sipâh-› hûnhâr
Etdiler hâke hemân cism-i latîfin yeksân

393



Tutmayub hürmetini bezm-i belâda bî-âb
K›rd›lar elini Yâ fiâfi-› Yevmi’l-Mîzân

Verdiler nâle ile halka tamamen ra‘fla
Ol kadar nâle ki çün lerze getirdi arfla

fiimr-i Zi’l-Cevflen ile ehl-i fesâda la‘net
Ehl-i Beyt hat›r›na k›lmad› zerre hürmet
Rû-yi rahat göremez cân-› Ubeyd ‹bn-i Ziyâd
Etdi¤ini yan›na hiç kor mu Cenâb-› ‹zzet
Âl u evlâd-› Nebî katline flimflîr çeken
Rûz-i Mahfler’de azâb›n çeker elbet elbet
Kerbelâ teflnelerin yâd ile her subh u mesâ
Okuya mü’min olan rûh-› Hüseyn’e rahmet
Cân u dilden ola evlâd-› Resûl’e bende
Bulmak isterse her kim derecât-› rif’at

Okusun ehl-i adûye gece gündüz la’net
Her kim isterse dâreynde bulmak izzet

Kerbelâ defltinin âvârelerin yâd edelim 
Sakf-› gerdun› y›k›b âh›yla berbâd edelim
Kalbimiz eyleyelim çirk-i maâsiden pâk
Dilimiz zikr-i flehîdân ile mu‘tâd edelim 
Hakk ile bât›l› bu vak‘a eder çünki temyîz
Ericek flehr-i gamm mâtemi feryâd edelim
Duyalar nâlemizi hem dahi sükkân-› semâ
Âh u fi¤ân›m›z› flevkile müzdâd edelim
Servetâ var ise eflrâr› tesâhub eyler
Bezmimizden ân› tevbîh ile ib‘âd edelim

Nâr-› mâtemle yakub cân u ci¤er da¤layal›m
An›b ol vâk›ay› haflre kadar a¤layal›m

(Ahmed Servet, Nevha-i Dil, Kasbar Matbaas›, ‹stanbul 1311,
s. 26-32)
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ÂD‹LE SULTAN
(Do¤. 29 May›s 1826 —Ölm. 12 fiubat 1899)

‹stanbul’da do¤an Âdile Han›m, Sultan II. Mahmud’un k›z›-
d›r. Saray çevresinde büyüdü, iyi bir e¤itim ald›. 1845 y›l›nda
Tophane Müfliri Mehmed Ali Pafla ile evlendi. Nakflibendi tari-
kat›na intisab etti. ‹stanbul’da öldü. Cenaze namaz› Eyüp Cami-
inde k›l›nd›. Bostaniskelesi mevkiindeki türbesine gömüldü. Di-
van› bas›lm›flt›r. 

Mersiye Der Hakk-› Hazret-i ‹mâm-› Hüseyn 
Rad›yallahü Anh 

Geldi bu aflr-› Muharrem ey Hüseyn-i Kerbelâ
‹flbu demdir vakt-i mâtem ey Hüseyn-i Kerbelâ 
Kanl› yafl aks›n gözümden sen susuz oldun flehîd
Nûr-i çeflm-i Fahr-i Âlem ey Hüseyn-i Kerbelâ 

Sard› etraf›n adüv mesrûr u flâdân oldular 
Kâfirâne buldular maksûd u handân oldular 
Hânedân-› Mustafâ aflk›nla giryân oldular 
Nûr-i çeflm-i Fahr-i Âlem ey Hüseyn-i Kerbelâ 

Durdular ehl-i flekâ ashâb-› müstesnâ gibi
Karfl›na ok atd›lar küffâr-› bî-pervâ gibi
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Dökdüler hûn-i siriflkin âfl›k›n deryâ gibi
Nûr-i çeflm-i Fahr-i Âlem ey Hüseyn-i Kerbelâ 

Söylenilmez âh o hâlet Hudâ hakk› içün
Rûz-i menhûs ü sabâh yevm-i mahflerdi o gün
Kâfirân handân oldu a¤lad› mü’min bütün
Nûr-i çeflm-i Fahr-i Âlem ey Hüseyn-i Kerbelâ 

Vâlidin yani Aliyyü’l-Murtazâ’n›n aflk›na
Cedd-i pâkin ol Muhammed Mustafâ’n›n aflk›na
Âdile a¤lar kazâ-y› Kerbelâ’n›n aflk›na
Nûr-i çeflm-i Fahr-i Âlem ey Hüseyn-i Kerbelâ 

(Âdile Sultan, Âdile Sultan Divan›, Millet Kütüphanesi, Ali
Emiri, Manzum, no.260, vk. 13ab) 
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EDHEM 
(Do¤. ?—Ölm. ?)

fiairin kimli¤i hakk›nda bilgimiz yoktur. 1874 y›l›ndan sonra
vefat etti¤i san›lmaktad›r. 

Vây bu âlem ki yine sûret-i umrân gözedir 
Katl olup hayli nebi olmufl iken hûn efflân gözedir

Oldu ezcümle Yezîd emri ile s›bt-› Nebi 
Kerbelâ’da hedef-i hançer-i zulm-i bürrân

Nice ashâb ile sâdât› edip âmâc-gâh 
K›yd› zâlim fie-i bâ¤›ye-i bi-iz‘ân

A¤la ey dil ne aceb çekdi te‘ab Âl-i Abâ 
Dest-i düflmende susuzlukla edip azm-i cinân

K›ld› tenfiz o habis ‹bn-i Ziyad emr-i Yezîd’i 
Varta-i la‘nete atd› kendini hemçü fleytân

‹bn-i Sa‘de ne diyem kim müntek›m› Mevlâ’d›r 
Ol flehin katlini der‘uhde edip oldu revân

A¤lasun geldi yine aflr-i Muharrem mâtem kim 
Ol Yezîd’e ederek hem la‘neti ehl-i imân
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Edhem’â vird-i zebân oldu sana vâh Hüseyn 
Hubb ile emr ediyor Âlini Fahr-i dü cihân

(Edhem, Vak‘a-i Kerbelâ, ‹stanbul 1291, s. 49-50)
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SENÎH-‹ MEVLEVÎ
(Do¤. 1822—Ölm. 1900)

As›l ad› Süleyman’d›r. Bursa’da do¤du. 1857’de ‹stanbul’a
geldi. Divan-› Hümayun Kalemi’nde çal›flt›. Tahrirat Baflkatipli-
¤i göreviyle Erzurum, Kars ve Ka¤›zman’da bulundu. 1864’te
Tuna Vilayeti Mektupçulu¤u’na tayin edildi. Ancak, Midhat Pa-
fla ile geçinemedi¤i için ayr›ld›. ‹stanbul’da vefat etti. Selimiye
dergah› haziresine gömüldü. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye Berâ-y› S›bt-› Nebî Cenâb-› ‹mâm-› Hüseyn-i Velî

Muharrem irdi bu demlerde zikr-i flâh idelim
Makâm-› flîven ü efsûs› cây-gâh idelim
Derûn-i leflker-i endûha flâh-râh idelim
Giyüp libâs-› siyeh-reng-i mâtem âh idelim
Cenâb-› pâk Hüseyn içün âh u vâh idelim

Gelince vak‘a-i sultân-› Kerbelâ yâda
Düfler bir âtefl-i cânsûz kalb-i nâ-flâda
Bu demde gussadan âdem olur m› âzâde 
Zamân-› mâtem ü gamd›r gönül bu esnâda
Cenâb-› pâk Hüseyn içün âh u vâh idelim
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Dirî¤ u hayf o ci¤er pâre-i cenâb-› Betûl
fiehîdâ eyledi azm-i visâl-gâh-› Resûl
Bak iflte geldi o dem vakt-i mâtem itdi hulûl
Olup bu vak‘ay› yâd ile girye-nâk ü melûl
Cenâb-› pâk Hüseyn içün âh u vâh idelim

O nûr-i dîde-i sâkî-i havz-› kevserden
Dirî¤ eyledi bir katre âb› ehl-i fiten
Çün old› âtefl-i gayret derûna sûz-efgen
Nisâr-› cây-› siriflk eyleyüp bi-aflk-› Hasen
Cenâb-› pâk Hüseyn içün âh u vâh idelim

Ne rütbe vard›r o flehzâde-i mükerremde
Ki câ-niflîn idi zânû-y› fahr-i âlemde
fiehîd olup yed-i gadr-i Yezîd-i azlemde
Cinâna old› h›râmân bu vakt-i mâtemde
Cenâb-› pâk Hüseyn içün âh u vâh idelim

Yezîd ü mel‘anet endîfl ü fiemr-i dîv-nihâd
O flâh-› âleme eyvâh k›ld›lar bî-dâd
Hudâ’dan itmedi Sa’d ‹bn-i Ziyâd
Hezâr la‘net eyle cümlesin idüp ta‘dâd
Cenâb-› pâk Hüseyn içün âh u vâh idelim

Fezâ-y› haflrde yâ Rab bi-hakk-› Âl-i abâ
Beni Eimme-i ‹snâ Afler’den etme cüdâ
Muhibb-i müntesibiz anlara Senîh-âsâ
Diriz gelince Muharrem idüp bu gûne nidâ
Cenâb-› pâk Hüseyn içün âh u vâh idelim

(Senih, Divan-› Senih-i Mevlevî, Matbaa-i Âmire, ‹stanbul
1275, s. 20-21)

Mersiye

S›bt-i mahbûb-i Hudâs›n yâ Hüseyn-i Kerbelâ 
Cüz ü zât-› Murtazâ’s›n yâ Hüseyn-i Kerbelâ 
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Cevher-i cân hüsn-i rûflen-çerâ¤-› Fat›ma
Server-i Âl-i Abâ’s›n yâ Hüseyn-i Kerbelâ 

Çün flerâfet sende feth oldu h›lâfet sende hatm
‹btidâ vü intihâs›n yâ Hüseyn-i Kerbelâ 

Menba›n bahr-i vücûd-i sâkî-i Kevser’dedir
Çeflme-i feyz-i atâs›n yâ Hüseyn-i Kerbelâ

Eylemifl Kur’an’da hak tavsîf Ehl-i Beyt’ini
S›rr-› vahy-i entümâs›n yâ Hüseyn-i Kerbelâ

Cevher-i feyz-i flehâdetdir sana ancak bedel
Nakd-i flâh-› lâ-fetâs›n yâ Hüseyn-i Kerbelâ

Bâb-› lutfundan Senîh-i mücrimi reddeyleme
Kâbil-i özr ü ricâs›n yâ Hüseyn-i Kerbelâ 

(Senih, Divan-› Senih-i Mevlevî, Matbaa-i Âmire, ‹stanbul
1275, s. 8)

Mersiye-i Berâ-y› Cenâb-› fiehîd-i Kerbelâ 
‹mâm Hüseyn-i Müctebâ

Dehre ol dem ki Muharrem denilen mâh gelür
Dil-i sevdâ-zedeme bin gam u cân-gâh gelür
Yâd›ma vaka-i flehzâde-i cem-câh gelür
Akl›m ol hayret ile gâh gider gâh gelür
Derd ile her nefesimden flerer-i âh gelür
Her kabilden na¤am-i nâlifl-i Allâh gelür
Bu melâl ile cihandan bana ikrâh gelür
Leb-i efsûsuma sad-hayf ü sad-eyvâh gelür

Ben nas›l mâtem idüb cân u ci¤er da¤lamay›m
Çâk çâk ederek sînemi kan a¤lamay›m



Gelîcek vak‘a-i flâh-› flehîdân yâda
Düfldü bir âtefl-i cân-sûz dil-i nâflâda
Öyle cevr etdi ki ol flâha adû dünyada
Görmedi kavm-i Yahûdîden an› ‹sâ da
Nice zâlim demeyim flol felek-i bî-dâda
Neler etdi o flehen-flâh-› kerem-i mu‘tâda 
Tâb-› germâ ile leb-i teflne idüb sahrâda
Tî¤-› gadr ile flehîd etdi yedi adâda 

Buldu rahmetine Rahmân› Hüseyn-i mazlûm
Oldu müsta¤rak-› la‘net bir alay kavm-i zalûm

Y›k›lub çarh düflüp mihr ü kevâkib hâke
Sars›lup hâk-i zemîn ç›ksa sezâ eflâke
Kerbelâ’y› boyayub hûn-i Hüseyn-i pâke
K›yd-› gaddâr-› felek âl-i fleh-i levlâke
Kudreti yok mu idi kim idü¤ün idrâke
Ne diyem âh o mürüvvetsiz olan bî-pâke
Düfldü nâr-› gam u endûh dil-i sad-çâke
Yanarak bafllad› dil-i nâle-i âteflnâke

Âh edersem bu harâretle yanar nâra felek
Dutuflur sûzifl-i feryâd ile ins ü melek

Öyle server ki Hasan ile Hüseyn tâhir
Cedd-i emcedleri mahbûb-i Cenâb-› kâdir
Eb-i zî-flanlar› fiîr ü Hudâ-y› kâhir
Mâder-i pâklar› Fat›matü’z-Zehrâ’d›r
H›l‘atinde birinin flems-i kerâmet zâhir
Tal‘atinde birinin nûr-i velâyet bâhir
Cevr iden anlara eyâ nas›l olmaz kâfir
‹tdi cür’et buna bir nîce leîm-i fâcir

Ben o kafirleri la‘netle ederdim ta‘dâd
‹stemem eylemem ismi ile düflmenleri yâd

Ne kadar mücrim isem de sen idüb afv-i kusûr
K›lma yâ Rab beni flâh-› flühedâdan mehcûr
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Dergehinde bulay›m kendime bir câ-y› huzûr
Dâhil-i saff-› kilâb eyleyüb eyle mesrûr
Hazret-i fahr-i rüsül aflk›na ey Rabb-i gafûr
Perde-i ma¤firetinle günehim k›l mestûr
Eser-i aflklar› kalbimi k›lsun pür-nûr
Eyleme hâk-i der-i Âl-i Abâ’dan beni dûr

Kullar› olma Senîh’in fleref ü ›zzetidir
Maksad› ancak o flâhân›n ubûdiyyetidir

(Senih, Divan-› Senih-i Mevlevî, Matbaa-i Âmire, ‹stanbul
1275, s. 18-19)

Der Medh-i Celîl-i Hazret-i Sultân-› fiühedâ 

fiâh-› flühedâ mâh-› müeyyedsin efendim 
Fahr-i suadâ es‘ad ü emcedsin efendim 
fiem‘-i harem-i Hazret-i Ahmed’sin efendim 
Teflrif-i flehâdetle müfleyyedsin efendim 
Sen nâm-› Hüseyn ile ser-âmedsin efendim 
Ferzend-i Âli s›bt-› Muhammed’sin efendim

Hem fâtihas›n asl-› asîl-i flürefâda 
Hem hâtimesin silk-i celîl-i hulefâda 
Kadrin yücedir ind-i muallâ-y› Hudâ’da 
Bâ-izz ü fleref hamse-i ashâb-› ibâda 
Sen nâm-› Hüseyn ile ser-âmedsin efendim 
Ferzend-i Âli s›bt-› Muhammed’sin efendim

Dünyay› yakan vak‘a-i sûzifl fikenindir 
Mâtemine fânide cihân nevha-zenindir 
Hem-pâye sana dâder-i pâk Hasen’indir 
‹kbâl ü saâdet iki âlemde senindir 
Sen nâm-› Hüseyn ile ser-âmedsin efendim 
Ferzend-i Âli s›bt-› Muhammed’sin efendim

Hurflid-i cemalin edicek âlemi rûflen 
Zânü-y› Resûl oldu vücûdunla müzeyyen 
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Bir cüz denildi sana Mahbûb-› Hudâ’dan 
Olsan n’ola her sûret ile ecmel ü ahsen 
Sen nâm-› Hüseyn ile ser-âmedsin efendim 
Ferzend-i Âli s›bt-› Muhammed’sin efendim

Çokdur keremi hâlik-› bî-misl ü adîlin 
Etmifl beni mânend-i Senih iflte dahilin 
Her lahza k›l›p vird-i zebân ism-i cemîlin
Tekrar eder evsâf›n› bu abd-i zelîlin 
Sen nâm-› Hüseyn ile ser-âmedsin efendim 
Ferzend-i Âli s›bt-› Muhammed’sin efendim

(Senih, Mersiye-i Cenâb-› fiehin-flâh-› Kerbelâ, Ceride-i Askeriye
Matbaas›, ‹stanbul 1290, s. 10-12)

Mersiye-i berâ-y› fiâh-› fiühedâ-y› Kerbelâ 

Ta‘zim ü ihtiram iken ümera hem sana 
‹nd-i adûda oldu ezâ mültezim sana 
Zira k›l›p vücûh ile cevr ü sitem sana 
Zâlim hem Ehl-i Beyt’ine kasd etdi hem sana 
îrâs edüp bu zulm ü taaddî elem sana 
Verdi kemâl-i hüzn ü melâl-i etemm sana 
Yâ flâh-› Kerbelâ ne revâ bunca gam sana 
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

Sen s›bt-› pâk-i zât-› Habîb-i Hudâ iken 
Sen nakd-i cân-› Haydar-› Hayber-güflâ iken 
Sen nûr-› çeflm-i Hazret-i Hayrü’n-Nisâ iken 
Sen matlub-› dil-i Hasan-› müctebâ iken 
Sen flem‘-i cem‘-i hamse-i Âl-i Abâ iken 
Âlemde haste-i gama mihrin devâ iken 
Yâ flâh-› Kerbelâ ne revâ bunca gam sana 
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

Hîn-i veda‘ k›ld› vedîa Habîb-i Rab 
Ashâb ü mü’minine iki fley-i müntehab 
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Biri kitâb di¤eri sâdât-› Âl heb 
Ol cümledensin iflte sen seyyid-i Arab 
Çekdin cefâ-y› hasm ile çok rencifl ü taab 
Kadrin azîm iken bu kadar bilmezem aceb 
Yâ flâh-› Kerbelâ ne reva bunca gam sana 
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

Ta kim kuruldu ma‘reke-i deflt-i Kerbelâ 
Saf çekdi sû-be-sû suadâ ile eflk›yâ 
Oldu flehîd önünce hep etbâ‘ ü akraba 
Meydânda sen yegâne kal›p eyledin gazâ 
Eflhâd›na hücûm idip a‘dâ-y› bi-hayâ 
K›ld› sana teveccüh olanca gam ü belâ 
Yâ flâh-› Kerbelâ ne reva bunca gam sana 
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

S›bt-› Celil-i Hazret-i Mahbûb-i Zü’l-Celâl 
Sahrâ-y› Kerbelâ’da susuz k›ld› irtihâl 
Ti¤ u hadeng üflürdü ana bir gürûh-› zâl 
Fikr eyleyin bu hâli hazîn olmamak muhâl 
K›ld› Senîh nazm-› Fuzûlî’yi hasb-i hâl 
Böyle der a¤lar eyleyip arz-› gam u melal 
Yâ flâh-› Kerbelâ ne revâ bunca gam sana 
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

(Senih, Mersiye-i Cenâb-› fiehin-flâh-› Kerbelâ, Ceride-i Askeriye
Matbaas›, ‹stanbul 1290, s. 13-15)

Mersiye-i berâ-y› fiâh-› fiehîdân-› Kerbelâ 

Mâh-› Muharrem erdi deyüp flimdi yâ Hüseyn
Âh eylerim berâ-y› fleh-i müctebâ Hüseyn
Rûflen-çerâ¤-› âl-i resûl-i Hudâs›n yâ Hüseyn
Verdi Hudâ yolunda kazaya r›za Hüseyn
Oldu bu dem flehîd-i fleh-i Kerbelâ Hüseyn
Nûr-i dü çeflm-i Fat›ma vü Murtazâ Hüseyn 
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Âfl›k m› ol ki didesini pür-nem eylemez
Hâke nisâr eden dürr-i eflkin kem eylemez
Mü’minleri bu vak‘a nice pür-gam eylemez
Müslim olan bugünde nas›l mâtem eylemez
Oldu bu dem flehîd-i fleh-i Kerbelâ Hüseyn
Nûr-i dü çeflm-i Fat›ma vü Murtazâ Hüseyn 

Cünbân iderdi mehdini Cibril gâh gâh 
Hâbîde olsa ol fleh-i kerrûbiyân sipâh
K›ld› cefâ dirî¤ ana a‘dâ-y› kîne-hâh 
Giryân olup idersem aceb mi fi¤ân vâh
Oldu bu dem flehîd-i fleh-i Kerbelâ Hüseyn
Nûr-i dü çeflm-i Fat›ma vü Murtazâ Hüseyn 

Çeflmân-i hûn-feflândan akup eflk bitmede
Halk-› cihân hep âh deyüp âh iflitmede
Bu günde bâng-i âh ü nevâ çarha gitmedi 
Sükkân-› arz u ehl-i semâ mâtem itmede
Oldu bu dem flehîd-i fleh-i Kerbelâ Hüseyn
Nûr-i dü çeflm-i Fat›ma vü Murtazâ Hüseyn 

Yâ Rab bi-hakk-› Hazret-i sultân-› enbiyâ
fiâhân-› ehl-i beytden etme beni cüdâ
K›l cismimi türâb der-i flâh-› lâ-fetâ
Olsun bu vakt-i pür-gama cân u cihân fedâ
Oldu bu dem flehîd-i fleh-i Kerbelâ Hüseyn
Nûr-i dü çeflm-i Fat›ma vü Murtazâ Hüseyn 

Ya Rab bi-hazret-i fleh-i Hayber-i küflâ Ali
Yâ Rab bi-hurmet-i Hasen-i ahsen veli
Sinemde nûr-i aflklar›n eyle mürcelî
Giryân olam gelince Muharrem deyüp beli
Oldu bu dem flehîd-i fleh-i Kerbelâ Hüseyn
Nûr-i dü çeflm-i Fat›ma vü Murtazâ Hüseyn 

Geldikçe yâd›ma o fleh-i kâm–rân›m âh
Nâr-› firâk ile yan›yor cism ü cân›m âh
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Misl-i Senih zâr k›lub hem-zebân›m âh
Bu matla oldu flimdi medâr-› fi¤ân›m âh
Oldu bu dem flehîd-i fleh-i Kerbelâ Hüseyn
Nûr-i dü çeflm-i Fat›ma vü Murtazâ Hüseyn 

(Senih, Mersiye-i Cenâb-› fiehin-flâh-› Kerbelâ, Ceride-i Askeriye
Matbaas›, ‹stanbul 1290, s. 19-20)

Mersiye

Penbe zîb-i kalb–i virân›m Hüseyn-i Kerbelâ 
Bâis-i ihyâ vü ›mrân›m Hüseyn-i Kerbelâ 
Tûtiyâ-y› çeflm-i ›m‘ân›m Hüseyn-i Kerbelâ 
Lem‘a-sâz-› ayn-› iykân›m Hüseyn-i Kerbelâ 
Pertev-efrûz-i dil ü cân›m Hüseyn-i Kerbelâ 
Nûr-i bahfl-› din ü imân›m Hüseyn-i Kerbelâ 

Kabiliyetçe de¤ilsem de sezâ-y› ihtisâs
Mahz-› lutfundan beni k›lm›fl efendim abd-i hâs
Hakk›ma ihsân›n› görsün avâm ile havâs
Zulmet-i cehl ü dalâletden beni eyler halâs
Pertev-efrûz-i dil ü cân›m Hüseyn-i Kerbelâ 
Nûr-i bahfl-› din ü imân›m Hüseyn-i Kerbelâ 

fiâh-› âlemdir dü âlemde nice yüz bin kula
Uymayan ana ne mümkin kim reh-i Hakk› bula
Rehber oldu neyyir-i aflk› bana girdim yola
Ben fürû¤-› mihrinin ihyâs›y›m olsa nola
Pertev-efrûz-i dil ü cân›m Hüseyn-i Kerbelâ 
Nûr-i bahfl-› din ü imân›m Hüseyn-i Kerbelâ 

Fer bulup hûrflîd-i aflk›ndan dil-i sûz-i efkenim
Tâb-dâr oldu ziyâs›yla çerâ¤-› rûflenim
Gûyiyâ bir flu‘ledir flem-i muhabbetden tenim
Zerreyim ben âftâb-› zât›na olmufl benim
Pertev-efrûz-i dil ü cân›m Hüseyn-i Kerbelâ 
Nûr-i bahfl-› din ü imân›m Hüseyn-i Kerbelâ 
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Dest-gîr-i âcizând›r Hazret-i flâh-› Necef
Sen dahîl-i âsitâns›n Senîhâ lâ tehaf
Melceindir necl-i pâki çekme âlemde esef
Zikr idüp bu matla-› garrây› k›l kesb-i fleref
Pertev-efrûz-i dil ü cân›m Hüseyn-i Kerbelâ 
Nûr-i bahfl-› din ü imân›m Hüseyn-i Kerbelâ 

(Senih, Divan-› Senih-i Mevlevî, Matbaa-i Âmire, ‹stanbul 1275,
s. 8-9)
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TEVFÎK
(Do¤. 1826—Ölm. 1901)

Ankara’da do¤du. Çerkeflli fieyh Mustafa Efendi’nin torunu,
Osman Efendi’nin o¤ludur. 1834 y›l›nda ‹stanbul’a geldi. Özel
dersler ald›. Befliktafl, Halep, Kayseri, Çank›r›, Bursa, Viranflehir,
Bal›kesir niyabetinde, Medine kad›l›¤›nda bulundu. Anadolu ve
Rumeli kazaskerli¤i payelerini elde etti. Ömrünün son günlerin-
de felçli idi. 

Geldi ol demler ki âlem âh u nâlân aylesün
Sînesin pür-dâ¤ idüp çâk-i girîbân eylesün
Geldi ol eyyâm kim ehl-i zemîn ü âsümân
Âh subh u flâm ile âfâk› vîrân eylesün
Yâ idüp girdâb-› eflk-i hasrete gark-› vücûd
Âtefl-i gayretle yâ cismini sûzân eylesün
Ya’nî kim aflr-i Muharrem geldi bu kalb-i hazîn
Derdini mâtem-serâ-y› dehre i’lân eylesün
‹tdiler s›bt-i Resûl-i Ekrem’i anda flehîd
Hafle lillâh kim bu hâli ehl-i îmân eylesün
Böyle kâfir zâlimin hâmisinin zü’l-intikam
Gonca-i âmâlini gülnâr-› h›rmân eylesün
Mâcerâ-y› ehl-i beyti yâd idüb âdem olan
Yal›n›z bu dem de¤il her an efgân eylesün
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‹ntikam almak o kâfirden e¤er mümkün ise 
Dil o vâdîde fedâ-y› cevher-i cân eylesün 
Âsümân ister ise âlemde rif’at bulmaya
Mâh u mihrin ol dahî bu yolda kurbân eylesün

La’net olsun tâ ebed la’net Yezid’in cân›na
‹’tibâr etmem an›n hiç flüpheli îmân›na

Kurre-i Ayn-› Resûl-i Ahmed-i Muhtâr iken
Gonca-i gül-nahl-i gülzâr-› dil kerrâr iken
‹tdiler üftâde-i hûnîn-i hâk-i Kerbelâ
Nazenin-i perverde-i mehd-i saâdet-zâr iken
Nüh felek ›zhâr-› mâtem etdi ol gün âleme
Kimseye rahm eylemez bir zâlim ü gaddâr iken 
Cümleye olsun haram ahz ü atâ-y› zevk u flevk
fiimdi bâzâr-› gönül hâhiflker-i ekdâr iken
Âh›m›z tâb-› efken kevn ü mekân olsa nola
Sûzifl-i gayretle dâim sîne âtefl-bâr iken
Böyle dilsûz-i cihân bir emr-i âhar yazmad›
Kilk-i dîvân-› kazâ bir kâtib-i esrâr iken
Görmedi mislin bu hal-i pür-melâlin nüh kubâb
Hayl-i demdir kainât› ruz-i fleb seyyâr iken
Damlay›nca hûn-i mazlûm-i flehîd-i Kerbelâ
Lerze-dâr etdi zemini câ-y› istikrâr iken 
Nefl’esinden mest-i sahbâ-y› gurûr oldu Yezîd 
Ehl-i Beyt’in ol dem dehfletde hâli zâr iken

Destini âlûde-i hûn-i flehîdân eyledi
Kendini sâyeflte-i h›rman-› gufrân eyledi

Düfldü tâbût-i zemîn üzre o cism-i nâzenin
Hokka-i yakûtda mânende-i dürr-i semîn
Âh u feryâd-› Ali’den ol dem dil-sûzda
Çâk çâk oldu kulûb ü enbiya vü mürselîn
fiâhid-i hâbîde-i bâl-i hümâ-y› ›zz iken
‹tdiler hâflâk ü hâsden penbe-i hâbisterîn
Cur’a peymâ-y› safa âzâde-i âlâm iken
Mübtelâ-y› derd-i mihnet oldu  hep hûrâ-y› în
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‹nkisâr-› hât›r-› firkat niflân›ndan o dem
Birbirine ta’ziyet eylerdi eflâk ü zemîn
Rugan-› gamla fitîl-i âhdan bu derd ile
Yand›r›r gönlünde her fleb bin çera¤-› arfl-› berin 
Ser-nigun a¤lard› ye’sinden o demlerde zâr zâr
Nahl-i tûbâ-y› cinan her bir nihal-i yâsemîn
Ümmü dünya hasretinden ol kadar kan a¤lad›
Hayli dem gül-gûn akd› çeflme-i mâ-i maîn
Peyk-i nusret sen niçin etdin dirî¤-› merhamet
Hânedân-› Mustafa’ya cevrederken kâfirîn

Vara benzer medhalin bunda senin de galibâ
Düflman›n m›yd› behey zâlim senin Âl-i Abâ 

Kald›rup Allah’dan havf ve hicab› ol leîm
Cân›na k›yd› Hüseyn’in cismini etdi dü nîm
Âline evlâd›na öyle cefâlar eyledi
Ser-sefil oldu o demde öyle encal-i kerîm
Kimse insaf etmeyüp bir kimse mihmân etmedi
Bî-sadef kald› aç›kda bir nice dürr-i yetîm
Jale sanman subh-dem nâzil olan ol vak’adan
Su kesildi yerlere geçdi hicâb›ndan nesîm
Öfkesinden çatlayup her dem flerer-bâfl olmada
Düflmen-i Âl-i Abâ’ya kin ü gayz›ndan cahîm
Meflhede ba¤r›n sürüp ol demde âhû-y› h›ten
‹fltihâr ald› an›nçün nâfe-i anber flemîm
Her kim olsa reh-rev mi’râc-i kû-yi Murtaza 
Müjdeler olsun ana haza s›ratün müstakîm
Bilmedilerse ne mâni’ k›ymet-i iclâlini
Ol serir ârâ-yi ›zzin bir tak›m tab’-› sakîm
Sarf eder gencîne-i yâkût-i eflkin yoluna
Köhne bâzâr-› muhabbetden alan feyz-› amîm

Feyz-i dergâh-› Alî’den eyleriz kesb-i nisâb
Kim odur revnak-fezâ-y› ravza-i ümmü’l-kitâp

Ol ne gündür ki zuhurundan harâp oldu cihân
Zulmet-âbâd fesâd oldu zemîn ü âsümân
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Ol ne gündür s›rr›n› idrakden âciz ukûl
Ol ne gündür bâis-i hayret-fezâ-y› ins ü cân
Ol ne gündür heybetinden lerze-dâr oldu felek
Beyt-i ma’mûr oldu bir köhne sarâ-y› kârbân
Ol ne gündür gayretinden kendüsin pür-tâb eder
Ser-bürehne da¤lara düfldü bütün kerrûbiyân
Izd›râb-› hat›r›ndan böyle bir hengâmede
Sidrede bafl açub Cibril derdi el-amân
Ba¤r›na tafl basd›rup inlerdi  hüznünden f›rat
Kûhdan kûha flitâb eylerdi ebr-i hûn-feflân
Terk idüb zevk-i naîmî girdiler hep mâteme
Karalar ber-dûfl idüp g›lman u hûra-yi cinân
Hiddetinden çatlayup ol günde fânûs-i felek
Sînesinde kald› âsâr› de¤ildir kehkeflân
Gördü kim Âl-i Resûl’i oldular bî-âb ü tâb
Tafldan tafla çalard› bafl›n› âb-› revân

Telh-i kâm oldu bu hâletden  mizâc-› sel-sebîl
Tesliyet-bahfl k›lub olsun bize sabr-› cemîl

Hayretinden kudsiyân eylerdi tevcîh- i hitâb 
Birbirine derdi ol gün hazihi fley’in acâb
Kimse me’mûl eylemezdi kim ola sûret-nümâ
Perde-i takdirde bir böyle emr-i nâ-savâb
Bî-ser ü sâmân idüb garet-gerân-› Kerbelâ
Koydular dûflîz-gân-› ehl-i beyti bî-nikab
Atlas-› çerh-› hayâs›ndan melâik çâk idüb
Her biri bir pâresinden ruyine etdi hicâb
Hükmünü icrâda flefkat eylemezken âleme
Kalb-i sengîn kazaya verdi bu hal-i iltihâb
Ser-fürhu-bürde bu hâletden kadr-i sermest iken
Düfldü bafl›nda olan zerrîn külâh-› âfitâb 
Hikmetinden sorsalar bu vaz’-› nâ-hemvâr›n›n
‹ktidâr› var m› dehrin etme¤e redd-i cevâb
‹tmeyüp tenfiz-i ahkâm-› Hüseyn-i rûzigâr
Düflman›n eylerdi imzâ-y› berât›nda flitâb
Olmay›nca necl-i peygamber cihanda ber-murâd
Kim olur çarh-› muallây› fenâda kâm-yâb
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Mahflere terk eyledik biz flimdilik da’vâm›z›
Orda seyr eyle vefas›z dehr sen gavgâm›z›

Meclis-i ins-i alâda her kim olsa muhterem
Dehrin indinde ana cevr eylemek gerçi ehem
Lîk evlâd-› Ali’ye etdi¤in bir kimseye
‹tmedi ömründe asla ol sefîh-i bî-kerem
Ser-bürehne oldular eflter-süvâr râh-i züll 
Dürre-i nâsifte-i ikbâl olan hayrü’l-ümem
Ça¤r›fl›rlard› bu ahvâli görüp mür¤-› havâ
Bir olup sayyâd ile a¤lard› âhû-y› haram
Bî-kes ü bî-vâye gördükde nice flehzâdeyi
Âh edip ol gün sarard› rû-yi dînâr u derem
Âleme i’lam içün dâ¤-› dilin köhne zemîn
Yakd› her gün bafl›na âtefl o dem her bir âlem
Telhî-i gam-› lezzet flehd-i safay› basd›rub
Câm-› lebrîz-i elem devrân›d›r âlem bu dem
Zikr ü tesbîh-i melâikden bu nazm›m gûfl idüp
Nefl’e-yâb olsun safas›nda ademden muhteflem
Nâbedid oldu yine zevk u safâs› âlemin
Böyle günde ya nas›l Tevfik olmaz pür-elem

Yal›n›z bir sen misin bu derd ile nâlân olan
Sana hemdemdir gönül bu yolda müselman olan 

(Tevfik, Kasâid-i Tevfik, ‹stanbul 1304, s. 22-27) 
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TEVH‹DE HANIM
(Do¤. 1847—Ölm. 1901)

Tahire Han›m ile Limoncuzade Fehim Efendi’nin k›z›d›r. Ma-
nisal› Veznedar Çakmak Hüseyin Efendi ile evlenmifltir. Mevle-
vi tarikat›na mensuptur. 23 yafl›ndaki k›z›n›n, bir y›l sonra da ko-
cas›n›n vefat› Tevhide Han›m’› yaralam›flt›r. Manisa’da ölmüfl,
Revak Sultan Türbesi mezarl›¤›na gömülmüfltür. 

Divan› 1881 y›l›na kadar yaz›lm›fl fliirleri ihtiva etmektedir.
Divan› bas›lm›flt›r. 

Hazreti Hasan ü Hüseyin Rad›yallahü Anh

Çün Muharrem’dir bugün gel tâzelensin yâreler
Ehl-i cennet cümle melekler büründü kâreler
Kendisin sahraya sald› hicr ile divâneler
Tâ k›yâmet nâre yanar hüzn ile pervâneler
Nûr-i Hakk’a kar›fl›p gitdi o dem meh-pâreler
Haflre dek kan a¤las›nlar âfl›k-› bî-çâreler

Sad hezârân la’net-i pâyân Yezid’in cân›na
Bi- sebeb ordu açd› Kerbelâ meydân›na 
Etmedi hürmet Resulün âline evlâd›na 
Bunca ashâb-› Resûlün girdi ol dem kân›na 
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Nûr-i Hakk’a kar›fl›p gitdi o dem meh-pâreler
Haflre dek kan a¤las›nlar âfl›k-› âvâreler

Ol Hasan hazretlerine zehr içirdi eflk›yâ
Hem Hüseyn oldu susuzlukdan flehid-i Kerbelâ
Ummas›n Yezîd flefâat etmez Muhammed Mustafâ
Hem su vermez havz-› kevserden Aliyyü’l-Murtazâ
Nûr-i Hakk’a kar›fl›p gitdi o dem meh-pâreler
Haflre dek kan a¤las›nlar âfl›k-› bî-çâreler

Kanl› pîreheni gelince mahflerin meydân›na
Ehl-i mahfler hayran kal›r Fât›ma efgân›na
Ne yüz ile var›cek bilmem Hakk’›n dîvân›na
Yâ ilâhî koyma fiimr-i mel’ûnu cinân›na
Nûr-i Hakk’a kar›fl›p gitdi o dem meh-pâreler
Haflre dek kan a¤las›nlar âfl›k-› âvâreler

Geldi çün mâtem Muharrem dîdeler ça¤lar bugün
Bil muhib sâd›k olanlar sînesin da¤lar bugün
Ç›kar›p allar› âfl›klar kara ba¤lar bugün
fiâh Hüseyn’in aflk›na Tevhîde kan a¤lar bugün 
Nûr-i Hakk’a kar›fl›p gitdi o dem meh-pâreler
Haflre dek kan a¤las›nlar âfl›k-› bî-çâreler

(Gürol Pehlivan-Bülent Bayram-Mehmet Veysî Dörtbudak,
Tevhîde Han›m ve Divan›, 2. bask›, Manisa Belediyesi Kültür Ya-
y›nlar›, Manisa 2007, s. 52-53) 
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HERSEKL‹ ÂR‹F H‹KMET
(Do¤. 25 Kas›m 1839— 20 Nisan 1903)

Mostar’da do¤du. Babas›n›n ve dedesinin ölümleri üzerine
Hersek’ten Bosna’ya tafl›nd›lar. E¤itimini ‹stanbul’da tamamlad›.
Sadaret Mektubi Kalemi’nde memuriyete bafllad›. Anadolu ve
Rumeli’de memuruiyetlerde bulundu. fiehzadebafl›’ndaki evinde
vefat etti. Topkap› mezarl›¤›na gömüldü. Divan› bas›lm›flt›r.

Der Sitâyifl-i fiâh-› fiühedâ Hüseyn-i Kerbelâ 
Rad›yallahü anhü Teâlâ

Cevher-i imân ü dinsin yâ Hüseyn bin Ali
Nûr-i çeflm-i mü’mininsin yâ Hüseyn bin Ali

fiâh-› merdân vâlidin ümmün cenâb-› Fât›ma
Öyle bir necl-i güzinsin yâ Hüseyn bin Ali

Perverifl-yâb-› saâdetdir vücûd-i ekremin
Tâ ezelden nâzeninsin yâ Hüseyn bin Ali

Rîze-çîn matbah-› lutfun kibâr-› evliyâ
Server-i dîn-i mübînsin ya Hüseyin bin Ali
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Bir nigâh-› flefkat eyle Hikmet-i bî-çâreye
Mültecâ-y› müznibînsin ya Hüseyn bin Ali 

(Ârif Hikmet, Divan-› Ârif Hikmet, ‹stanbul Üniversitesi Kü-
tüphanesi, Türkçe Yazmalar, no.2864, vk. 42b)
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KÜÇÜK F‹L‹BEL‹ZADE MUSTAFA ÂSIM
(Do¤. 1856—Ölm. 1904)

‹stanbul’da do¤du. Filibeli Abdullah Efendi’nin o¤ludur. S›b-
yan ve Rüfldiye mektepleri ile cami derslerine devam eti. Özel
hocalardan ders ald›. fieyhulislaml›k dairesi Mektubî Kale-
mi’nde memurlu¤a bafllad›. Kudüs’te Noterlik ve Tahrirat Mü-
dürlü¤ü yapt›. Basra, Trabzon Mektupçulu¤u görevlerini üstlen-
di. Trabzon’da vefat etti. fiiirleri bas›lmad›. Kerbelâ olay›n› anla-
tan Nâle-i Uflflâk adl› eseri bas›lm›flt›r. 

Mersiye 

Nûr-i dînimdir Cenâb-› Mustafâ
Pertev-i flem‘-i hayât›m Murtazâ 
Tende cân›mdan Betûl ile R›zâ
Nûr-i çeflmân›m Hüseyn-i Kerbelâ

fiâh-› iklîm-i velâyetdir Hüseyn
Mihr-i eflâk-i kerâmetdir Hüseyn
Mefhar-i ehl-i flefâatdir Hüseyn
Nûr-i çeflmân›m Hüseyn-i Kerbelâ

Sen hafîd-i Ahmed-i Muhtâr’s›n
Âb-› rû-yi seyyidi’l-ebrârs›n
Nûr-i ayn-› Hayder-i Kerrâr’s›n
Nûr-i çeflmân›m Hüseyn-i Kerbelâ
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Yârin oldukda flehâ yevm-i h›sâb
Mazhar-› lutfun olunca fleyh u flâb
K›l flefâatle kulunda kâm-yâb
Nûr-i çeflmân›m Hüseyn-i Kerbelâ

(Küçük Filibelizade M. Âs›m, Nâle-i Uflflâk, ‹stanbul 1301, s.6)

Mersiye 

K›ld› çün ol flems-i eflâk-i cihân
Mâh-› nevle Kerbelâ’da iktirân

Etdi sâl-i hicret hayrü’l-ümem
Pâye-i altm›fl bire vaz‘-› kadem

Anda ârâm eyledi ol nâm-dâr
Etdi tâ on gün Muharrem’den güzâr

Çok vakây› itdi on günde zuhûr
Kim ider insân› mest ü bî-fluûr

Yevm-i sâlisde adüvv-i bî-hayâh
Cânib-i ‹slâm’dan etdi kat‘-› mâh

Yevm-i sâbi‘de atfl oldu bedîd
Izd›râba düfldü evlâd ü hafîd

Oldu efrât-› harâret rû-nümûn
Ehl-i Beyt âlâm›n› etdi füzûn

Tâbdan k›ld›kça anlar nâleler
Âsümânda a¤lad› kerrûbîler

Anlar etdikçe susuzlukdan fi¤ân
Ba¤r›n› hûn eyledi âb-› revân

Oldu bu esnada el-hâs›l helâk
fiiddet-i atfl ile hayli zât-› pâk
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Ehl-i Beyt etdikça zâr ü vâhlar
Tutdu ebr-âsâ semây› âhlar

Yevm-i âflirde o kavm-i bed-likâ
Bî-mehâba etdi harbe ictirâ

Yetmifl iki merd-i kâmil bî-hazer
Dört bin nâmerde karflu durdular

Hançer ü seyfi edince der-be-kef
Etdiler çok düflmen-i dîni telef

Cân verüp encâm-kâr nâm ald›lar
Vuslat-› Hak’dan güzel kâm ald›lar

Birbirin ta‘kîb idüp hep mü’minîn
Etdi azm-i ravza-i huld-i berîn

‹flbu esnâda Hüseyn-i nâm-dâr
Oldu yetmifl bir mahalden zahm-dâr

Za‘f olup cism-i flerifinde nümâ
Hâke sald› cism-i pâkin ol hümâ

fiimr-i Zi’l-Cevfl nâm bir kâfir pelîd
Âkibet ol hazreti etdi flehîd

Etdi ol kavm-i habâset âflikâr
Mustafâ evlâd›n› mahv ü tebâr

Söndürüp envâr-› dîn ü milleti
Y›kd›lar bünyân-› ‹slâmiyyeti

Kim ki etmezse bugün âh u fi¤ân
Dîn ü imân›nda var rîb ü gümân

Ey olan müfltâk-› dîdâr-› Hudâ
K›l salât-› hamse-i âl-i abâ

(Küçük Filibelizade M. Âs›m, Nâle-i Uflflâk, ‹stanbul 1301, s. 8-10)
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AL‹ FERRUH 
(Do¤. 1865-66—Ölm. 1904)

‹stanbul’da do¤du. Mekteb-i Mülkiye’de okudu. Paris’e giti.
Ulûm-i Siyasiyye Mektebi’nden mezun oldu. Paris ve Londra’da
sefaret katipliklerinde, Petersburg sefaret müsteflarl›klar›nda bu-
lundu. Vaflington sefirli¤i, Bulgaristan Komiserli¤i görevlerini
yapt›. Sofya’da öldü. Cenazesi ‹stanbul’a getirildi, Kad›köy’üne
defnedildi. Kerbelâ manzumesinin birinci k›sm› bas›lm›flt›r. 

Vâveylâ

Bir padifleh-i celil-i f›trat 
Mahrum oluyor hükûmetinden! 
Bir taht-niflin nüma sabiyyet
Alk›fllan›yor cinayetinden! 
“Ya Rab bu ne flûrifl ü k›yâmet 
Hengâme-i haflre mi alâmet”

Bir necl-i asîl-i bî-kabâhat 
Mehcûr-› vatan, esir, pâ-mal! 
Bir flahfl-› halî‘ pür fazâhat 
Ma¤rûr-› zaman, karîn-i ikbâl!! 
Kânûn-› kader de¤ilse muhtî 
Kim koyd› ana bu kanl› flart›?!
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Mahv etdi felek muzafferâne 
Hicranl›, elemli hânümân›! 
Etdi bu zaferle hâk-dâne 
Bin kahr-› azîm âsumân›! 
Alt›nda an›n ezildi gabrâ, 
Pür-flerm, k›zard› hâk-i Bathâ!!

Kâbil’le zuhur eden cinâyet 
Yusuf’da tekerrür eylemifldi! 
Yusuf ile bafllayan esâret 
Sultan’da takarrür eylemifldi 
Timur e¤er eylediyse tecdîd 
Cengiz an› zulmen etdi te’yîd

Hükkâm› esîr edip de Kayser 
Gerdûnesine k›lard› sâik 
Bir k›t‘ay› zabt edince asker 
Görmez idi katl-i âmma lây›k
Vaktâ medeniyyet oldu icâd 
Âsâyifl edildi mahv ü berbâd

Â¤âz edeli flu hâk seyre 
Bir misli görülmemifldi, hayret! 
Bilmem ne cefâ, nas›l cinâyet?! 
Mescidden at›ld› halk deyre 
Bir milleti gör ki hâinâne 
Kasd etdi kerîm-i hânümâne!

i‘dam olunurdu gerçi akdem 
Binlerce kesi “otrâfe”lerde 
Hakkâ ki bo¤ulmam›fld› bir dem 
Evlâd-› Resûl hâfelerde 
Bu fi‘le de cür’et etdi gerdûn 
Yâ Rab bu ne dürlü “engizisyon”!!

Ayb etdi Arab, hulûk-› millet! 
Gadr eyledi ol zekâ-y› rûflen, 
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Bilmez idik etmesek mi hayret 
Kerg mi to¤ar âhû-y› Huten’den?! 
Y›rt›ld› da kalbine i’râb 
Meydâna saç›ld› bir zehr-âb!

Tedvire e¤er zafer bulayd›m 
Destimde flu hâk-i mültecây› 
Tarard›m an›nla flöyle kendim 
Bir kabzay› türâb-› Kerbelâ’y›! 
Ol kabzay› her çi bâd-â-bâd 
Bir baflka cihân ederdim icâd!!

Ta‘dile e¤er olayd› hâdim 
Pençem flu muzahrefât-› dehri 
Dünyâdan elimle kald›r›rd›m 
Alât-› ve¤â-y› birr ü bahri! 
Efrad› kar›fld›r›rd›m öyle 
Kardafl gibi birbiriyle!.... söyle

Haneden eder idim temafla 
Ahvâl-i nevîn-i sâfilini 
Fehm eyler idim: Unutmufl ihyâ 
Seyyâle-i harbi, gadri, kini! 
Hem cinsi ile bir u¤raflan yok 
Hengâme-i fitneden niflân yok!

Olsayd›m e¤er flu halde kadir
‹nsanlar› imtihan ederdim!
Bir mûcid olunca anda zâhir
Bir k›t‘aya hükümran ederdim
Fikr-i befleri edip de imhâ
Bir fikr-i cedîd ederdim imlâ!...

(Ali Ferruh, Kerbelâ (I. Kitap), Paris 1205, s. 224-228)
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SEBÂTÎ
(Do¤. 1846—Ölm. 1905) 

Haf›z Muhammed Sebatüddin ad›yla an›lan flair, 1846 y›l›n-
da Da¤›stan’da do¤du. Babas› Abdülkerim Efendi 1850 y›l›nda
Kars’a hicret eder. Babas›n›n vefat›ndan sonra Erzurum’a giden
flair; Arapça, Farsça dersleri al›r, haf›zl›¤›n› tamamlar. 1867 y›-
l›nda Amasya’ya tafl›nan flair  Mevlana ‹smail fiirvani hazretle-
rinin türbedarl›¤›n› yapar. 

1. Kasîde-i Mersiye Der Hakk-› ‹mam Hüseyin

Na’l-i semm-i merkebinden dil fürûzân ya Hüseyn
Mâcerâs›ndan ol esbin sîne sûzân ya Hüseyn 

Sen flehin-flâh› flehîdân oldu¤un demden beru
Yafl döker çeflm-i semâ mânend-i bârân ya Hüseyn 

Anmad›lar m› aceb rûz-i cezân›n atfl›n›
Kim seni koydu dirî¤â öyle atflan ya Hüseyn

Dûdmân-› Haydar’a ta’zîm key vâcib iken
Kesdiler bir bir sizi mânend-i kurbân ya Hüseyn 

424



K›ld›lar pâmâl-i fler’-i üstüvâr-› Ahmed’i
‹tdiler dîvâr-› dinî hâke yeksân ya Hüseyn

Göz göre ol bid’a-i pâkin Aliy-yi Ekber’i
Ser-beride itdiler der-hûn-i galtân ya Hüseyn

Ba’d-i hazâ pâk ü ma’sûm ol Aliy-yi Asgar’a
Bâ-flehâdet su yerine sundular kan ya Hüseyn

Azm-i meydân eyledin çün bîkes ü tenhâ garip
Oldu hep ehl-i semâ nâlân ü giryân ya Hüseyn

Arsa-i rûz-i cezâda gör cezas›n anlar›n
Gideler tamuya hep üftân ü hîzân ya Hüseyn

Dûdmân-› Haydar’a her dem Huda’n›n rahmeti
Anlara nefrîn ola her lahza vü ân ya Hüseyn

Cedd-i pâkin hürmetine bu Sebâtî bendene
K›l flefâat lutf idüb bâ-izn-i rahmân ya Hüseyn

2.

Lutf ile bir eyle nazar ya Hüseyn
Tâ ola dil na’tini gûyâ Hüseyn

Ey yüzü âyine-i envâr-› Hak
fia’flaa-i flems-i tecellâ Hüseyn

fiems ü kamer meh yüzün âyinesi
Hâk-i peyk gözlere tûtiya Hüseyn

Ref’-i nikâb eyle cemâlin görem 
Muntaz›r›m olsa da rü’ya Hüseyn

Sen ki flehin-flâh› flehîdâns›n 
Cây sana cennet-i me’vâ Hüseyn
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Sensiz iken cenneti hofl görmedi
Ç›kd› o dem Âdem ü Havvâ Hüseyn

Sath-› felek ruhuna olmaz mekân
Hayy›z olur arfl-› muallâ Hüseyn

Sabr u sebât›n bize gösterme¤e
Gör ne kaza eyledi Mevlâ Hüseyn

Çarh-› felek seyredeli tâ bugün
Görmedi bir öylece kavga Hüseyn

Vak’a-i dil-sûzunu gûfl eyleyüp
Soldu sarard› yine ayvâ Hüseyn

Lâle s›fat da¤ çeküp sineye
Söyledi gül rûyuna eyvâ Hüseyn

Rûz-i cezâ sen bize ol dâd-res
Olmayal›m âleme rüsvâ Hüseyn

Feyzin ile katra-i nâ-çîzler
Olsa nola vâs›l-› derya Hüseyn

Çâker-i dîdîne Sebâtî seni
Yâd ideyor flevk ile her câ Hüseyn

Arsa-i mahflerde yetifl dâd›na
Lutfile bir eyle nazar ya Hüseyn 

(Haf›z Muhammed Sebatüddin, Divan, ‹stanbul 1309, s. 57-58)
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MEHMED AL‹ H‹LM‹ DEDE BABA
(Do¤. 1842—Ölm. 1907)

Sultanahmed civar›nda Güngörmez mahallesinde do¤du.
Babalar›, bu mahallenin imam› Nuri Efendi’dir. Merdivenköy
fiahkulu Sutan dergah› postniflini Hasan Baba’dan ikrar ald›.
Hasan Baba’n›n vefat›yla yerine Aflç› Ali Baba geçti. Onun vefa-
t› sonucunda irflad görevini yürütmeye bafllad›. Tekkenin hazi-
resine defn edildi. Divan›, Merhum Mehmed Ali Hilmi Dede Ba-
ba’n›n Divan› ad›yla yay›mland›. 

1.

Âbidân-i Mustafâ’y›z biz Hüseynilerdeniz
Âfl›kân-› Mustafâ’y›z biz Hüseynilerdeniz

Bâfl›m›z top eyledik flâh-› flehîdin aflk›na
Can fedâ-y› Kerbelâ’y›z Hüseynilerdeniz

Nola mecruh eylese a‘dâ bizim endâm›m›z
Mest-i sahbâ-y› cefây›z biz Hüseynilerdeniz

Tîr-i ta‘n-› zâhide k›ld›k hedef biz sinemiz
Hâmil-i derd ü belây›z biz Hüseynilerdeniz
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Âtefl-i hubb-i imâmeyn ile yansun cismimiz
Sûz-i aflka mübtelây›z biz Hüseynilerdeniz

Hamse-i ehl-i kisâd›r serde tâc-› fahr›m›z
Dervîfl-i bâb-› r›zây›z biz Hüseynilerdeniz

Hac› Bektafl velidir pirimiz Hilmî Dede
Bende-i Âl-i Abâ’y›z biz Hüseynilerdeniz 

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, Merhum Mehmed Ali Hilmi
Dede Baba Divan›, Uhuvvet Matbaas›, ‹stanbul 1327, s. 41)

2.

Nur-› kandîl-i muallâd›r Hüseyn-i Kerbelâ
Revnak-› efzâ-y› musallâd›r Hüseyn-i Kerbelâ

Tayyib ü tâhir-i mutahhard›r s›fât u zât ile
Rics isminden müberrâd›r Hüseyn-i Kerbelâ

Râh›na canlar feda cânân-› âlemdir ezel
Cevher-i hüsn-i mücellâd›r Hüseyn-i Kerbelâ

Bû-y› aflk›la muattard›r dimâ¤-› âfl›kân
Ca‘d-› müflkîn-i mutarrâd›r Hüseyn-i Kerbelâ

Zübde-i âl-i Muhammed’dir vücûd-› nâziki
Mâye-i feyz-i musaffâd›r Hüseyni Kerbelâ

Seyyid-i flübbân-› ehlü’l-cennedir çün lâ-cerem
Dâver-i sadr-› Mevlâ’d›r Hüseyn-i Kerbelâ

Zikr ider nâm-› flerifin rûz u fleb Hilmî müdâm
S›rr-› esmâya müsemmâd›r Hüseyn-i Kerbelâ

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, Merhum Mehmed Ali Hilmi
Dede Baba Divan›, Uhuvvet Matbaas›, ‹stanbul 1327, s. 12)
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3.

Tâcdâr u flâh-› efhamd›r Hüseyn-i Kerbelâ
Nûr-› çeflm-i Fahr-i âlemdir Hüseyn-i Kerbelâ

Necl-i sultân-› velâyet s›bt-› hatmi’l-mürselin
Zib-i rükn-i arfl-› a‘zamd›r Hüseyn-i Kerbelâ

Can-› flîrîn-i Cenâb-› Fât›ma hayrü’n-nisâ
Seyyidü’s-sadât-› ekremdir Hüseyn-i Kerbelâ

Dâder-i Âlî tebâr›d›r Hüsn-i hulk›’r-R›za
Gevher-i künc–i mükerremdir Hüseyn-i Kerbelâ

Yüz sürenler meflhed-i envâr›na bulur necât
Mazhar-› feyz-i mukaddemdir Hüseyn-i Kerbelâ

fiâfi-› rûz-i nedâmetdir günahkâr ümmete
Ma‘den-i eflfâk u erhamdir Hüseyn-i kerbelâ

Çâkeri ednâs›y›m ›hlâs ile Hilmî Dede
fiah-› evreng-i muazzamd›r Hüseyn-i Kerbelâ

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, Merhum Mehmed Ali Hilmi
Dede Baba Divan›, Uhuvvet Matbaas›, ‹stanbul 1327, s. 14)

4.

Tâc-› devletdir Hasan flâh-› velâyetdir Hüseyn
Fahr-i ümmetdir Hasan sâhib-i kerâmetdir Hüseyn

Cedleri hatm-i risâlet rahmeten li’l-âlemin
Nur-i kudretdir Hasan misbâh-› hikmetdir Hüseyn

Haydar-› kerrârd›r s›bteyn-i ekrem-i vâlidi
Mâh-› tal‘atd›r Hasan mihr-i flecâatd›r Hüseyn

429



Ol imameynin olup maderleri bint-i Resûl
Necl-i iffetdir Hasan evlâd-› ›smetdir Hüseyn

Cennetin seyyidleri dünya vü din serverleri
Evc-i rif’atd›r Hasan zât-› saâdetdir Hüseyn

Kande var böyle flerefli bir neseb âl-i cenâb
Pâk-› hilkatdir Hasan memdûh-› siretdir Hüseyn

Müfteh›rdir bendelikle Hilmî Âl-i Haydara
Bahr-i rahmetdir Hasan kân-› flefâatd›r Hüseyn

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, Merhum Mehmed Ali Hilmi
Dede Baba Divan›, Uhuvvet Matbaas›, ‹stanbul 1327, s. 73)

5.

Dil-penâh›md›r Hasan cismimde cân›md›r Hüseyn
fiâh-râh›md›r Hasan rûh-› revân›md›r Hüseyn

Rûz-i fleb envâr-› aflk ile bu gönlüm zindedir
Bedr-i mâh›md›r Hasan flem-i cihân›md›r Hüseyn

Ben gulâm-› hânedân-› ehl-i beytim s›dk ile
Padiflah›md›r Hasan hâkân ü hân›md›r Hüseyn

Sâcidim hâk-i der-i dergâh›na ihlâs ile 
K›blegâh›md›r Hasan dîn ü imân›md›r Hüseyn

Bir kalender derviflim Hilmî tarîk-› aflkda
Hân-gâh›md›r Hasan emn ü âmân›md›r Hüseyn

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, Merhum Mehmed Ali Hilmi
Dede Baba Divan›, Uhuvvet Matbaas›, ‹stanbul 1327, s. 74)
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6.

Mest-i câmü’l-belâ-i li’l-velâs›n yâ Hüseyn
Sen flehîd-i tî¤-› tu¤yân-› cefâs›n yâ Hüseyn

Cism-i pâkinde aç›lm›fl gül gibi sad-pâreler
Derd-i hûn-âlûd çeflm-i Kerbelâ’s›n yâ Hüseyn

Hak yolunda cân u ser k›ld›n fedâ rahmet sana
Târik-i zîb-i sürûr mâsivâs›n yâ Hüseyn

Âlem-i hestîde sen ›zhâr-› Hak k›lmak içün
fiehsuvâr-› merd-i meydân-› vegâs›n yâ Hüseyn

Çekmedi kimse cihanda çekdi¤in mihnetleri
Rîh-vefl derd-i belâya mübtelâs›n yâ Hüseyn

Kang› bir mezhepde câizdir sana bu¤z eylemek
Merdüm-i çeflm-i habîb-i kibriyâs›n yâ Hüseyn

Sana bu¤z etmez ibn-i âlemde ‹slâm’›m diyen
Sen emirü’l-mü’minin z›ll-i Hudâ’s›n yâ Hüseyn

Din ü imandan sana zulmeyleyen mahrûmdur
Sen salât-› nûr-i Âl-i Mutafâ’s›n yâ Hüseyn

Vâlidindir lâ fetâ illâ Aliyyü’l-Murtazâ
Necl-i pâk-i hazret-i hayrü’n-nisâs›n yâ Hüseyn

S›bt-› ekrem dâderindir hâletin bint-i Resûl
Mü’minin-i mü’minâta pîflvâs›n yâ Hüseyn

Zübde-i Âl-i Muhammed’dir vücud-i akdesin
Seyyidü’s-sâdât-i sultan-› sehâs›n yâ Hüseyn

fier‘-i pâk-i Ahmed’e k›ld›n kemâl-i ink›yâd
Muhyî-i dîn-i mübîn Âl-i Abâ’s›n yâ Hüseyn
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Asl-› imand›r seni sevmek cemî‘-i mü’mine
Nur-› çeflm-i enbiyâ vü evliyâs›n yâ Hüseyn

Sana keflf oldu rumûzât-› meânî s›rr-› gayb
Vâris-i ilm-i ledün enbiyâs›n yâ Hüseyn

Nice yâd etmez sana bu¤z eyleyenler mahfleri
Sen velî Hazret-i Rabbü’l-alâs›n yâ Hüseyn

Seyyid-i flübbân-i cennet oldu¤un ma‘lûm iken
Nice k›yd›lar sana sen asfiyâs›n yâ Hüseyn

Hazret-i peygamber omuzunda tafl›rken zât›n›
Re’s-i pâki gül-mehce-i muhyî-i ezâs›n yâ Hüseyn

Meflhed olmuflken sana â¤ûfl-i mahbûb-i ilâh
Hâk-i hûn içre yatur ehl-i kesâs›n yâ Hüseyn

Ümmet-i merhûmeye râh-› necât› gösteren
Pertev-i misbâh-› envâr-› Hüdâs›n yâ Hüseyn

La‘net olsun âl-i Süfyâna an›n a¤vân›na
Teflne-leb flâh-› flehîd-i etk›yâs›n yâ Hüseyn

Abd-i hâs›nd›r senin Hilmî Dede eyle kabûl
Sen flefi›‘l-müznibîn-i kân-› atâs›n yâ Hüseyn

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, Merhum Mehmed Ali Hilmi
Dede Baba Divan›, Uhuvvet Matbaas›, ‹stanbul 1327, s. 115-116)

7.

Do¤du çün mah-› Muharrem dü gözüm kân a¤la
Suzifl-i mâtem ile durma hemân yân a¤la

Geldi eyyâm-› belâ Âl-i Abâ’ya eyvâh
Eflk-rîz ol o belâ demlerini an a¤la
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Kerbelâ’ya kurup ordusunu kavm-i Süfyan
Çekdiler subh-i sitem hançer-i berrân a¤la

Âl-i evlâd ile ashâb-› Hüseyn oldu flehîd
Yal›n›z kald› aman seyyid-i flübbân a¤la

Ald›lar orta yere yirmi iki bin zâlim
Tîr-i a’dâya hedef oldu o sultân a¤la

Düflîcek hâk-i siyah üzre Hüseyn-i mazlûm
Ditredi arflda ervâh-› Nebîyân a¤la

Hazret-i s›bt-› Nebi kurret-i aynân-i Ali
Zulm ile oldu flehîd flâh-› flehîdân a¤la

Kara gün do¤du cihan rûyini tutdu zulumât
Ehl-i Beyt üzre hücûm etdi Yezîdân a¤la

Dikdiler nîzeler üzre flühedâ bafllar›n›
fiâmiyân etdi sürûr siz de muhibbân a¤la

Zikr idüb çekdi¤ini âl-i resulün vâ›z
Var ise sende e¤er zerrece imân a¤la

Dö¤ünüp tafllar ile sinemiz olsun al kan
A¤la hûr u melek sen de gel ey cân a¤la

A¤la ey Hilmî Dede a¤lar bütün halk-› cihân
Yand› bu ma’rekenin nâr›na devrân a¤la 

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, Merhum Mehmed Ali Hilmi
Dede Baba Divan›, Uhuvvet Matbaas›, ‹stanbul 1327, s. 79-80)

8.

Pâdiflâh-› kiflver-ârâ-y› velâyetdir Hüseyn 
Tâc-dâr-› zîb-i evreng-i hilâfetdir Hüseyn
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Cedd-i pâki flan›na levlâke levlâk oldu vahy 
Kâinâta rehber-i râh-› hidâyetdir Hüseyn

fiir-i Hakd›r vâlid-i s›bteyn-i Fahr-i Âlem’in 
Rezm-gehde irs ile sâhib-i flecâatdir Hüseyn

Seyyid-i flübbân-› ehlü’l-cennedir necl-i Betûl 
Zâhir ü bât›nda sultân-› saâdetdir Hüseyn

Guflvar-› arfl-› a‘zamd›r vücûd-› enveri 
Âsumâna zinet-efzâ-y› letâfetdir Hüseyn

Tütiyâ-y› çeflm-i irfând›r gubâr-› merkadi 
Derd-i dil derman›d›r künc-i kerâmetdir Hüseyn

Her ne denlü mücrim olsak gam de¤il Hîlmi Dede 
Cürmümüz afv eyler ol kân-› flefâatdir Hüseyn

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, Merhum Mehmed Ali Hilmi
Dede Baba Divan›, Uhuvvet Matbaas›, ‹stanbul 1327, s. 73)

9.

Gel ey ashâb-› mâtem-zâra kim yevm-i belâd›r bu 
Figân eyyâm›d›r rûz-i flehîd-i Kerbelâd›r bu

Ci¤er-gâh-› musâbe dâ¤-› firkat yas yak›p sinen 
Kebâb et cismini bezm-i gam-› ehlü’l-kisâd›r bu

Dem-â-dem yâd edip ahvâl-i nûr-› çeflm-i Zehrâ’y› 
Yezid’e la‘net etmek mü’mine farz-› Hudâ’d›r bu

Enîn ü âh ile ey dil tezelzül eyle gerdûnu
Ki bunca cevr ü mihnet fleh Hüseyn’e ne revâd›r bu

fiefâat-hâh-› mahfler olmufliken ehl-i isyâna 
Ne isyân etdi ol flâha Yezîd-i pür-cefâd›r bu

434



Nice kan etmesin ehl-i semâ dâmân›n› çarh›n 
Bugün hâke düflen güflvâre-i arfl-› alâd›r bu

Çözülmüfl sünbül-i giysûlar› bâd-› mesâible 
Gubâr-âlûde olmufl meh-cebin-i hel etâd›r bu

Boyanm›fl gül gibi flâh›n cemâl-i pâki al kana 
O gerden kim flikeste bûse-gâh-› enbiyâd›r bu

Görüp bi-ser ü ten-i fleh-zâdeyi çün Hazret-i Zeyneb 
Gelip feryâda ol dem vâh Hüseyn-i Müctebâd›r bu

O nâzik cisme mehd olmufl iken âgûfl-› Peygamber 
Yatur hâk üzre tenhâ nakd-i pâk-i Mustafâd›r bu

Kemal-i aflk ile Hak râh›na kurbân eden cân›n 
Server-i sîne-i pâk-i Aliyü’l-Murtazâd›r bu

Ak›t gözden siriflk-i hûnu feryâd eyle ey Hilmî 
Bugün mâh-› Muharrem mâtem-i Âl-i Abâ’d›r bu

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, Merhum Mehmed Ali Hilmi
Dede Baba Divan›, Uhuvvet Matbaas›, ‹stanbul 1327, s. 79)
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HASAN TEVF‹K
(Do¤. 1834—Ölm. 1908)

Batum sanca¤›’n›n Livane kazas›n›n Revsikel köyünde do¤-
du. ‹lk tahsilinden sonra ‹stanbul’a geldi, medreseye kaydoldu.
1864 y›l›nda Nevflehirli Büyük Haz›m Efendi’den icaze ald›.
Bahriye Mektubi Kalemi’nde memurlu¤a bafllad›. Bahriye Neza-
reti Mektupçulu¤u, Musul ve ‹flkodra Mektupçulu¤u görevle-
rinde bulundu. ‹stanbul’da vefat etti. Eyüp kabristan›na defne-
dildi. Ravza-i Âl-i Abâ adl› eseri bas›lm›flt›r. 

Medîha-i fiâh-› fiühedâ-y› Kerbelâ Rad›yallahu Anh

Kevkeb-i evc-i alâ-y› zât-› vahdetdir Hüseyn
Ahter-i burc-› semâ-y› lutf-i izzetdir Hüseyn

Fahr-i âlem ceddidir ol Hayder-i Kerrâr ebî
Dürre-i mergûbe-i deryâ-y› rahmetdir Hüseyn

Bûse-gâh-› Mustafâ’d›r gül-izâr-› ser-te-ser
Mâlik-i mülk-i flehâdet flâh-› mülketdir Hüseyn

Meyve-i flâh-› velâyet menba-› eb-i fleref
Gonca-i gülzâr-› s›rr u bâ¤-› cennetdir Hüseyn
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Gûfl-vâr-› arfl-› a‘lâd›r Hüseyn ile Hasan
Rû-yi arz u âsümânda zîb ü zînetdir Hüseyn

Ger heyûlâ-y› flehâdet bulsa bir cism ü vücûd
Görinür âyine-i âlemde sûretdir Hüseyn

Hel Etâ eyler kifâyet vasf-i âl-i Ahmed’e
Tevfîk’â elbet ganî vasf u midhatd›r Hüseyn

(Hasan Tevfik, Ravza-i Âl-i Abâ, ‹stanbul 1293)

Mersiye

Âh kim ol zümre-i mat‘ûna tu¤yân etdiler
Terk idüb râh-› sedâd› zulme bûyân etdiler 

Âsumân› geçdi erdi arfl-› a‘lâya fi¤ân 
Cevr ile tutup cihân› nuru noksân etdiler

Gülflen-i cem‘›yyet-i Âl-i Resûl’e kasd idüb
Hep hazân-i zulm ile hayfâ perîflân etdiler

Âl-i ashâb-› Yezîd’in her biri tâ¤î olup
Havf ü haflyet etmeyüp Yezdân’a isyân etdiler

‹rtikâb emez bu hâli kâfir-i billâh olan
Her biri tî¤ u cefâ destinde cevlân etdiler

Kimine zehr-i helâhil arz u iflrâb etdirüp
Kiminin gurbet ilinde hûnin efflân etdiler

‹bn-i Mülcem kâfiri bir kâra cür’et etdi kim
Yerde gökde hep melâik zâr u efgan etdiler 

Yesrib ü Bathâ de¤il semt-i Irâk› tenk idüb
Tî¤-› cevr ile hemân dünyây› zindân etdiler
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Perde-i nâmûs u âr› hetk idüb ol bî-hayâ
Vâdî-i gurbetde ma‘sûmîni giryân etdiler

Karalar giydi ser–â–ser atlas-› gerdûn-i dûn
Hâl-i mâtemde kevâkib seyr ü devrân etdiler

Öyle bir ef‘âle cür’et etdiler kim tâ k›yâm
A‘yün-i ehl-i dili giryâna flâyân etdiler

H›lkat-i kevn ü mekân›n ›llet-i gâiyyesi
Ol habîb-i ekrem ekbâd›n› nâlân etdiler

Kang› mâh u sâl içinde vâk› oldu böyle hâl
Kang› vak‘a olunur bu vak‘aya darb-› misâl 

(Hasan Tevfik, Ravza-i Âl-i Abâ, ‹stanbul 1293)

Mersiye

Kavm-i azlam vard›lar gasb-› hilâfet ediler
Âl ü evlâd-› Resûl’e hep adâvet etdiler

Yesrib ü Bathâ’da râhat itmeyüb bir ân hele
Kerbelâ defltinde ârâm ü ikâmet etdiler

Anda ol flâh-› flehîdân dem-be-dem mahzûn olup
Çünkü ol kavm-i erâzil çok rehâvet etdiler

Ol Yezîd’in leflker-i bed-ahteri etdi hücûm
Hânedân-› Mustafâ’ya hep flekavet etdiler

Âleme mebzûl olan nehr-i F›rât’› kat‘ idüb
Teflne-gân›n leblerin çâk-i harâret etdiler

Râyet-i efrâz-› flekâvet oldu ol ‹bn-i Ziyâd
Hançeri zulmi çeküb ebrâr› gâret etdiler
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Hazret-i fahrü’l-enâm›n lufunu inkâr idüb
Cümlesi isyân idüb dürlü hakâret etdiler

Bû Cehl ta‘yîb iderdi vâk›f olsa vak‘aya
Çünki ol kavm-i leîm her dem ihânet etdiler

Kerbelâ deflti serâpâ oldu bir deryâ-y› hûn
Nûr-i ayn-› Mustafâ’ya dürlü hâlet etdiler

‹tdi icrâ ol Yezîd’in emrini ‹bn-i Ziyâd
Kûfe’de âl-i Resûle çok fezâhat etdiler

Anlar ol hâl-i leâmet ifltimâli yapd›lar
Haflre dek bed-nâ-mülke kesb-i liyâka etdiler

Hel Etâ esrâr›na mazhar olan Âl-i Abâ
Râh-› Hak’da cân virüb cûd u sehâvet etdiler

Ehl-i imân a¤lasun bu hâle her ân tâ-k›yâm
‹de mahflerde inâyet Hazret-i Rabbü’l-enâm 

(Hasan Tevfik, Ravza-i Âl-i Abâ, ‹stanbul 1293)

Mersiye-i Müstadride

Âh nolayd› kim olayd›n hâk ile yeksân felek
Zîr-i hâk-i zillet içre nâgehân pinhân felek

Gülsitân-› hubb-i sevdân›n gül-i handânlar›n
Eyledin bâd-› hazân cevr ile giryân felek 

Bâ¤bân-› kudret Yezdân ile ma‘mûr iken
Seyl-i a‘dâ ile k›ld›n âk›bet vîrân felek

Ol velâyet bâ¤›n›n hem bülbül-i hofl–hânlar›
Oldular lâl ü hamûfl u bû-zebân devrân felek
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Küll-i fley-i hay olan âb-› miyâh oldu dirî¤
Oldu gülzâr-› nübüvvet sû-be–sû atflân felek

Yokmu insâf u adâlet seyr ü devrinde senin
Ber-murâd-› v›fk-› düflmen eyledin devrân felek

Âtefl-i zulm ü cefây› zâlimîn atfâs›na
Vermedin bir katre âb-› dil-kefli bir ân felek

Ulvî vü süflî vü ecrâm-› semâvât ba‘de-zân
Haml ü hût âsmân olsa sezâ biryân felek

Süfle-perver bî-vefâl›kda olup flöhret-fliâr
Bâfl›na geçse revâd›r kubbe-i eyvân felek

Zînet ü zîbâyifl-i ebrâc ü atlasla bile 
Âh-› âteflbâr-› ehl-i derde her dem yân felek

Gonca-i flâh-› d›raht-i gülistân-› vahdeti
Arsa-i âlemde k›ld›n lây›k-› ahzân felek

Soldurup berk-› nihâl-i devha-i bâ¤-› kerem
Serverân-› âlemi hep eyledin nâlân felek

Oldumu kadd-i dütây›n ey cefâkâr üstüvâr
Eyledin a‘dâ-y› dîni hurrem ü flâdân felek

Encüm-i evc-i alâ-y› zât-› vahdet Tevfikâ
Rehber-i râh-› hakîkat mazhar-› Rahmân felek

(Hasan Tevfik, Ravza-i Âl-i Abâ, ‹stanbul 1293)
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XX. YÜZYIL





AL‹ VASF‹
(Do¤. 1851—Ölm. 1910)

Draman civar›ndaki Kefevî Tekkesi fleyhi Mahmud Raflid
Efendi’nin o¤ludur. Babas›ndan ve özel hocalardan dersler ala-
rak kendisini yetifltirdi. Babas›n›n vefat›yla tekkenin fleyhli¤ine
getirildi. Muallim Naci ile iliflkileri sonucu Tercüman-› Hakikat,
Saâdet, Mürüvvet gazetelerinde manzumeler ve makaleler yazd›.
Draman Camii haziresine, babas›n›n yan›na defnedildi. 

Mersiye

Ey dil nedir bu küngüre-i arflda âh u zâr
Sürâd›k-› kevn ü mekân› k›ld› rahne-dâr
Ey dil nedir bu nâlifl ü feryâd-› ins ü cin
Hurûfla geldi a¤layarak ebr-i bî-flümâr
Ey dil nedir bu keflmekefl-i derd-i âteflîn
Arfl-› berîni bir flereri yakd› misl-i nâr
Ey dil nedir bu girye-i evlâd-› Murtazâ
Seylâba verdi âlemi ol eflk-i hûn-sâr
Ey dil nedir bu flirzime-i Yezîd-i pelîd
Rûh-i Cenâb-i Fât›ma’y› etdi gam-küsâr
Ey dil nedir bu arbede-i ceyfl-i eflk›yâ
Süyûf-i zulmi çekdiler Hüseyn’e âflikâr

Mâh-› Muharrem içre ol leflker-i Yezîd
Nuhbe-i Âl-i Muhammed’i etdiler flehîd

443



Ser-zede-i zuhûr olup mihnet ü belâ
Deryâ-y› hûn oldu bugün deflt-i Kerbelâ
Dutdu cihân› zulumât-› sehâb-› gamûm
Feryâd-› muhadderât ile bunca âh u vâ
Sükkân-› huld-i berîne hep düfldü gulgule
Seyl-i seyf edince Hazrete hasm-› bed-lika
Külbe-i ahzâna dönderdi kasr-› feleki
Cevr ü sitem-i Yezîd-i anîd-i pür-cefâ
Verdi harâba âlem-i Âl-i Abâ bugün
Çemenistân› siyâdeti eyvâh serâpâ
Sernigûn etdi bârigeh-i Âl-i Ahmed’i
‹bn-i Ziyâd dedikleri mel‘ûn-i bî-hayâ 

Nûr-i dîde-i Fât›ma’ya bu çarh-› devvâr
Utanmayup gadr eyledi nîce sad-hezâr

Hâk-i siyâha düflünce ol cism-i gülnihâl
Cûflu hurûfla geldi yemm-i kahr-› zü’l-celâl
Görünce al kan içinde ol gonca femi
Mülk-i cünûna azm eyledi mihr ile hilâl
Müslim midir bu kâr› iden ey sûfî-i har
Küfründe ol adû dinin itme kîl u kâl
Raz› olur mu bu vak‘aya sultân-› rüsül
Ahfâd u emcâd-›  güzîni ki ola pür-hilâl
Çehre-nümâ olur mu aceb flems ile kamer
Olsa bile hiç eylemez kesb-i ifltiâl
Ne eyledi ol pelîde ki flâh-› enbiyâ
S›bt-› celîl-i ekremini k›ld› bî-mecâl

Gehvâre-i saâdetini sallard› hemîn
Kemâl-i ›zz ile Hazret-i Cibrîl-i emîn

Meydân-› ma‘rekede hemân sipâh-i Yezîd
Tîr-i belâya Hüseyn’i tuttular fledîd
Bugün ol kelb-i akûrun oldu âk›bet
Elest bezminde ki udvân-› bedîd
Mâtem-engîz oldu o dem Cibrîl-i Emîn
Olunca server-i âlem çünki ser-i berîd
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Görseydi ger bu zâlimlerin cevr ü zulmünü
‹sti¤âse ederdi fleksiz Fir‘avn-i anîd 
Zeynel›bâd’dan gayr›s›n› bir bir o gürûh
Hep ehl-i beyt-i peygamberi k›ld›lar flehîd

‹der mi cevr ü zulm ile ol kurretü’l-Betûl
Sahrâ-y› Kerbelâ’da oldu pür-derd ü melûl

Nefrîn-i bî-had ola müdâm Yezîd-i ebtere
Havf itmeyüp cevr eylediler çün o servere
La’net sad-hezâr ol gürûha hem
‹bn-i Sa‘d-i pür-kîneye ve fiimr-i ekfere
Hâl-i tebâh›n› görürüz ol pelîdlerin
Vard›¤›m›z demde bütün rûz-i mahflere
Kurulunca yevm-i nedmde arza-i hesâp
Huzûr-i Hak’da ne cevap verir peyâmbere
Hep la’net ederler can›na vühûfl u tuyûr
Ey Yezîd-i ekfer var›nca seng ü flecere
Yezîd’e la’net eyle müdâm itme tereddüt
Mü’min midir kasd eyleyen ‹bn-i Haydar’a

Âb-› F›rat aceb geçdi mi zîr-i zemîne
Nâle-i el-atfl erifldi arfl-› berîne

Ol bûse-gâh-› Hazret-i Ahmed de¤il midir
Ol pâdiflâh-› mülk-i müeyyed de¤il midir
Serdâr u ehl-i melâmet ü fleh-i mes‘adet
Ol gonca-i gülistan-› samed de¤il midir
fiems-i felek siyâdet ü mâh–› flerâfet
Ol gürûh-› uflflâka ser-âmed de¤il midir 
Server-i behiflt-i rehber-i kâffe-i ümem
Ol râz-dâr-› nûr-i Muhammed de¤il midir
Verdin Cenâb-› Hüseyn’e renc ey dehr-i denî
Ol nûr-i çeflm-i habîb-i Ahmed de¤il midir
fiefâat eder bu Vasfî dil-rifle elbet 
O flehin lutf u keremi bî-had de¤il midir
Hûn-i Hüseyn semâvâta verdi velvele
Rûy-i zemîne o vaktde düfldü zelzele
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RUHSAT‹
(Do¤. 1835—Ölm. 1911)

As›l ad› Mustafa’d›r. Sivas’›n Deliktafl köyünde do¤mufltur.
Küçük yaflta babas›n› kaybeden flair Deliktafll› Ali A¤a’n›n ya-
n›nda çal›flm›flt›r. Azapl›k, rençberlik, çobanl›k gibi hizmetler-
de bulunmufltur. Ömrünün son günlerinde köyünde imaml›k
yapm›flt›r. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Biz muhibb-i hânedân›z olsa dünya bir taraf
fiehîd-i fiâh-› Kerbelâ kalbde da‘va bir taraf

Herkesin bafll› bafl›na bir gûnâ sevdas› var
Benim de her kisb ü kâr›m aflk u sevdâ bir taraf

Mürüvvetsiz âsî mel‘ûn nas›l k›yd›n gülüme
Yand› cân›m arzuhâlim Hakk’a flekvâ bir taraf

Hûb cemâlin göremezsem bâri yolunda ölem
Âtefl-i aflk› koyuldu geldi cana bir taraf

Bir yan›nda nâr-› hasret sinemi hûn eyledi
Olmad› dönmedi rûyun gül-i ra‘nâ bir taraf

Firkat-i ma‘sûm aflk›ndan gözlerin kan a¤l›yor
Sarard› benzim kül oldu soldu hayfâ bir taraf
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Âh bu hasret vâh bu firkat mahflere kald› yine
Eflk-i çeflmim sele döndü oldu deryâ bir taraf

Ey Ruhsâtî âfl›k m›s›n böyle da‘vâ görürsün
Yoluna vermedin can› kuru fehvâ bir taraf

(Do¤an Kaya. Âfl›k Ruhsatî, Sivas Belediyesi Kültür Yay›nlar›,
Sivas 1999, s. 144-145)
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CEYHÛNÎ
(Do¤. ?—Ölm. 1912)

As›l ad› Ömer’dir. Zilelidir. Tokatl› Nuri’nin yetifltirmesidir.
Bir ara ‹stanbul’a gelerek Ç›rp›c› Veli Efendi çay›r›nda, semai
kahvelerinde saz çalm›fl, yar›flmalara kat›lm›flt›r. Kadiri tarika-
t›na intisab eden flairin mezar› Çorum’un Alaca ilçesinin ‹sa
Hac›l› köyündedir. 

Mersiye

Erdi mâtem mâh-› nevcûlar gibi sen ça¤la gel
At müferrih câmeni yüz bin karalar ba¤la gel
Kasd-› a‘dâ eyleyüp flemflîr-i aflk› za¤la gel
Âl ü evlâda muhabbet eyle kalbin sa¤la gel
Bu Muharrem mâh›n›n mâtem günüdür a¤la gel
fiâh Hüseyn’in aflk›na cân ü ci¤erler da¤la gel

Kasd k›ld› Hüseyn’e ol Yezîd ibn-i Yezîd
Defter-i uflflâkdan ismi resîd oldu resîd
Bir içim su vermedi hûbanlara ba¤r› hadîd
Kerbelâ defltinde k›ld› âkibet susuz flehîd
Bu Muharrem mâh›n›n mâtem günüdür a¤la gel
fiâh Hüseyn’in aflk›na cân ü ci¤erler da¤la gel
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Bir terahhum k›lmad› Mervân pelîd ibn-i avam
fiimr-i bî-dînin Yezîd’in cân›na la‘net müdâm
fiâh Hüseyn ibn-i Ali’ye eyledi münkir k›yâm
La‘net olsun sad-hezârân kavm-i Yezîd’e subh u flâm
Bu Muharrem mâh›n›n mâtem günüdür a¤la gel
fiâh Hüseyn’in aflk›na cân ü ci¤erler da¤la gel

Geldi geçdi bu cihândan çün Aliyyü’l-Murtazâ
A¤lad› bu demde çün ins ü melek arfl u semâ
Titredi havf›ndan ol tahte’s-serâ fevka’l-ulâ
Eyle gel tâ haflre dek vâ veyletâ vâ hasretâ
Bu Muharrem mâh›n›n mâtem günüdür a¤la gel
fiâh Hüseyn’in aflk›na cân ü ci¤erler da¤la gel

Öl de gel gayret-kefl-i Âl-i Abâ meydan›d›r
Cân ü bâfl› terk k›l ehl-i vefâ meydân›d›r
A¤la Ceyhûn fiâh Hasan Hulk-› R›zâ meydân›d›r
Sen niçin gâfil durursun Kerbelâ meydân›d›r
Bu Muharrem mâh›n›n mâtem günüdür a¤la gel
fiâh Hüseyn’in aflk›na cân ü ci¤erler da¤la gel

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Ondokuzuncu As›rdanberi Bektafli-
K›z›lbafl Alevi fiairleri ve Nefesleri, ‹stanbul 1956, s. 14)
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VEHHAÇ
(Do¤. 1855-56—Ölm. 1913)

As›l ad› Osman’d›r. Çank›r›’da do¤mufltur. Çank›r› telgraf
muhabere memurlu¤u, bidayet mahkemesi aza mülazimli¤i,
aflar bafl katipli¤i görevlerinde bulunmufltur. Vehhaç mahlas› To-
katl› Nuri taraf›ndan verilmifltir. 

Mersiye

Fâri¤ ol âlâyifl-i çirkâb-› dünyadan gönül
Mahrem ol da lezzet al gel ehl-i efnâdan gönül

Mâsivâdan geç alây›k rifltesin maktu‘ k›l
“Men aref” dersin oku dervifl-i dânâdan gönül

Terk k›l âsâr-› te’sirin e¤er varsa bugün
Karalar pûfl it kan a¤la dehr-i ednâdan gönül

Âh neler çekdi bu mâhî menfle-i âlâmda
Kurretü’l-ayn-› risâlet dest-i a‘dâdan gönül

Hânedân-› Hzret-i peygamber üzre dehr-i dûn
Durmad› hiçbir vakitler cevri icrâdan gönül
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Kail olmaz bu ifle gö¤sünde imân› olan
Kalbi hâinin efleddir seng-i hârâdan gönül

Bir belâd›r Kerbelâ’n›n vak‘a-i dil-sûzi kim 
Muzdaripdir ehl-i vahdet bu kazayâdan gönül

Kerbelâ’da bu belâ engiz gün âh etmedin
Kalmad› tahte’s-serâ fevka’l-muallâdan gönül

Vehhaç-âsâ düflmenin etbâ›na ensâr›na
La‘net et ki nâil-i vasl ola ol dil-dârdan gönül

(Ahmet Talat Onay, Çank›r› fiairleri, Çank›r› 1930, c. I, s. 327-328)

Muharremiye

‹llet-i aflka bugün âh tehammül ne gerek
Dayan›r m› aceb âlemde bu hengâma yürek 
Ne tedâbîr-i yamân etdin a bî-mihr-i felek
Anlad› gerdifl-i mekkâr›n› ashâb-› dilek
Mâtem-i flâh-› flehîdân› dutar ins ü melek
Verelim yoluna cân biz de Hüseyn’im diyerek 

K›ld›n efkâr› pelîd üzre mutab›k devri
Gayret-i flâh-› flehîd eylemedin mûy eseri
Bu hacâlet ile çek haflre kadar germ ü seri
Neyledin çarh-› muhâlif o güzel flîrineri
Mâtem-i flâh-› flehîdân› dutar ins ü melek
Verelim yoluna cân biz de Hüseyn’im diyerek 

Açd› gül-zar-› nübüvvet gül-i gonca-i fem
Biri âflâm-› sem oldu biri müsta¤rak-› dem
Nîl olur ehl-i vefâ dîdesi rûz-i mâtem
Bugün âlem ile tecdîd ola sâl-i âlem
Mâtem-i flâh-› flehîdân› dutar ins ü melek
Verelim yoluna cân biz de Hüseyn’im diyerek 
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Derdi biçâre de aflk ehli bu hengâm olal›
Oldu nâ-gam dü âlem o Yezîd gam olal›
Nüh felek heft zemin âlem-i ecsâm olal›
Görmedi böyle bir âlâm› bu âlem olal›
Mâtem-i flâh-› flehîdân› dutar ins ü melek
Verelim yoluna cân biz de Hüseyn’im diyerek 

Hânedân düflmenine vâcib âh-› lâ‘net oku 
Hele fehm it kim ider Hazret-i Muhtâre gulû
Bu Yezîd’in ifline çekmede âlem kaygu
Hiç Vehhâc’› garip gözüne girmez uyku
Mâtem-i flâh-› flehîdân› dutar ins ü melek
Verelim yoluna cân biz de Hüseyn’im diyerek 

(Ahmet Talat Onay, Çank›r› fiairleri, Çank›r› 1930, c. I, s. 331-332)
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MUALL‹M SA‘DÎ
(Do¤. ?—Ölm. 1916)

Harputlu Hac› Haf›z Yusuf Efendi’nin o¤ludur. Küçük yafl›n-
da ‹stanbul’a geldi, e¤itimini tamamlad›. Selanik Mekteb-i Os-
mânî Müdürlü¤ü’ne atand›. Drama ve Siroz sancaklar›nda kom-
serlik görevinde bulundu. Senice’de Tahrirat Müdürlü¤ü yap-
makta iken kasaban›n S›rplar taraf›ndan iflgali üzerine tevkif
olundu. Kaçarak ‹stanbul’a geldi. ‹zmir Darü’l-Muallimât’ta ö¤-
retmenli¤e bafllad›. ‹zmir’de vefat etti. 

Meded Yâ fiâh-› Kerbelâ

Kurretü’l-ayn-› habîb-i kibriyâs›n yâ Hüseyn
Zîver-i â¤ûfl u dûfl-i Mustafâ’s›n yâ Hüseyn

Cedd-i pâkindir peyember dâderindir müctebâ
Rûh-i pâk-i cism ü cân-› Murtazâ’s›n yâ Hüseyn

T›yne-i pâkin mizher-i t›ynet-i Zehrâ ile
Verd-i rûh-i efzâ-y› gül-zâr-› vefâs›n ya Hüseyn

Dest-i Rûhu’l-Kuds tehzîz eyledi gehvâreni
Dürr-i flehvâr-› ‹mâmü’l-evliyâs›n ya Hüseyn

Hânedân-› ceddine Hak’k›n büyük ihsân›s›n
Mecmau’l-efzâl-i Fahrü’l-Enbiyâ’s›n ya Hüseyn
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Ey celilü’fl-flân flân›n âyet-i kurbî ile
Oldu bir ner-i umde-i Âl-i Abâ’s›n ya Hüseyn

Ehl-i beytin fer ü nâb› ümmetin ser-tâc›s›n
Mâye-i feyzu’l-füyûz-› asfiyâs›n ya Hüseyn

Yâ Hüseyn ‹bn-i Ali sen âlem-i ulvînin
En müfla‘fla nûrusun nûr-i Hudâ’s›n yâ Hüseyn

Hakk u bât›l beynini kan›nla temyîz eyledin
Urvetü’l- vüska-y› haks›n hak-nümâs›n ya Hüseyn

fiem‘-i cem‘-i ârâ-y› lâhût oldun ey s›bti’n-Nebî
Zeyn-i arfl-› Hazret-i Rabbü’l-alâs›n yâ Hüseyn

Cedd-i pâkin aflk›na Sa‘dî kulun red eyleme
Müznibân-› ümmete sen mültecâs›n yâ Hüseyn

(Muallim Sa‘dî, “Meded Yâ fiâh-› Kerbelâ”, Ceride-i Sufiyye,
19 Eylül 1329, Say› 64)

Nevha-i Me’yûsâne

Mahzen-i esrâr-› hakk›m hakk› idrâk eyleyin
Öldürün nâ-hak yere âh›m pür-eflâk eyleyin
Hakk› hakdan döndürün ashâb› seffâk eyleyin
Siz Yezîd’i mazhar-› levlâk levlâk eyleyin
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin
A¤lat›n Cibril’i ervâh› el-mennâk eyleyin

Ey Yezîdân öldürün peygamberin evlâd›n›
Koymay›n âlemde fler‘-i pâkinin bünyâd›n›
Yeryüzünden kald›r›n ceddim Muhammed ad›n›
Ehl-i Beyt’in göklere isâl olan feryâd›n›
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin
A¤lat›n Cibrîl’i ervâh› el-mennâk eyleyin
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Ç›ld›r›n pâ-mâl edin ‹slâm’› ‹slamiyyeti
Beyyinât› çi¤neyin y›rt›n ridâ-y› sünneti
Dîn-i pâkin kalmas›n dünyada bir ulviyyeti
Haflre dek dil-hûn edin siz Ehl-i Beyt-i ümmeti
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin
A¤lat›n Cibrîl’i ervâh› el-mennâk eyleyin

Kalmamak matlûbunuzsa dîn-i Hak’dan bir niflân
Katl-i evlâd-› Ali bî-hûde vermez fer ü flân
Hasm olun siz Hazret-i Allah’a en evvel hemân
Pâre pâre do¤ray›n Kur’ân’› ey Süfyâniyân
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin
A¤lat›n Cibrîl’i ervâh› el-mennâk eyleyin

Bir yeni mezhep edin icâd ey kavm-i pelîd
Küfr ü zulmü ihtivâ itsün o âyîn-i cedîd
Eyleyin siz ceddimin mahv etdi¤i flirki mezîd
Ehl-i tevhîdi fakat evvel edin bir bir flehîd
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin
A¤lat›n Cibrîl’i ervâh› el-mennâk eyleyin

Ka‘betullah’› y›k›n beytü’s-sanem olsun yine
K›ble-gâh-› Ahmed’i küffâr ile dolsun yine
Gülflen-i bâ¤-› risâlet hâr olup solsun yine
Yesrib ü Bathâ o eski hâlini bulsun yine
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin
A¤lat›n Cibrîl’i ervâh› el-mennâk eyleyin

Ben Hüseyn’im tî¤ urun hançer çekin kan›m fedâ
Kurretü’l-ayn-i Ali’yim ben fedâ cân›m fedâ
Âl ü evlâd›m fedâ yârân ü ihvân›m fedâ
Zâde-i peygamberim ben etmem imân›m fedâ
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin
A¤lat›n Cibrîl’i ervâh› el-mennâk eyleyin

(Muallim Sa‘dî, “Nevha-i Me’yûsâne”, Ceride-i Sufiyye, 5 Ka-
nunevvel 1329, Say› 75) 
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MURAD EMRÎ
(Do¤. 1851—Ölm. 1916-17)

T›rnova’da do¤du. Henüz 4 yafl›nda iken babas› Sad›k Efen-
di vefat etti. Saraçl›k yapt›. Yeniflehir eflraf›ndan birisinin çiftli¤i-
ne nezaret etti. Yeniflehir ve çevresinin Yunanistan’a terki sonu-
cu Bursa’ya hicret etti. Fevâid ve Sanayi gazetelerini ç›kard›. Bur-
sa’da öldü. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye 

Muharrem geldi diller bafllad› nâlân u feryâde
De¤il bir ben bütün uflflâk o ehl-i beyt içün dâde
fiehîd old› zemîn ü âsümân sars›ld› flehzâde
Hüseyn old› flehîd eyvâh gelüp kavm-i Yezîd flâde
O dem Cibrîl nedendir gelmedi emrile imdâde 

Bütün kevn ü mekân bir baflka reng ald› nedendir bu
Düflünce hâke o gül gonca çekdi âfl›kan bir hû
Döküp kan›n Hüseyn’in hem içübdür ol Hasan â¤û
Hüseyn old› flehîd eyvâh gelüp kavm-i Yezîd flâde
O dem Cibrîl nedendir gelmedi emrile imdâde 

Cenâb-› Murtazâ’n›n kurretü’l-ayn› flehîd old›
Bize dünyâ harâm kavm-i Yezîd’e flimdi îd old›
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Sebeb bu mâcerâya ol Yezîd ibn-i Yezîd old›
Hüseyn old› flehîd eyvâh gelüp kavm-i Yezîd flâde
O dem Cibrîl nedendir gelmedi emrile imdâde 

Giyüp kanl› kefen gelse huzûr-› mahflere ol flâh
Gören hep bir a¤›zdan ça¤r›fl›rlar âh ile eyvâh
Ne çâre böyle takdîr eylemifldir Hazret-i Allah
Hüseyn old› flehîd eyvâh gelüp kavm-i Yezîd flâde
O dem Cibrîl nedendir gelmedi emrile imdâde 

Gel art›k baflla feryâd ü fi¤âna bir zaman Emrî
Veda‘lar itdi dünyâya iki flehzâdegân Emrî 
Giyünsün karalar gayr› bütün ‹slâmiyân Emrî
Hüseyn old› flehîd eyvâh gelüp kavm-i Yezîd flâde
O dem Cibrîl nedendir gelmedi emrile imdâde 

(Emrî, Divan-› Murad Emrî, Bursa 1329, s. 6-7)

Mersiye

Geldi ol mâh-› Muharrem Ehl-i Beyt mâtem demi 
Açd› eski yâreler yokdur bunun çün merhemi 
Oldu kurban Kerbelâ’da etdi giryân dîdemi 
Al-i evlâd-› Resûl’ün kurretü’l-ayn-› demi 
Kerbelâ’da kim aceb oldu Hüseyn’in mahremi

Hiç hayâl ü hât›ra gelmez idi bak bu ne hâl 
Vermedi mel‘ûn neden bir katre hem âb-› zülâl
Vermedi vermezdi kimse macerâya ihtimâl 
Böyle takdir eylemifl yazm›fl ezelden Zü’l-Celâl 
Kerbelâ’da kim aceb oldu Hüseyn’in mahremi

Nice sahralar gelip geçdi bulunca Kerbelâ 
Sürdü meydâna at›n dedi Yezidâne salâ 
Düfldü at›ndan Hüseyn geldi o demde bir sadâ 
Kim ümid eylerdi gelsin bafla böyle bir belâ 
Kerbelâ’da kim aceb oldu Hüseyn’in mahremi
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Ehl-i gök cümle melekler gördü feryâd eyledi 
Düfldü at›ndan gelip Cibril imdâd eyledi 
Ben flehid oldum dedi kendi dilin flâd eyledi 
Hep flehidler geldi istikbâle ta‘dâd eyledi 
Kerbelâ’da kim aceb oldu Hüseyn’in mahremi

A¤lad›r mâh-› Muharrem âfl›k› giryân ile 
Ehl-i Beyt’i kim sever a¤lar gezer efgân ile 
Kerbelâ sahralar› doldu bugün al kan ile 
Gayr› düfldü a¤lamak Emrî bize bin cân ile 
Kerbelâ’da kim aceb oldu Hüseyn’in mahremi 

(Emrî, Divan-› Murad Emrî, Bursa 1329, s. 5-6)

Mersiye

Muharrem’dir bugün feryâd benimdir 
Fedâya flimdicik hâz›r tenimdir 
Bugün mutlak benim ayn-› cemimdir 
Dökülen dideden yafllar yemimdir 
Bana sabr› verir Allah kerimdir

Bugün eflâki tutd› âh ü zâr›m 
Benim bir yerde yok âh karâr›m 
Fedâ olsun Hüseyn’e cümle vâr›m 
Dökülen dideden yafllar yemimdir 
Bana sabr› verir Allah kerimdir

Feleklerde melekler âh ü figân 
Ederler hep fedâ cân ehl-i imân 
fiehid oldu bugün ol flâh-› sultân 
Dökülen dîdeden yafllar yemimdir 
Bana sabr› verir Allah kerimdir

Hüseyn’in mâtemi iflte bu gündür 
Yezid’in halk›na bayram dü¤ündür 
Behey âfl›k hele sen de dö¤ün tur 

458



Dökülen dideden yafllar yemimdir 
Bana sabr› verir Allah kerimdir

Yezîd’in can›na binlerce la‘net 
Hem âfl›ka vere Mevlâ selâmet 
Sözüne gel ver Emrî sen nihâyet
Dökülen dîdeden yafllar yemimdir 
Bana sabr› verir Allah kerimdir

(Emrî, Divan-› Murad Emrî, Bursa 1329, s. 8)

Mersiye

Ka‘be-i ulyâ desen elbet sezâd›r Kerbelâ
Öyle bir âlî makâm hem dil-rübâd›r Kerbelâ

Kurretü’l-ayn-i Resûl’dür hem Aliyyü’l-Murtazâ
Anda medfundur hem ‹mâm-› müctebâd›r Kerbelâ

Hâkine yüz sür görenler flâd ile handân olur
Nûra gark olmufl makâm-› evliyâd›r Kerbelâ

Çün flehîd-i flâh-› sultân›m Hüseyn’in cân evi
Âfl›k-› sâd›klara bâb-› r›zâd›r Kerbelâ

Nîce cân gitdi nîce kanlar döküldü ol zamân
Bilmifl ol Emrî nazar-gâh-› Hudâ’d›r Kerbelâ 

(Emrî, Divan-› Murad Emrî, Bursa 1329, s. 7)

Mersiye

Ey flehîd-i Kerbelâ ey flehîd-i dil-rübâ
Ey flehîd-i pür-atâ mâteminle merhabâ

Âl-i evlâd-› Resûl Kûfe’ye etdi nüzûl
Herkese geldi melûl dinle flimdi mâcerâ
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Kerbelâ’ya hâz›r ol pür-belâya hâz›r ol
Vâveylâya hâz›r ol hakka sen ol reh-nümâ

Sensin ahfâd-› Resûl sen flehîd olsan melûl
Olmasan eyle hulûl titriyor arz u semâ

Geldi Cibrîl-i Emîn müjdeler dedi hemîn
Emrî Rabbü’l-Âlemîn sizi bekler mutlakâ

(Emrî, Divan-› Murad Emrî, Bursa 1329, s. 7)

460



ED‹P HARÂBÎ
(Do¤. 1853—Ölm. 1917)

As›l ad› Ahmed Edip’tir. E¤itimini tamamlad›ktan sonra De-
niz Binbafl›l›¤› görevini üstlenmifl; görevi gere¤i, ‹stanbul’da ve
Rumeli’de bulunmufltur. 17 yafl›nda Bektaflili¤e intisab eden fla-
irin fliirleri yay›mlanm›flt›r. 

Mersiye

Etmeyip flâh-› peyemberden haya hakdan hazer
Kûfiyân-› bi-vefâlar nakz-› ahd etmifl me¤er
Kurretü’l-ayn-› Resûlü eylemifller derbeder
Var ise ger hât›r-› flâh-› Resûlullah e¤er
Ey sabâ var Kerbelâ defltinden eyle bir güzer
Ver bize lutf et Hüseyn ‹bn-i Ali’den bir haber 

Teflnegâne k›l nazar bir katre su bulmufl mudur
Gülsitân-› Ahmed-i Muhtar’› gör solmufl mudur
Kerbelâ topra¤› hep alkan ile dolmufl mudur
Bul Hüseyn-i Kerbelâ’y› bak flehîd olmufl mudur 
Ey sabâ var Kerbelâ defltinden eyle bir güzer
Ver bize lutf et Hüseyn ‹bn-i Ali’den bir haber 
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K›rd›lar m› gülbang-i fiâh-› Nebi’nin dâlini
Kestiler mi ol Aliyyü’l-Murtazâ’n›n pâlini
Hiç soran var m› garibân›n ahvâlini
Eyle tahkîk Hânedân-› Ehl-i Beyt’in hâlini
Ey sabâ var Kerbelâ defltinden eyle bir güzer
Ver bize lutf et Hüseyn ‹bn-i Ali’den bir haber 

Gel yetimler hâline rahm et Hudâ’n›n aflk›na
Sad›ku’l-va‘dü’l-emin ol Mustafâ’n›n aflk›na
Fatih-i Hayber Aliyyü’l-Murtazâ’n›n aflk›na 
Kâffe-i ervâh-› pâk enbiyân›n aflk›na
Ey sabâ var Kerbelâ defltinden eyle bir güzer
Ver bize lutf et Hüseyn ‹bn-i Ali’den bir haber 

Hazret-i Abbas flehid olmufl mu eyle cüst-ü-cû
Kavm-i Süfyan ordugâh-› flâha etmifl mi gulû
Zapt›na alm›fl m›d›r nehr-i F›rat’› ol adû
Verdiler mi bak yetimâne aceb bir katre su
Ey sabâ var Kerbelâ defltinden eyle bir güzer
Ver bize lutf et Hüseyn ‹bn-i Ali’den bir haber 

Anda var bak Habîb-i kibriyân›n halini
Sâkî-i Kevser Aliyyü’l-Murtazâ’n›n halini
Eyle tahkîk busegâh-› Mustafâ’n›n halini
Evliyâ vü enbiyâ Hayrü’n-nisa’n›n halini
Ey sabâ var Kerbelâ defltinden eyle bir güzer
Ver bize lutf et Hüseyn ibn-i Ali’den bir haber 

Zulm ile seddoldu mu râh-› flehîd-i Kerbelâ
Ç›kd› m› eflâke dek âh-› flehîd-i Kerbelâ
Bak zevâle erdi mi mâh-› flehîd-i Kerbelâ
Hûn ile âlude mi flâh-› flehîd-i Kerbelâ
Ey sabâ var Kerbelâ defltinden eyle bir güzer
Ver bize lutf et Hüseyn ibn-i Ali’den bir haber 

Ma‘sûmân u mazlûmân hep anda kurban oldu mu
Dâmen-i pâk-i Sekîne Zeyneb al kan oldu mu
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Kas›m u Leylâ Zelîha hep periflan oldu mu
Ehl-i beyte bak esîr-i âl-i Mervân oldu mu
Ey sabâ var Kerbelâ defltinden eyle bir güzer
Ver bize lutf et Hüseyn ibn-i Ali’den bir haber 

Bir haber yok mu Harâbî fiâh’dan hasretteyiz
A¤lay›p flâm u seher âh duzâh-› gurbetteyiz
Hât›r-› nâ-flâd etme pür hüzn ü keder uzletteyiz
Biz harâb›z mâtem-i cân-sûz ile mihnetteyiz
Ey sabâ var Kerbelâ defltinden eyle bir güzer
Ver bize lutf et Hüseyn ibn-i Ali’den bir haber 

(Edip Harâbî, Edip Harâbî Divan›, Süleymaniye Kütüphanesi,
‹hsan Mahvi, no.98, vk. 17)

Kerbelâ 

Âb-› vecdin zâhidâ hiç etmemifl Hak’dan hayâ
Kavm-i Mervân-› Yezîd’e eylemifller ilticâ

Dîni imân› Resûlullâh’› inkâr eyleyüp
Sen de flimdi mezheb-i Süfyân’a k›ld›n ›ktidâ

Nerdedir evlâd ü ahfâd›n flefî›’l-müznibîn
Hep flehîdân etdiler azm-i huzûr-i kibriyâ

Ey hoca sen rûz-i mahflerde görürsün hâlini
Kim girîbân›n tutunca kâffe-i hayrü’n-nisâ

Âh edüp kân a¤lar›m hiç hât›r›mdan ç›km›yor
Ey Harâbî vak‘a-i dil-sûz-i fiâh-› Kerbelâ 

(Edip Harâbî, Edip Harâbî Divan›, Süleymaniye Kütüphanesi,
‹hsan Mahvi, no.98, vk. 197)
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FENNÎ
(Do¤. 1850—Ölm. 6 Temmuz 1918)

Yozgat’ta do¤du. As›l ad› Mehmed Said’dir. Yozgat Tahrirat
Kalemi’nde bafllad›¤› memuriyet hayat›n› Kayseri, Sivrihisar ve
Ankara’da sürdürdü. Ankara’da öldü. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye li-Cenâb-› Hüseyn-i Müctebâ

Bugün mâh-› Muharrem’dir muhibb-i hânedân a¤lar
Havâ âtefl saçup inler humâra âsumân a¤lar

Fedâ etdi felek flâh-› Hüseyn’i bir içim suya
An›p bu mâcerân›n dehfletin âb-› revân a¤lar 

Tahammül eylemek bu vak‘a-i dil-sûza kâbil mi 
Bilenler Kerbelâ hâlin ayân a¤lar nihân a¤lar

Bu sûzifl eyledi bâ¤-› bahâr-› âlemi dil-hûn
Gül a¤lar sünbül a¤lar bülbül a¤lar gülistân a¤lar

Muhibb-i hânedân›n nâlifli s›¤maz semâvâta
Girîban-çâk olur gerdûn zemîn a¤lar zamân a¤lar
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Yezîd-i bed-siriflti la‘netle yâd eyleyip her bâr
Seven fiâh-› flehîdân› hemân a¤lar hemân a¤lar

Yanar sabr u karâr›m Fenniyâ ben eylerim feryâd
Yazarken bu ser-encâm› elimde hâme kan a¤lar 

(Ali fiakir Ergin, Fennî Divan›, Ankara 1996, s. 221)
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MEHMET fiEVKET 
(Do¤. 1861-62—Ölm. 1918-19)

Urfa’da do¤an flairin as›l ad› Mehmed’dir. Neccarzade Eyüp
A¤a’n›n o¤ludur. Hasan Pafla ve Halilü’r-Rahman medreselerine
devam etmifl, Abbas Vas›k Efendi ile Hac› Mustafa Haf›z’dan
Arapça ö¤renerek icazet alm›flt›r. Ömrü boyunca evlenmemifl,
hiçbir resmi görev üstlenmemifltir. Dervifl-meflrep bir zatt›r. Ur-
fa’da vefat etmifltir. Divan› bas›lm›flt›r. 

1.

Kerbelâ’da dem-be-dem mahzûn u zâr oldun Hüseyn 
Sad-hezârân mihnet ile dilfigâr oldun Hüseyn 
Cevr-i bidâd-› felekden bi-karâr oldun Hüseyn 
Al k›z›l kana boyand›n zahm-dâr oldun Hüseyn 
Sad-hezâran mihnet ile bî-karâr oldun Hüseyn

Teflne-leb hûnin-ci¤er feryâd ederdi Ehl-i Beyt 
El-meded rûh-› Aliyyü’l-Murtazâ imdada yet 
Gel erifl evlâd›na ahfad›na bir himmet et 
Kerbelâ’da dem-be-dem mahzun u zâr oldun Hüseyn 
Sad-hezâran mihnet ile bî-karâr oldun Hüseyn

Ça¤r›fl›r t›fl-› yetîmân vâ flehid-i Kerbelâ 
Yal›n›z tenhâ bizi gurbetde koyma bi-nevâ 
Firkatinle a¤lar›z kald›k yetîm-i pür-cefâ 
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Kerbelâ’da dem-be-dem mahzun u zâr oldun Hüseyn 
Sad-hezârân mihnet ile bî-karâr oldun Hüseyn

Ümmi Gülsüm ile Zeyneb teflne-leb îrâd eder 
T›fl-› ma‘sûme deyip “eyne ebi” feryâd eder 
fiimr fiâh›n gerdenine tî¤ urup bî-dâd eder 
Kerbelâ’da dem-be-dem mahzûn u zâr oldun Hüseyn 
Yetmifliki yâre ile zahm-dâr oldun Hüseyn

fievket et can›n feda Âl-i Abâ’n›n aflk›na 
fiahbâz-› burc-› izzet lâ fetâ’n›n aflk›na 
‹ns ü cin feryâd eder bu maceran›n aflk›na 
Kerbelâ’da dem-be-dem mahzûn u zâr oldun Hüseyn 
Sad-hezârân mihnet ile dâ¤dâr oldun Hüseyn

(Abdülkadir Karahan, Urfal› Mehmed fievket ve fiiirleri, Anka-
ra 1991, s. 155-156)

2.

Erdi çün mâh-› Muharrem ins ü can a¤lar bugün 
Cân u dil mahzûn oldu rûh-› revân a¤lar bugün

Ehl-i Beyt-i Murtazâ’ya cümle âlem a¤lad› 
Âh kim bu vak‘adan kevn ü mekân a¤lar bugün

Cennetü’l-a‘la içinde rûh-› âlem a¤lad› 
Hazret-i Rûhu’l-Emin eyler fi¤ân a¤lar bugün

Kan döküp Musa ‹bn-i ‹mrân ‹bn-i Meryem a¤lad› 
Mâtem-i fiâh-i fiehidân’a cihan a¤lar bugün

fievket’â kan a¤lamak âfl›klara sermâyedir
Âh u feryâd eyleyip hep âfl›kân a¤lar bugün

(Abdülkadir Karahan, age, s. 169)
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3.

Düfldü çünkim Kerbelâ’ya gözleri flehlâ Hüseyn 
Kâinâta lerze düfldü dediler hep vâ Hüseyn

Akd› ol demde Kerbelâ defltinde tûfân-› belâ 
Al k›z›l kan içre kald› ruhlar› hamrâ Hüseyn

Her Muharrem cem olup anda gürûh-› âfl›kân 
Ah u feryâd eyleyip derler kamus› yâ Hüseyn

Çekdiler ti¤-› cefây› dûdmân-› Hayder’e 
Afl›kân kanlar döküp ça¤›rd›lar veylâ Hüseyn

Mâtem-i Âl-i Abâ çün giydi mü’minler siyâh 
fiâd olup bu vak‘adan hep zümre-i a‘dâ Hüseyn

fievket’â bu vak‘adan kan a¤lamak hengâm›d›r 
Kerbelâ’da oldu ser-gerdân kad-i bâlâ Hüseyn

(Abdülkadir Karahan, Urfal› Mehmed fievket ve fiiirleri, Anka-
ra 1991, s. 170)

4.

Ey Yezîdân ben fleh-i sâhib-vefây›m öldürün
Gonca-i nevreste-i nûr-i Hudâ’y›m öldürün
‹ftihâr-› Ehl-i Beyt-i Mustafâ’y›m öldürün
Öldürün ben necl-i pâk-i Murtazâ’y›m öldürün

Oldu fitrâkimde envâr-› saâdet münceli
Tâbi-i tu¤râ-y› hükmündür benim her bir velî
Menba-› nûr-i hakîkat mazhar-› s›rr-› Ali
Râz›-i fermânber-i hükm-i kazây›m öldürün

Ben flehîd-i Kerbelâ derd ü belâ mu‘tâd›y›m
Sâki-i Kevser ‹mâmü’l-Evliyâ evlâd›y›m
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fiem-i gülzâr-› nübüvvet Mustafâ emcâd›y›m
S›bt-i pâk-i Mustafâ vü Murtazây›m öldürün

Katlimin hükmüyle fetva verdiniz ey kavm-i dûn
Hûn-i evlâd›mdan oldu Kerbelâ girdâb-› hûn
fiîven ü efgân eder her dem havâtîn ba¤r› hûn
Ben bu dem ehl-i belâya muktedây›m öldürün

Çeflme çeflme hûn revân olmakda cism-i zârdan
Gark-› hûn oldu vücûdum tî¤-› âtefl-bârdan
fievket a¤lar dem-be-dem bu vak‘a-i efkârdan
Ben flehîdândan dem-â-dem pür cefây›m öldürün

(Abdülkadir Karahan, Urfal› Mehmed fievket ve fiiirleri, Anka-
ra 1991, s. 113)

5.

Her Muharrem seyr k›l gel Kerbelâ meydân›na
Teflne-diller nice gark olmufl belâ tûfân›na

Rûz-i mâtem Kerbelâ’da ça¤›r›rlar yâ Hüseyn
Dil götürmez tâkati aflk ehlinin efgân›na

Ehl-i Beyt-i Mustafâ’ya urdular tî¤-› cefâ
Sa‘y edip bedbahtlar ehl-i safâ berbâd›na

Eyleyip cevr ü cefâ kesdi Hüseyn’in bafl›n›
Sad hezârân zahmet olsun fiimr ü Mervân cân›na

Kalm›fl iken gurbet ilde yal›n›z tenha garib
Geldi cinnîler Hüseyn’in nusret ü a‘vân›na

Murtazâ evlâd›na tu¤yân-› efzûn etdiler
Koydular anda esas cevr ü cefâ bünyâd›na
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fievket’â bu vak‘adan derd ü belâ artmaktad›r
Eyle sen himmet gerek bir nev gazel icâd›na

(Abdülkadir Karahan, Urfal› Mehmed fievket ve fiiirleri, Anka-
ra 1991, s. 172)

6.

Mazhar-› s›rr-› velâyet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 
Vâs›l-› bahr-i hakîkat yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 

Nûr-i ayn-› Fat›ma s›bt-i Habîb-i Kibriyâ
Server-i ehl-i kerâmet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 

Can fedâ etdi Hudâ râh›nda evlâd-› Resûl
Ehl-i irfâna flerâfet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 

Yüz süren dergâh›na elbetde ol ma¤fûr olur
Matla-› nûr-i hidâyet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 

fievket’â çün kim cemî-i asfiyân›n rehberi
Seyyid-i ehl-i saâdet yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 

(Abdülkadir Karahan, Urfal› Mehmed fievket ve fiiirleri, Anka-
ra 1991, s. 202)
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HASAN RÜfiDÎ
(Do¤. 1834-Ölm. 1919) 

Manisa’da do¤du. Sand›kç› Emin Efendi’nin o¤ludur. Azad-
l›zade Ömer Efendi’den ders alm›flt›r. Küçük yaflta Entekkeliler
dergah›na kap›lanm›fl,  fleyhi Ahmet Vehbi Efendi’nin k›z› ile ev-
lenmifl, bu tekkede 62 y›l fleyhlik yapm›flt›r. Manisa’da vefat et-
mifl, dergaha fleyhinin yan›na defnedilmifltir. Divan› bas›lm›flt›r.  

Nur-i ayn-› Mustafa’s›n ey flehîd-i Kerbelâ 
Sen nebîre-i nebîsin ey flehîd-i Kerbelâ 

Müflâbihsin Resûle seni kimse inkâr eylemez
Evliyalar serverisin ey flehîd-i Kerbelâ 

fiâh-› Merdân flîr-i Yezdân s›rr›s›n sen flüphesiz
Nûr-i çeflm-i Murtaza’s›n ey flehîd-i Kerbelâ 

Duhterî pâkize-i Zehrâ gülüsin yâ Hüseyn
Ehl-i Beyt-i müctebâs›n ey flehid-i Kerbelâ

fiân›na dense revâd›r ser-defter-i evliyâ
Nâzenîn-i enbiyâs›n ey flehîd-i Kerbelâ 

Cedd-i pâkindir Muhammed  umar›z biz flefâat
Ki sen âl-i Abâ’dans›n ey flehîd-i Kerbelâ 
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Teflne lebler rûz-i mahfler dest-i Hayder’den kanar
Sen susuzlukla flehîdsin ey flehîd-i Kerbelâ 

Zerre denlü bu¤z idenler hiç umar m› ma¤rifet
Çünki sen nûr-i Hudâ’s›n ey flehîd-i Kerbelâ 

‹tmeyüp ceddine hürmet k›yd›lar cân›n senin
Bilmediler cüz’i zâts›n ey flehîd-i Kerbelâ 

Sezâr sad-hezâr la’net ol Yezid’in cân›na
Hânedân›n serverisin ey flehîd-i Kerbelâ 

Teflnelikle Kerbelâ’da eyledin cân›n fedâ
Cümlesine sen imams›n ey flehîd-i Kerbelâ 

fiefâat k›l Rüfldî’ye sen fiâh-› Merdân aflk›na
Rûz-i mahflerde flefi’isin ey flehîd-i Kerbelâ 

(M. Adnan Baflo¤lu-Necdet Okumufl, Hasan Rüfldi Divan›,
Manisa 2003, s. 41)  
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MUSTAFA FEVZÎ
(Do¤. 1871—Ölm. 1924)

As›l ad› Mustafa’d›r. E¤in’de do¤du. Çocukluk döneminde
‹stanbul’a geldi. ‹lk tahsilden sonra Kasabzade Efendi’nin ders-
lerine devam etti. Kalyon katipli¤i ve Kolaa¤al›¤› görevlerinde
bulundu. Gümüflhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi’ye intisab etti.
Onun ölümünden sonra, halifesi Hasan Hilmi Efendi’den hilâfet
ald›. Draman’daki evinde vefat etti. 

Meflher-i Re’s-i fierîf-i Cenâb-› Hüseyn’e Karflu

Kaplad› tûfân-› dehflet büsbütün mülk-i dili
Mâverâ-y› akla düfldü flimdi aflk›n düldülü
Görmedim Leylâ’y› lâkin Kays gibi oldum deli
Tâ ezelden hubb-i Ehl-i Beyt’e etmifldim belî
Âh efendim vâh gülistân-› flehâdet bülbülü
Gönlümü ceddin Muhammed aflk›na k›l müncelî
Dönmem o bâb-› keremden yâ Hüseyn ‹bn-i Ali 

Tâzelendi vak’a-i dil-sûz-i deflt-i Kerbelâ 
Çünkü gördüm ben seni ey mevz›-› re’-yi alâ
Derdimi iz‘âf idüb bin derdle etdin mübtelâ 
K›ssa-i dehflet-fezâdan kalbim etdi imtilâ
Kim ki âfl›kd›r bugün meydâna gelsün es-salâ
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Es-salâ ey nûr-i çeflm-i Fât›ma sad-es-salâ
Ve’s-selâm ey hânedân-› Mustafâ’n›n ecmeli 

Söyle mutlak tafl m›s›n, âtefl mi, âtefl-bâr m›s›n?
Yoksa sende ben gibi bir âfl›k-› dil-dâr m›s›n?
Mâcerâ-y› dehre vâk›f mahrem-i esrâr m›s›n?
Söyle gam-hâr-› Hüseyn-i Hayder-i kerrâr m›s›n?
Kerbelâ’y› gösterir bir levha-i dem-sâr m›s›n?
Kalbi vîrân eyledin, muhrib mi, yâ Ammâr m›s›n?
Derdimi tahrîk içün bir nebzecik bahs etmeli.

Bî-habersen vak‘adan vechindeki dehflet nedir?
Hâl ü flân›ndan dil-i uflflâkdaki hayret nedir?
Çünkü rengin hûn-i mazlûmîn de¤il hamret nedir?
Tâfl isen tafllardan art›k sendeki izzet nedir
Kerbelâ’dan dem urur tavr›n senin hikmet nedir?
Her gören mahzûn olur bu gurbet ü firkat nedir?
Noldu söyle Ehl-i Beyt’in sevgili gonca gülü

Sen misin yoksa ser-i mazlûma hem-dem ey hacer?
Sen de mi teflhîr edildi ol flehîd-i mu‘teber?
Mâtem-i ‹bn-i Ali’den mi bulundun pür-keder?
fiimdi var m› hûn-i pâkinde aceb sende eser?
Seyyid-i ebnâ-y› cennetden bana ver bir haber
Ol zaman mahv olmam›fl nîçün semâ vü bahr ü yer
Çün flehîd olmufl cihân›n bir imâm-› a‘deli

Gûfl-vâr-› arfl-› a‘lâs›nda pek çok durdu mu?
Çarh-› kec-rev âk›bet düflmenleri güldürdü mü?
Zâlimân-› bî-hayâ gonca gülü soldurdu mu?
Dûdmân-› Ahmed’i hâin Yezîd söndürdü mü?
Nûr-i çeflm-i Hayderi fiimr-i laîn öldürdü mü?
Hânedân›n mâtemi âlemleri doldurdu mu?
‹htifâ m› eyledi dînin o flems-i ekmeli

Bî-kes ü bî-vâye âciz mi kald› hânedân
O zaman m› hetk edildi arz u nâmûs-i cihân
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O havâlîde bulunmaz m›yd› hîç bir müslümân
Yoksa bir baflka avâlim mi zuhûr etdi o ân?
Söyle mü’min miydi, yâ kâfir mi, zâlim düflmenân
Mustafâ’dan korkmadan bu râha olmufllar revân
O gürûh-› bî-hayâ hûn-hârlar›n en erzeli

Arkas›ndan âh eder miydi Hüseyn’in gülleri
Çok mu feyâd eyledi Âl-i Abâ bülbülleri
Dehfletinden yoksa mebhût mu bulundu dilleri
Hâk-i zilletde muhakkar kald› m› sünbülleri
Bir harâbe-zâra m› döndü o cânân illeri
Âh nas›l k›yd› Hüseyn’i kâfirin pis elleri
Hakk› inkâr eylemek bundan daha olmaz celi

Bu gürûh-› azlama mü’min demek kâr›m de¤il
Sözlerimden râf›zî derlerse âr›m de¤il
Âleme kendim be¤endirmek de efkâr›m de¤il
Rafz› sevmem ehlini tafzîl de ikrâr›m de¤il
Ehl-i sünnet tâc-› fahrim râf›zî yârim de¤il
O flerîre etdi¤im la‘net de inkâr›m de¤il
Yâd-› la‘net haflre dek rûh-i Yezîd’e esmeli

Söyle Allah aflk›na hâin Yezid vahfletlerin
Bî-tevakkuf eyle takrîr Kerbelâ dehfletlerin
Hâl-i mazlûmîn ile Âl-i Abâ firkâtlerin
Söyle bir bir hânedân-› Mustafâ gurbetlerin
Satd› m› dünyaya düflman âhiret devletlerin
Buldular m› bî-hayâlar âk›bet nekbetlerin
Büsbütün kör etdi mi dünya o kavm-i asveli

Bir suâle cür’et etdin nüh felek lerzân olur
Vahfletinden vak‘an›n arz u semâ sekrân olur
Mâcerây› söylesem âlem bütün vîrân olur
K›ssaya mü’min de¤il, kafir bile giryân olur
fierh-› mâ fi’l-bâlime ins ü melek nâlân olur
Âh-› derd-i âlûdeme fleytân dahî hayrân olur
Vak‘a flerh olsa felekler hep harâba gitmeli
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Fevzi’yâ icmâl-i vak‘a flöyledir ol zâlimûn
O gürûh-› eflk›yâ dünyâ vü ukbâ hâsirûn
Kal‘a-i dini harâb etdi kökünden fâcirûn
Hânedâna çok ihânet etdiler o fâsikûn
Ehl-i Beyt-i Mustafâ mazlûm u ma‘sûm sâbirûn
Hakka vuslat buldular “innâ ileyhi râciûn”
Ümmet-i mergûbenin kavm-i celîl-i efzali

(Mustafa Fevzî, “Meflher-i Re’s-i fierîf-i Cenâb-› Hüseyn’e
Karflu”, Cerîde-i Sufiyye, Say› 74, s. 275-276)
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‹BRAH‹M HAKKI KEMÂHÎ
(Do¤. 1859—Ölm. 14.10.1924)

Erzincan›n Kemah kazas›n›n Müflekrek (Parmakkaya) köyün-
de do¤du. Feyzullah Efendi’den ve o¤lu Mustafa Zühdi Efen-
di’den ilim tahsil etti. fiam ve M›s›r bilginlerinden yararland›.
Konya ziyaretinden sonra Erzincan Mevlevihanesi’nin imar ve ih-
yas› ile görevlendirildi. Yazd›¤› bir eser nedeniyle Kemah’a sür-
gün edildi. Mevlevi gönüllüleriyle birlikte Kanal Seferi’ne kat›ld›.
Erzincan’da vefat etti. 

Mersiye-i Berâ-y› Kerbelâ

Hâme-i hûn-bâr haber ver mâcerâ-y› Kerbelâ
Noldu hâl ü flân› söyle hâmis-i Âl-i Abâ
Âtefl-i âh ile ihrâk eylesün Hak mâ-sivâ
Eflk-i çeflm ile sönsün durmasun nâr-› lezâ
Dâhil-i dârü’l-gumûm oldu bütün seb’-› mesâ
Nerde kald› Mustafâ Zehrâ Aliyyü’l-Murtazâ

S›¤mad› arz-› semâya lâ-cerem rûh-i Resûl
fiol zaman ki kan› dökdü yere ‹bnü’l-Betûl
Terk idüb ravza-i pâki eyledi arfla dühûl
Bu gazabla Kerbelâ’da sanki oldu nefh-i sûr
Dâhil-i dârü’l-gumûm oldu bütün seb’-› mesâ
Nerde kald› Mustafâ Zehrâ Aliyyü’l-Murtazâ
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Her dü leflker cenk içün ol dem ki hep saf ba¤lad›
Tâ sehâb-i sürh-i semâda gam tutup kan a¤lad›
Ol Yezîd ‹bn-i Ali’ye durmayup seyf za¤lad›
Hakk›’yâ kes sözlerin cümle ci¤erler da¤lad›
Dâhil-i dârü’l-gumûm oldu bütün seb’-› mesâ
Nerde kald› Mustafâ Zehrâ Aliyyü’l-Murtazâ

‹brahim Hakk› Kemâhi, Divan-› Ebu’l-Kemâl, ‹stanbul 1326,
s. 19-20)

Mersiye 

Aman mâh-› Muharrem gelme tezkir etme ahvâli 
Meded deryâ-y› hüzne çekme ins ü cin gam-› bâli 
Ne mümkün nâle-i efgân gamdan kim olur hâli 
Görünce bunca zahmet Mustafa’n›n eflref-i âli 
Yetifl Cibril cedd-i pâkine oku serencâm› 
Aman imdada gelsin böyle olsun fiir-i Yezdâni

Görenler oldu hayran Kerbelâda merd-i meydân› 
Dediler bâreka’llah ‹bn-i Haydar Yusuf-› sâni 
K›yar m› katline nevc-i befler gel eyle iz’ân›
Me¤er bunlar galizü’l-kalb imifl ez vahfl hayvani 
Yetifl Cibril cedd-i pâkine oku serencâm› 
Aman imdada gelsin böyle olsun fiir-i Yezdâni

Susuzlukla periflan olmufliken zât-› nur naflir 
Uzatd› gerden-i gerdün nihâye el ura âk›r 
K›yamet kopdu sanki çok acayipler olup zahir 
Seylâb-› eflkile Hakk› cihan› eylegil tâhir 
Yetifl Cibril cedd-i pâkine oku serencâm› 
Aman imdada gelsin böyle olsun fiir-i Yezdâni

‹brahim Hakk› Kemâhi, Divan-› Ebu’l-Kemâl, ‹stanbul 1326,
s. 63-64) 
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MEHMED MEMDUH PAfiA
(Do¤. 1839—Ölm. 1925)

‹stanbul’da do¤du. Mazlum Fehmi Pafla’n›n o¤ludur. Rüfldi-
ye’yi bitirdikten sonra Hariciye Nezareti Mekubi Kalemi’ne gir-
di. Maarif, Sadaret ve Maliye Nezareti mektupçuluklar›nda bu-
lundu. Konya, Sivas, Ankara valilikleri görevini üstlendi. 1895’te
Dahiliye Naz›rl›¤›’na atand›.

Memduh ve Faik mahlaslar›n› kulland›. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Der-Vasf-i fiehîd-i Deflt-i Kerbelâ ‹mâm Hüseyin 
Rad›yallahü Anh

Hilâl-i mâh-› Muharrem ki hûn-çegân görünür
Misâl-i tî¤ yine ehl-i derde kan görünür

Bu dem o dem ki e¤er cûfla gelse âb-› hayât
Yine marîz-› gam-› aflka terk-i cân görünür

Nigâh-› kerem idemem âfitâb-› rahflâna
Ki medd-i flu’lesi ayn›mda bir sinân görünür

Cihâna göz açamam ben bu demde mihre de¤il
Ki her müjem dahi flemflir-i cân-sitân görünür

479



Olunca böyle ser-â-pâ vücûd-› neflter-i zâr
Reg-i beden bana bir hatt-› imtihân görünür

Nedir bu arbede-i rüste-hîz-i eser ki dile 
Ne meyl-i nefs ü hevâ vü ne hod cinân görünür

Nedir bu hayret-i kübrâ ki s›rr-› pâkimde 
Cilâ-y› âyine-i cân gibi nihân görünür

Neden bu dîde-i tâkat-güdâz-› flu’le be-dûfl
Tenevvür-i âfet-i tûfân olup hemân görünür

Neden bu dâ¤-› nevâib sürâ¤-› âtefl-i aflk
Zebâniyân-i cahîm ile hem-zebân görünür

fiu cism-i zâr aceb Kerbelâ m› nedir
Ki anda peyk-i belâ böyle râyegân görünür

Fedâ-y› flâh-› flehîdân olur me¤er ki bu cân
Fezâ-y› hubb u velâde zamân zamân görünür

Sütûde s›bt-i Nebî-yi Hudâ Cenâb-› Hüseyn
Ki dest-i ât›feti künc-i flâyegân görünür

Erîke bahfl-› velâyet ki feyz-i cûdundan
Gedâ-y› dergehi Keyhusrev ü cihân görünür

fieh-i sürûfl-i sipâh-› hazîre-i lâhût
Harem-serâ-y› celâlinde kudsiyân görünür

Hilâl sanma semâ vü saff-› ebruvân›nda
Kemâl-i flerm ile engüflt-i ber-dehân görünür

An›n mekân›n› görmekde acz olur nâz›r
Uyûn-i ehl-i dile gerçi lâ-mekân görünür

Yine felek ele alm›fl kemend-i zer-i târ›n
fieb-i siyehde zannetme kehkeflân görünür
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Yolunda etme¤e kurbân gazâle-i mâh›
Kazâ hulûs ile dâmân-› der-meyân görünür

Uluvv-i câh›na nisbet olunsa arfl-› azîm
Gubâr-› deflt gibi pest ü nâ-tuvân görünür

Ridâ-y› hûn-nümâs›yla âh o gonca beden
Riyâz-› nazda bir nahl-i erguvân görünür

O serv-i kamet içün katre âb olundu dirî¤
Zülâl-i rahmet-i Bârî’de ân-be-ân görünür

O nakd-i vakti telef k›ld› hazîn-i devrân
Ne yüzle âleme hurflîd-i zer-feflân görünür

O dürri eyledi galtîde bahri âflûba 
Ne dürlü ma‘zeret ›zhârda kân görünür

Gubâr olup gö¤e ç›ksun zemin-i süfle-nihâd
Neden aceb yere geçmez de âsümân görünür

Fi¤âna bafllayal›m biz zamân›d›r flimdi
Cüyûfl-i nevha-fürûfl-i fi¤âniyân görünür

Bu bir zamân-› keder kim hümâ-y› Kuds ise de
Hücûm-i za’f ile cisminde istihvân görünür

Bu bir zamân-› musîbet ki kavm-i adû
Rahîk-i kîne ile mest-i ser-girân görünür

Görünmesün bize bâri flafakla çarh-› kebûd
Ki zahmimizdeki dem bahr-i bî-girân görünür

Yeter cihân› yine Fâik eyledin sûzân
B›rak berk ile bu flu’le hem-›nân görünür

fiikâyet eyleme vaz’-› garîb-i devrândan
fiikâyet ehl-i dile çünki kesr-i flân görünür
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Sevâd-› a’zam-› mâtemde tâ ki gurre-i sâl
Siyâh-pûfl hacâlet olup flebân görünür

fiehîd-i vâdî-i aflk oluna bu demde hemân
Hacer-i akîk u flecer tî¤-› hûn-feflân görünür

(Mehmed Memduh, Divan-› Efl’âr, ‹stanbul 1332, s. 46-47)

Mersiye-i Di¤er Der-Senâ-yi Kurretü’l-Ayn Cenab-› Resûl-i 
Hüseyn fiehid Rad›yallahü Anh

Has›l etdi dilde hicrân›n ile her yâre su
Hey ne gülflendir nümâyân anda âre âre su

Hikmet-i Hak H›zr’a k›ld› zulmeti ayn-› hayat
Dide-i ‹skender’e zulmet getürdi kâre su

Reflha-pafl olmaz m›s›n mahrûr-i aflk›n dâ¤›na
Ba¤-bânlar fasl-› germâda verir gülnâre su

Derdimend-i hicrine atvâr›n› nerm eyle kim
Penbelerle sarf ederler muhtazar bîmâre su 

Aflk ile sûzân olan âb-› hayât› neylesün
Kâr eder mi hiç habîbim mur¤-› âtefl-hâre su

‹ltihâb-› aflk eflk ile olur mu muntafî
Bir yanar dâ¤a ne mümkündür ki k›lsun çâre su

Katresin bâri kabul eyle siriflk-i çeflmimin
Gah olur kim bir gedâ takdim ider hünkâre su

‹tdi istiâb-› taraf-› gülfleni eflk-i revân
Nergisin hakkiçün irdi devlet-i bî-dâre su

Nevk-i müjgân›m ci¤erden tab olur revnâk bulur
Hûn-i dildir tîfle-i Ferhâd-› flirin-kâre su
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Mey içerken la’line çespan de¤il bârid kelâm
Yüz verir havf eylerim yakut-i k›ymet-dâre su

Bâdeyi itme kadehde âb ile âmîhte
Âtefl-i seyyâle besdir hâne-i hummâre su

Leblerin flâhiddir and içdi¤ime nûfl etmeyem
Konsa tâs-› zer-nigâr-› mihr-i pür-envâre su

Teflne-i dîdâr olursam da nazar-bend olmayam
Girse Yusuf-vefl terâzular ile bâzâre su

Bir içim su bulmad› sultân-› deflt-i Kerbelâ
Sâkî-i Kevser aya¤›na ne yüzle vâre su

Âb-rû-yi hürmetiçün halk olunmuflken cihan
Vermedi eflrar Ahmed-i Muhtâr’e su

El-atafl gûyân olurdu bir tarafda Ehl-i Beyt
Zâlimân icra ederdi hançer-i hûn-hâre su

fiu’le-i âflûb dutdu dehri te’sir etmedi
Bu Lehep t›ynetlerin tarh eyledi¤i nâre su

Tafllara seyli zen olupda o günde yand›
Çekmedi sengîn hisar a‘da-y› bed-kirdâre su

Hiddetinden göklere ç›ksa becâd›r nâr e¤er
Hacletinden yerlere geçse revâ hem-vâre su

Çâre-cûdur ma¤firet-hâh olma¤a cû sû-be-sû
Ol sebepden göz yafl› eyler revân enhâre su

Edemez bu hûn-i nâ-hak lekesin flûyîde âh
Çeflme-i hurflîd ak›tsa haflre dek kühsâre su

Goncaya göndermesün gülflende nâme nâmiye
Dökmesün dolab-› çerh ezhâre su esmâre su
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Düfldü hûb-kerde ruhundan hâki müflk-efflân saç› 
Kan gelür elbette nâf-› âhû-y› tâtâre su

Var m›d›r imkân-› tecdîd-i vudû kim ba‘demâ
Sûret-i huflk serâb oldu ülü’l-ebsâre su

Gird-i gam mevcûd an›nla temîm eyleriz
Dostlar laz›m de¤ildir zümre-i ebrâre su

Vakt-i tûfanda ser-i kühsâr› sarm›fld› miyâh
fiu musibetle erifldi künbed-i devvâre su

Bir musîbetdir bu kim mâh a¤lad› çâh a¤lad›
Cûflifl-i Zemzem’le ç›kd› Ka‘be’de astâra su

Rahmet-i Hakd›r vücûdu oldu arz üzre muhît
Ebr-i rîzân etmese ayn-› savâb âbâra su

Gösterirdi feyz-i aksinden cinân› âdeme
Saf bir âyine tutsayd› o gül-ruhsâre su

Vâye-mend meflrebi olmufl me¤er kim her habâb
fiimdi reflk-endâzd›r Cemflîd-i sâ¤ar-dâra su

Ahker-i tâkat-güdâz›ndan biter nahl-i enâr
Olsa rûyundan çekîde dûzah-› kahhâra su

Kesb iderdi ney fleker hâsiyetin sebz-âb-› bahr
Kulzüm-i pür-flûra ilka eylese yek pâre su

Biri olurdu Süleyman di¤eri r›dvan-› huld
Rîk-i Burâk’› atâ k›lsayd› mûr u mâre su

Hizmete âmâdedir bir pâk dâmen câriye
Âfl›k-› giryân imifl ol flâh-› Cem-i mikdâra su

Hâme-i Memdûh’da görsün midâd-› flâirân
Sanki bir mür¤-âbd›r alm›fl yine minkare su
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Hâke zerrîn nâv-dân-› Ka‘be-i esrârd›r
Bezl eder ruh-› Hüseyn’in aflk›na züvvâre su

Yâ ilâhî eyle ol dem beni nefsîde leb
Dest-i pür-cûdu Ali’den erifle ahyâre su

(Mehmed Memduh, Divan-› Efl’âr, ‹stanbul 1332, s. 47-49)
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HIFZÎ
(Do¤. 1833—Ölm. 1927)

Gerede’de do¤du. Gerede’de medrese e¤itimi yapt›. Küçük
yaflta evlendi. Eflinin ölümüyle memleketini terketti, ‹stanbul’a
geldi. Bektafli Tekkesiyle ilgi kurdu. Önce Selanik’e, sonra Sof-
ya’ya gitti. Bali Baba Tekkesi fleyhi Ahmed Baba’ya intisap etti.
1878 y›l›nda Sofya Bulgarlar›n eline geçti. H›fzî Baba, Köprü-
lü’ye göçtü, burada vefat etti.

Geldi çün mâh-› Muharrem k›ld› dehri rûflenâ
Hât›r-› uflflâka düfltü mâcerâ-y› Kerbelâ
Çünkü ol menzil musâhip mecma-i bahr-i belâ
Teflne-dil oldu flehîd anda Hüseyn-i Müctebâ
Cem olup Kûfe diyar›nda gürûh-i eflk›yâ
Al ü evlâd-› Resûl’e gördüler cevri revâ
Bir azîm fitne uyand›rd› Yezîd-i bî-hayâ
Söyle vallâhî sezâd›r cân›na la‘net sezâ

Ol vefâs›z bî-rahmler kavl-i mergûb etdiler
Kûfe’ye da‘vet k›lup irsâl-i mektûb etdiler
Sanas›n bin cân ile cânân› matlûb etdiler
Sonra ahdi bozdular akvâli mekzûb etdiler
Sed çeküp mebzûl F›rat’› anda mahcûb etdiler
Bir azîm fitne uyand›rd› Yezîd-i bî-hayâ
Söyle vallâhî sezâd›r cân›na la‘net sezâ
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Çün bilirdi nur-› çeflm-i Ahmed-i Muhtâr idi
Vâlid–i Âl-i Cenâb-› Hazret-i Kerrâr idi
Mâderi binti’r- Resûl-i Hazret-i Zehrâ idi
Dâder-i pâk-i Hasen Hulk-› R›za hünkâr idi
Nesl-i peygamberli¤in ayâ kim ›zhâr idi
Bir azîm fitne uyand›rd› Yezîd-i bî-hayâ
Söyle vallâhî sezâd›r cân›na la‘net sezâ

Bir tak›m nâmerdleri münkâd edüp fermân›na
Ol livâ-y› nahs› dikdi Kerbelâ meydân›na
Kahr› müstahsen görüp Âl-i Resûl’ün flân›na
Bi-günâh mazlumlar›n girdi o zâlim kan›na
Mans›b-› dehri de¤ifldi devlet-i imân›na
Tâ be-mahfler la‘net olsun kendine a‘vân›na
Bir azîm fitne uyand›rd› Yezîd-i bî-hayâ
Söyle vallâhî sezâd›r can›na la‘net sezâ

Allah Allah öyle bedbaht›n olup fermanberi
Saymad› asla hukuk-› Hazret-i peygamberi
Bir içim suya diri¤ etdi havâric leflkeri
Suretâ ‹slam idi sirette kâfir ekseri
Olmad› böyle musîbet devr-i Âdem’den beri
Ya nice yafl dökmesin erbâb-› aflk›n gözleri
Bir azîm fitne uyand›rd› Yezîd-i bî-hayâ
Söyle vallâhî sezâd›r cân›na la‘net sezâ

Bu Muharrem’dir zemîn ü âsümân a¤lar bu gün
Vakt-i mâtemdir muhibb-i hânedân a¤lar bu gün
Eflk-i hasretler döküp de tende cân a¤lar bu gün
Âfl›kân›n dide-i giryân› kân a¤lar bu gün
Has›l› feryâd edüp cümle cihân a¤lar bu gün
A¤la H›fzî aflk ile üftâdegân a¤lar bu gün
Bir azîm fitne uyand›rd› Yezîd-i bî-hayâ
Söyle vallâhî sezâd›r cân›na la‘net sezâ

(Sadeddin Nüzhet Ergun, Ondokuzuncu As›rdanberi Bektafli-
K›z›lbafl Alevi fiairleri ve Nefesleri, ‹stanbul 1956, s. 79-80)
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HAZMÎ
(Do¤. 1856—Ölm. 1928)

Harput’ta do¤du. Medrese e¤itimi gördükten sonra memuri-
yete bafllad›. Elaziz, Ergani ve Keban adliyelerinde katiplik yap-
t›. ‹ki kez, Harput Belediye Baflkanl›¤› görevlerinde bulundu.
Ömrünün sonlar›na do¤ru okullarda Türkçe, Farsça, ‹mla ve
Edebiyat dersleri okuttu. Divan› bas›lm›flt›r. 

Gül-i gülzâr-› vefâd›r Hasaneyn
Güher-i kenz-i velâd›r Hasaneyn 

Katre-i ayn-› Resûl-i Ekrem
Zâde-i hayr-› nisâd›r Hasaneyn 

‹bn-i Ma‘sûm-› Cenâb-› Haydar
Fahr-i evlâd-› ›yâd›r Hasaneyn 

Ravzâ-i Âl-i Abâ’da el-Hak
Gonce-i hande-nümâd›r Hasaneyn

Hâiz-i mertebe-i izz ü neseb
Sâhib-i hüsn ü bahâd›r Hasaneyn 

Râz-› hubbü’l-habîbe mazhar
Vâs›l-› s›rr-› Hudâ’d›r Hasaneyn 
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‹lticâ-gâh-› sunûf-› ümmet
Mültecâ-y› zu‘afâd›r Hasaneyn 

Der-i devletlerinin bir itiyim
Bana Hazmî flufa‘âd›r Hasaneyn

(Hayrettin Ayaz, Harputlu Abdulhamid Hazmî Divan›, ‹stanbul
1998, s. 218)

I.
Muharrem oldu yine dîde-i eflk-bâr olsun 
Enîn ü mâtem eyle sîne dâ¤-dâr olsun 
Bu gülistân-› cihân cümle hâr-zâr olsun 
Solup nesîm-i teessürle târ-mâr olsun 
Ne gül ne gonca ne gülflen ne cûybâr olsun 
Bütün hazân-zede-i devr rûzgâr olsun

II.
Bu mâh odur ki o fiâh-› fiehid yâda gelir 
Felekde gördü¤ü gam-› kalb derd-i nihâd 
Ana cefâ-y› felek sanma kim adâde gelir 
Elem bu mâh› düflündükçe bî-irâde gelir 
........................................................................
Nas›l bu vak‘a-i dil-sûza sabr› var olsun

III.
Ne cür’et eyledi ki eyâ bozup vefây› felek 
Düflünmedi fleref-i Âl-i Mustafâ’y› felek 
Bezetti hûn-› flehîdânla Kerbelâ’y› felek 
O mâh-› rif‘ata gördü revâ cefây› felek 
O da bu fikr-i sakimiyle flerm-sâr olsun 
Fezâ-y› haflrde ma¤dûb-› Kird-kâr olsun

IV
Bak ol mürüvveti yok kec-nihâd gerdûne 
Terahhum eylemeyip bunca kalb-i mahzûne 
Müsâid oldu merâm-› Yezîd-i mel‘ûne 
O bî-edeb o sefîh o meflreb-i dûne 
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Ki dem-be-dem ana la‘net hezâr hezâr olsun 
Hemîfle la‘net o kelb üzre pâydâr olsun

V.
Nedir bu cevr-i leîmâne Âl-i Adnân’a 
Nedir bu âtefl-i gam kalb-i ehl-i îmâna 
Yan›p yak›ld› bu hasretle nâre pervâne 
Koyuldu mâteme gül bülbül âh ü figâne 
Senin de Hazmî iflin hep enîn ü zâr olsun 
Bu a¤lamak sana her rûz u fleb fliâr olsun

(Hayrettin Ayaz, Harputlu Abdulhamid Hazmî Divan›, ‹stanbul
1998, s. 219-220)

KIT‘A

Ey serv-i h›râmân› gülistân-› vefân›n
Ey goncas› bâ¤-› harem-i Âl-i Abâ’n›n
Ben de reh-i aflk›nda flehîdim tut elimden
Ey seyyid ü sultân› gürûh-› flühedân›n

(Hayrettin Ayaz, Harputlu Abdulhamid Hazmî Divan›, ‹stanbul
1998, s. 220)

KIT‘A

S›bteyn’e bu dünyâda kim olmufl ise bed-hâh
Tâ haflre kadar la‘nete lây›kd›r o kem-râh
Vây olsun o mel‘ûne ki ferdâ-y› cezâda
Da‘vâc›s› peygamber ola hâkimi Allâh

(Hayrettin Ayaz, Harputlu Abdulhamid Hazmî Divan›, ‹stanbul
1998, s. 221)
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ABDULMAL‹K H‹LMÎ 
(Do¤. 1865—Ölm. 1928)

Prizren yak›n›ndaki Ravsa kasabas›nda do¤du. Ravsa kasa-
bas›nda bafllad›¤› e¤itimini Prizren’deki Mehmed Pafla medrese-
sinde sürdürmüfl, bu medresenin yüksek k›sm›ndan mezun ol-
mufltur. Melami halifesi ve fleyhi Recep Hulusi Efendi’ye ba¤lan-
m›fl›r. E¤itimini tamamlad›ktan sonra Ravsa’ya gelerek Türk ‹s-
lam Kültür Merkezi ad›yla bir tekke açm›flt›r. Prizren’de vefat
emifltir. 

1.

Mâtemin fiâh-› Hüseyn’in tutal›m
Ci¤erimiz dahî hem hûn edelim
Gece gündüz nâle efgân k›lal›m
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bu dem

Derdimiz ola flehidler aflk›çün
Yatt›¤›ndan k›rm›z› kanlar içün
Kâfir Yezîd’e la‘net câniçün
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bu dem

Hem semâdan nevha geldi zâr u zâr
Çeflm-i pâk-i Mustafâ’y› k›rd›lar
Ah meded beyt-i Resûle n’ettiler
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bu dem
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Dökdüler hem Hüseyn’in kan›n›
Tan›mad›lar âlemin sultân›n›
Hâviye’de kod› Yezid cân›n›
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bu dem

Kande idi ol muhibbân-› Ali
Yas› tuttu âh u vâh eyledi
Gözlerinden döktüler kanl› yafl›
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bu dem

Zâr ile a¤lad›lar dokuz felek
‹ns ü cinn ü hûr u r›zvân hem melek
Arfl u kürsîde bulunan ferfle dek
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bu dem

Mâlikî-i ejder yanuben hem derd ile
fiah Hüseyin’im ça¤›r›rken vird ile
Ya meded hey meded hem derd ile
A¤la mâtemdir Muharrem’dir bu dem

(Hüseyin Özcan, Abdulmalik Hilmi Hayat› ve fiiirleri, 2. bask›,
‹stanbul 2008, s. 156-158)

2.

fiah Hüseyin a¤lamakt›r kâr›m›z 
Dü cihanda çünki oldur yâr›m›z

“Ene min Hüseyn” dedi serdâr›m›z 
Mustafâ ile Hüseyin bir görürüz

Tâ ezelden bu s›rra belî deriz 
Bunu inkâr eyleyen lâ‘netleriz

Ehl-i Abâ befl hurufdur flüphesiz 
‹sm-i Celâlde bu virdi k›lar›z
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Hilmi’yâ bu s›rr› biz fafl k›lmay›z 
Befl içinde befl durur dört görürüz

(Hüseyin Özcan, Abdulmalik Hilmi Hayat› ve fiiirleri, 2. bask›,
‹stanbul 2008, s. 130-131)
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SIDKÎ 
(Do¤. 1865—ölm. 1928)

Tarsus’ta do¤du. As›l ad› Zeynelabidin’dir. 12 Yafl›nda Hac›-
bektafl dergâh›na giden flair e¤itimini burada tamamlad›. 1894 y›-
l›nda Merzifon’un Har›z köyüne yerleflti. Do¤u cephesinde Rusla-
ra karfl› savaflt›. Har›z köyünde vefat etti. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

1.

Geldi çün mâh-› Muharrem a¤la ey dil cân ile
Ça¤las›n ceyhûn misâli âb-› çeflmim kân ile

fiâh Hüseyin’le Hasan’d›r nûr-i ayn-› Mustafâ
Bunlara farzd›r muhabbet huccet-i burhân ile

Bunlara her kim hakâret eyler ise bî-gümân
At›l›r nâr-› cahîme çat›l›r fleytân ile

K›ld›¤›yçün fiâh Hüseyn’i kasdile susuz flehîd
La‘net etdi Hak Yezîd’e âyet-i Kur’ân ile 

Her kim a¤lar fiâh Hüseyn’in aflk›na mâtem günü
Hak Cinân-› pâkini bahfl eylesin ihsân ile

Îd-i vasl-› pâkini arzeylerim ihlâs ile
Âsitân-› devletinde cân›m› kurbân ile
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S›dkî’nim geldim kap›na yâ Hüseyn-i Kerbelâ
Yarama em k›l mürüvvet derdime dermân ile 

(Muhsin Gül, S›dkî Baba Hayat›ndan ve Divan›ndan Örnekler,
Ankara 1984, s. 218-219)

2.

Geldi çün mâh-› Muharrem nâgehân a¤la gönül 
Eyleyüben gözlerinden hûn-feflân a¤la gönül 
Etme bu aflk›n yolunda kayd-› can a¤la gönül
Kerbelâ sultanlar›ndan tut dâmân a¤la gönül 
Rûz ü fleb bülbül misâli k›l figân a¤la gönül 
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’ya her zaman a¤la gönül

Katlolundu din yolunda niceler ol flâh ile 
‹çmediler bir katre su yetmifl üç hem-râh ile 
A¤lad› cümle melâik gökte günefl mâh ile 
Yâd edip ol macerây› dem-be-dem bin âh ile 
Rûz ü fleb bülbül misâli k›l fi¤ân a¤la gönül 
fiâh Hüseyn-i Kerbelâ’ya her zaman a¤la gönül

Katl içün Âl-i Resûl’ü bir alay ba¤r› hadîd 
Sürdüler at Kerbelâ’ya oldular Hak’dan baîd 
Bendegân›yle Hüseyn’i k›ld›lar susuz flehid 
Söyle her dem “la‘netullah› alâ kavm-i Yezid” 
Rûz ü fleb bülbül misâli k›l figân a¤la gönül 
fiâh Hüseyn-i Kerbelâ’ya her zaman a¤la gönül

Mâh-› mâtemdir bugün çün nâleler inflâd ile 
Terk-i hâb et mâcerâ-y› Kerbelâ’y› yâd ile 
Affolur cürm ü günâh›n âh ile feryâd ile 
Terk-i can eyledi o flâh âl ile evlâd ile 
Rûz ü fleb bülbül misâli k›l fi¤ân a¤la gönül 
fiâh Hüseyn-i Kerbelâ’ya her zaman a¤la gönül
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Kestiler nehr-i F›rat’› el-atafl âh el-atafl 
Yand› tutufltu fezâ-y› Kerbelâ âh el-atafl 
Yaralar aç yüre¤inde ola asl’a çâre-kefl 
Sinene da¤lar uruben S›dkî-i bî-çâre-vefl
Rûz ü fleb bülbül misâli k›l fi¤ân a¤la gönül
fiah Hüseyn-i Kerbelâ’ya her zaman a¤la gönül

(Muhsin Gül, S›dkî Baba Hayat›ndan ve Divan›ndan Örnekler,
Ankara 1984, s. 219-220)

3.

Kim ki fiâh-› Kerbelâ’n›n aflk›na giryân olur 
Rûz-› mahflerde günah› afv ile gufran olur

Kim ki bu mâh-› Muharrem mâtem eyler âh ile 
Cennet-i Darü’s-Selâm’da flad ile handân olur

fiah Hüseyn’in mâtemiyle kim ki giyse karalar 
Nur ile olmufl müzeyyen hulleler ihsân olur

Mâcerâ-y› Kerbelâ’ya a¤layan nâlân ile 
Gözlerinin yafl› her bir derdine dermân olur

A¤layan içün Hüseyn’e cânib-i Hak’dan dahi 
Ehl-i cennettir bu bendem diyerek fermân olur

Ayfl ü iflret eylese bir kimse bu mâtem günü 
Me’külât› cehenemde âtefl-i sûzân olur

Âl-ü Evlâd-› Resûl’e muhabbet farz cümleye 
Onlara bu¤z ü hakaret eyleyen Mervân olur

Sûre-i Kevser’de Kevser’den muradd›r Ehl-i Beyt 
Ehl-i Beyt’i sevmeyenler zümre-i fleytân olur
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Hamse-i Âl-i Abâ’ya kim muhabbet eylemez 
K›ld›¤› zühd ü tâatin cümlesi hüsrân olur

Âl-i Resûle muhabbet eyleyen ihlâs ile 
Lâ tehaf seyreylesin her iflleri âsân olur

Nâleler k›l mâh-› mâtemdir bugün S›dkî gedâ 
A¤layanlar Ehl-i Beyt’e afv ile gufrân olur 

(Muhsin Gül, S›dkî Baba Hayat›ndan ve Divan›ndan Örnekler,
Ankara 1984, s. 220-221)

4.

A¤layal›m arfla ç›ks›n âh ile efgân›m›z
Mâh-› mâtemdir bugün çün ey bizim ihvân›m›z

Biz gürûh-› bende-i Âl-i Abâ’y›z cân ile
fiâh Hüseyn-i Kerbelâ’d›r sâhibü’l-fermân›m›z

Ol Yezîd-i bed-likalar k›ld›lar susuz flehîd
Nûfl edip flehd-i flehâdet gitdi ol sultân›m›z

La‘net olsun ol Yezîd-i bed-likaya sad-hezâr
Çok hakaret gördü ondan ol flefâat kân›m›z

Yâd k›ld›kça Hüseyn-i Kerbelâ’n›n ahvâlini
Ç›kmas›n m› arfl-› a‘lâya kadar nâlân›m›z

Âl ü Evlâd-› Resûl’ü sevmek için âflikâr
Âyet-i ile’l-meveddet hüccet-i burhân›m›z

Mâcerâ-y› Kerbelâ çün var iken S›dkî gedâ
Gayr-i mümkün flâd ola bu çeflm-i hûn-efflân›m›z

(Muhsin Gül, S›dkî Baba Hayat›ndan ve Divan›ndan Örnekler,
Ankara 1984, s. 218)

497



5.

Geldi çün mâh-› Muharrem âfl›kân a¤lar bugün 
Karalar ba¤lar melâik âsumân a¤lar bugün

Yasa girdi cennet içre huriler g›lman ile 
Mâcerâ-y› Kerbelâ’ya ins ü can a¤lar bugün

Akd› seller çeflmimizden oldu tufân-› cedid 
Gark olup hûn-âb-› gamda kün fekân a¤lar bugün

Âl ü Evlâd-› Resûl’ü k›ld›lar susuz flehid
Âh ü feryâd ile her bir müslüman a¤lar bugün

Ey münaf›k derd ile sen a¤lamazs›n ya niçün 
Ol Yezid’in etdi¤ine kâfirân a¤lar bugün

Mâtem-i mâh-› Muharrem âyin-i din-i mübin 
Yer ile gök mihr ile mâh cümle kan a¤lar bugün

Sad-hezarân la‘net olsun ol Yezid’in cân›na 
K›ld› zalâm-› sarîha hep cihan a¤lar bugün

Ehl-i Beyt’in çekti¤i derd ü belây› yâd edip 
Da¤ ile tafl kurt ile kufl hep hayvan a¤lar bugün

Dem-be-dem âh eyle S›dkî nâle vü feryâd ile 
Merkadinde derd ile Peygamberân a¤lar bugün

(Muhsin Gül, S›dkî Baba Hayat›ndan ve Divan›ndan Örnekler,
Ankara 1984, s. 219) 
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CÛDÎ
(Do¤. ?—Ölm. ?)

Cûdî, 1895 y›l›nda vefat eden Geredeli Âfl›k Fi¤ânî’nin ç›ra¤›-
d›r. Ustas›n›n fliirlerini yaz›ya aktarm›flt›r. Do¤umu, ölümü, ve-
fat› konusunda bilgilere uluflmam›z mümkün olmad›. 

Bugün yahu nas›l gündür cihân› kaplad› zulmet 
Dü çeflmim bafllad› kan dökme¤e âyâ nedir hikmet 
Derûnumda yanar durmaz hemân bir âtefl-i firkat 
Ne firkat âtefl-i hasret ne hasret sûzifl-i hurkat 
Gönül flehrin harap etti âsan hasret yaman hasret 
Muharrem mi bugün yoksa verir bu can›ma s›klet

Vücûdum kaplad› ser-tâ-kadem derd-i elem yâhû 
Gönülde da¤lar aç›ld› nedendir bilmezem yâhû 
Bugün bir katre su içsem gelir zehr-i sem yâhû 
Hüseyn’in Kerbelâ’da düfltü¤ü dem mi bu dem yâhü 
Gönül flehrin harâb etti âsan hasret yaman hasret 
Muharrem mi bugün yoksa verir bu can›ma s›klet

Be hey mel‘ûn be hey zâlim be hey fâs›k be hey fâcir 
Hudâ’dan korkmadan nice Hüseyn’e k›yd›n ey kâfir
Hüseyn’e hub olan itsün Yezid’e lanet-i vâfir 
Hudâ’n›n emri böyle imifl buna ol Cûdî yâ sab›r 
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Gönül flehrin harâb etti âsan hasret yaman hasret 
Muharrem mi bugün yoksa verir bu can›ma siklet

(Hayreddin ‹vgin, Geredeli Âfl›k Fi¤ânî, KB Yay., Ankara 1994,
s. 146)
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TOKÂDÎZÂDE fiEKÎB
(Do¤. 1871—Ölm. 1932)

‹zmir’in Tilkilik semtinde do¤du. ‹zmir Rüfldiyesi’ni bitirdi.
Özel hocalardan ders ald›. Arapça, Farsça ö¤rendi. ‹zmir Mektû-
bî Kalemi müsevvidi olarak çal›flt›¤› günlerde evlendi. Bu evli-
likten do¤an çocuklar›n›n üçü de kendisinden önce vefat ettiler.
1899 y›l›nda Bitlis’e sürgün edildi. Bir müddet sonra sürgün ha-
yat› sona erdi, ‹zmir’e döndü. 1901 y›l›nda ‹zmir Bidayet Mahke-
mesi baflkatipli¤ine atand›. Bu görevi 1908 y›l›na kadar sürdür-
dü. 1920 y›l›nda Manisa’dan millet vekili seçildi. O¤lu Nas›r’›n
vefat haberini duyan fiekip, tabancas›yla kalbinin üzerine atefl
ederek kendi can›na k›yd›. fiiirlerinin bir k›sm› bas›lm›flt›r. 

fiehîd-i Kerbelâ’ya

Ey flehîd-i akdes ey s›bt-› Nebiyy-yi Zü’l-Celâl
Geldi yevm-i r›hletin olduk bütün bergeflte hâl
Kalbimiz pür-sûzdur çeflmân›m›z pür-eflk-i âl
Oldu yâd-› fâciandan hüzne müsta¤rak hayâl
Zahmdâr-› tî¤-› bî-dâd oldu¤un demdir bugün
Bir dem-i derd ü belâ bir yevm-i mâtemdir bugün

Kurretü’l-ayn-i Resûl-i müctebâs›n yâ Hüseyn
Mefhar-i Âl-i Cenâb-› Mustafâs›n yâ Hüseyn
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Vâris-i flân-› Aliyyü’l-Murtazâs›n yâ Hüseyn
Âh kim kurbân-› ahkâm-› kazas›n yâ Hüseyn
Rûh-i sâf›m yâd-› pür-sûzunla hâlâ nâle-sâz
Âh o demler âh o fâci‘ vak‘a-i hât›r-güzâr

Ben nas›l olmam siriflk-i âlûd-i mâtem bî-karâr
Hûn içinde teflne-leb ettin bu âlemden güzâr
Olsa lây›kd›r bugün rûh-› Muhammed girye-bâr
Ey benî sîret meâlî-perver Hayder-i vakâr
Sen flehîd oldun y›k›ld› Ka‘be-i ulyâ-y› Hak
Meflhedinden oldu vâs›l Hakka vâveylâ-y› Hak

Hasm-› bed-mâyen o süfli müfteris hasm-› ilâh
Hânedân-› seyyidü’l-kevneyne çok zulm etdi âh
Hakk› dest-i mel‘anetkâr›nda eylerken tebâh
Çehre-i garrâ-y› hikmet elbet olmufldur siyâh
Tâ-be-mahfler vak‘a-i dil-sûzunun giryân›y›z
Biz bu hükm-i can-güdâz-› kudretin hayrân›y›z

Savletin lerzân ederken hasm-› bî-imân›n›
Görmüfl olsayd› eb-i zî-necdetin cevlân›n›
Derdi takbîl eyleyüp flimflîr-i hûn-efflân›n›
Tâ-firâz-› arfl-› alâ etdin el-hak flân›n›
Âferin ey kahramân-› zî-mehâbet âferin
Dest-i pür-zûrunla fahretsin flu seyf âteflîn

‹tmedin dünyâya tenzîl-i nikâh-› iltifât
Merk-i hâilden hazer göstermedin etdin sebât
Oldu hayrân-› ulüvvü ictihâd›n kâinât
Mevt-i pür-flân›nla buldun baflka bir feyz-i hayât
‹tdi te’mîn-i zafer hayfâ o mel‘ûn-i mühîn
Sen flehîd oldun flehâdet ald› flân-› ber-terîn

Sâha-i hecâda ey flîr-i efken-i Hayder tüvân
Zoru Azrâil’i her darbenle eylerdin ayân
Bark-› flimflîrin iderken hatf-i çeflm-i âsümân
Derdi hayretlerle havl-i arfldan kerrûbiyân
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Rezm-i flîranenle sayt›n oldu bâlâ-ter-senin
Vâlidin ukbâda elbetde iftihâr eyler senin 

Maksad›n flâyeste-i takdîs idi fikrin sedîd
Oldu her kavlinde her fi‘linde ulviyyet bedîd
Halka beht-âverdi ›zhar etdi¤in azm-i fledîd
Mevti bî-pâkine istihkâr idüp oldun flehîd
Arfl-› nûr-i âgîn-i iclâl oldu kabr-i ber-terin
Fevk-i idrâkindedir ulviyyetin hâkilerin

fiimdi her yer girye-zâr-› Kerbelâ’d›r yâ Hüseyn
fiimdi her ses bir enîn-i gam-fezâd›r ya Hüseyn
Pür-teessür sen de a¤lars›n revâd›r ya Hüseyn
Mâcerâ hâlâ o fâci‘ mâcerad›r ya Hüseyn
Biz bugün mahkûm-› ye’siz pek periflân›z yine 
Âh-› dem-sâz-› enîn-i renc-i hüsrân›z yine 

(Mahfil, 1340 Muharrem, Sy. 15, s. 45-46)
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KIRATO⁄LU EM‹N
(Do¤.1884—Ölm. 8 A¤ustos 1934)

R›zvaniye Medresesi’nde e¤itime bafllayan flair, askerlik dö-
nüflünde Harran fier’iyye mahkemesi baflkatipli¤ine atand›. Yay-
lak ve Çaykara köyünün ‹lk Mektep müdürlüklerinde bulundu.
Harran Tapu Sicil Müdürlü¤ü’nde görev yapt›. Memuriyetinin
son günlerinde attan düfltü, kolu k›r›ld›. Bu olaydan sonra emek-
li oldu. Divan› bas›lm›flt›r. 

1.

Sinemi cerh etme aflk›n hangâh› andad›r
Sâlik-i râh-› Hudâ’n›n secde-gâh› andad›r
On sekiz bin âlemin püflt ü penâh› andad›r
Basma zâlim sineme arfl-› ‹lâhî andad›r

Çeflm-i hak-bînin küflâd et de ulu dergâh› gör
Çek elin havf et Hudâ’dan gizli arflullah› gör
Dide-i ibretle bak ayne’l-yakîn Allah’› gör
Basma zâlim sineme arfl-› ‹lâhî andad›r

Kurretü’l-ayn-› Resûl’em hem Hüseyn ‹bn-i Ali
Dü cihân›n serveri ceddim nebîler ekmeli
Mazhar-› s›rr-› Ali’yim evliyâlar efdali
Basma zâlim sineme arfl-› ‹lâhî andad›r
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Hamdülillah g›ll u g›fldan kalbimi pâk eyledim
Çeflm-i a‘dâdan gam›m yok gönlü bî-pâk eyledim
Râh-› Hakka ser verip bu cismimi pâk eyledim
Basma zâlim sineme arfl-› ‹lâhî andad›r

Fât›ma evlâd›n› zâr etdin ey fiimr-i la‘în
A¤lad› heft âsümân bu hâle âh etdi zemîn
Bu mealde geldi hât›fdan nidâ ol gün Emîn
Basma zâlim sineme arfl-› ‹lâhî andad›r

(M. Veysi Dörtbudak, K›rato¤lu Emin Divan›, ‹zmir 2003, s. 63)

2. 

Pertev-i nûr-i flerîatd›r Hüseyn-i Kerbelâ
Gurre-i mâh-› tarîkatd›r Hüseyn-i Kerbelâ

Nûr-› vechi on sekiz bin âlemin fânûsudur
fiems-i iklîm-i hakîkatdir Hüseyn-i Kerbelâ

Sâhib-i levlâk olan zât›n hafîd-i pâkidir
Kevkeb-i burc-› saâdetdir Hüseyn-i Kerbelâ

Kafllar› mihrâb› hâdidir hakîkat ehline
Matla-› nûr-i hidâyetdir Hüseyn-i Kerbelâ

A¤layu yüz sür Eminâ hâk-i pâ-y› hazrete
fiâfi-i rûz-i k›yametdir Hüseyn-i Kerbelâ

(M. Veysi Dörtbudak, K›rato¤lu Emin Divan›, ‹zmir 2003, s. 42)

3.

Bir âfl›k u dil-haste vefâ-dâr-› Hüseyn’im
Gül tâlibiyim bülbül-i gülzâr-› Hüseyn’im
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Ey bâd-› sabâ müjde ver evlâd-› Ali’den
Mahrûm-› visâl-i rûh-› dîdâr-› Hüseyn’im

Bu hâl-i periflân›m› arz eyle o flâha
Kim âleme geldim geleli zâr-› Hüseyn’im

Seyyâh-› cihân›m ki yerim kûfle-i gamd›r
Gurbet-kefl olup tâlib-i esrâr-› Hüseyn’im

fiemflir-i sitem alsa bile cân›m› tenden
Dönmem yine bin cân ile ben yâr-i Hüseyn’im

La‘netle hemân yâd ederim fiimr-i la‘îni
Tâ haflre kadar düflmen-i hûn-hâr-› Hüseyn’im

Yüz gam bana yüz dönse yüzüm dönmem Emîn ol
Gam-hâne-i âlemde fedâkâr-› Hüseyn’im

(Mehmet Veysi Dörtbudak, K›rato¤lu Emin Divan›, ‹zmir 2003,
s. 106-107)

4. 

Feryâd ederek söyle gönül âh Hüseyn’im
Zulm ile flehid oldu o dem mâh Hüseyn’im
Her dem diyelim âh Hasan vâh Hüseyn’im
Âlûde-i hûn oldu meded fiâh Hüseyn’im

Sen candan e¤er bendesiysen Âl-i Abâ’n›n
Efgân edegör hâline fiâh-› fiehîdân’›n
Terk eyle vucûdun yoluna kân-› vefân›n
Âlûde-i hûn oldu meded fiâh Hüseyn’im

Geldikde siyeh-pûfl ola gör mâh-› Muharrem
Çün bunda flehîd oldu o ma‘sum-i mükerrem
Kan a¤lad› duydukda bunu dîde-i âlem
Âlûde-i hûn oldu meded fiâh Hüseyn’im
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La‘net oku her rûzda bin kerre Yezîd’e
Bu¤z eyle adâvet k›l o gümrâh-› pelîde
Mel‘ûn demeyip yâ ne diyem fiimr-i merîde
Âlûde-i hûn oldu meded fiâh Hüseyn’im

Zâlim nice k›ld›n bu iki fiâh-› Cihân’a
Verdin birine semm boyad›n birini kana
Her mâh-› Muharrem’de Emin baflla fi¤âna
Âlûde-i hûn oldu meded fiâh Hüseyn’im

(Mehmet Veysi Dörtbudak, K›rato¤lu Emin Divan›, ‹zmir 2003,
s. 118-119)

5.

Dehrde âlûde-i hûn oldu hayfâ nûr-› ayn
Âl ü Evlâd-› Resûl’e k›l muhabbet tutma kîn
Kim bular dünyâya fer verdi misâl-i neyyirîn
Gelmedi dünyâya hûb illâ Hüseyn illâ Hüseyn

Her Muharrem geldi¤inde giy libâs-› kâreler
Kim flehîd oldu bu ayda ol iki mehpâreler
Âh kim gördü bular dest-i adûdan yâreler
Gelmedi dünyâya hûb illâ Hüseyn illâ Hüseyn

Günde yüzbin la‘net et fiimr-i laînin cân›na
Bakmad› nîm-nigeh ile anlar›n giryân›na
Girdi haks›z kurretü’l-ayn-› Resûl’ün kân›na
Gelmedi dünyâya hûb illâ Hüseyn illâ Hüseyn

Biridir hurflîd-i rahflâ biri mânend-i kamer
‹‘tirâz›n var ise söyle bana ey dûn hâr
Bî-aded geldi cihâna hûb-rû dersen e¤er
Gelmedi dünyâya hûb illâ Hüseyn illâ Hüseyn

El-amân çokdur günâh›m yâ flehîd-i Kerbelâ
Çâresiz kald›m yetifl ey nûr-i ayn-› Murtazâ
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Derd-mendinden biri mücrim Emîn-i pür-hatâ
Gelmedi dünyâya hûb illâ Hüseyn illâ Hüseyn

(Mehmet Veysi Dörtbudak, K›rato¤lu Emin Divan›, ‹zmir 2003,
s. 128-129)

6.

Âfl›kân der kim bu cism-i âleme când›r Hüseyn
Bilmemifller kim iki âleme cânând›r Hüseyn
Vech-i pâkin flemse teflbih eyleyenler bilmeli
Kim zevâli olmayan bir nûr-› Yezdan’d›r Hüseyn

fiafl›ran kâfirleri yoldan o sünbül mûyudur
Mü’mini râh-› Hudâ’ya cezbeden gül rûyudur
Mazhar-› nûr-i ‹lâhî kâmet-i dil-cûyudur
Zâhir ü bât›n kamu emrâza dermand›r Hüseyn

Berk urup rû-yi zemîne sanma bârand›r ya¤an
Kerbelâ’y› yâd edip a¤lar zemîn ü âsümân
Nûr-i çeflm-i dü cihân dersem hatâd›r ey civân
Belki nûr-i dü cihâna ma‘den ü kând›r Hüseyn

Serseri k›lm›fl dü âlem halk›n› meh-rûlar›
Zâhidi dinden ç›karsa çok mudur gîsûlar›
Secde-gâh-› ehl-i aflk olmufl siyah ebrûlar›
Çün Emînâ ehl-i dîne ayn-› îmând›r Hüseyn

(Mehmet Veysi Dörtbudak, K›rato¤lu Emin Divan›, ‹zmir 2003,
s. 130)

7.

Görmemifldi ehl-i îmân kâfirin kallâfl›n›
Sen çekipsin ey Yezîd evvel nifâk›n bafl›n›
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Yaykad›n hûn-i Hüseyn’le Kerbelâ’n›n tafl›n›
Yani dil-sûz eyledin nesl-i Alî yoldafl›n›
N’etdin ey kâfir Hasan hulk-› R›zâ’n›n afl›n›
Yâ niçün kesdin Hüseyn-i Kerbelâ’n›n bafl›n›

Hey ne mel‘unsun ki girdin Ehl-i Beyt’in kan›na
Zerrece âl-i Abâ’n›n bakmad›n giryân›na
La‘net olsun sen gibi hâin laînin cân›na
Sald›n evlâd-› Resûl’ü Kerbelâ meydân›na
N’etdin ey kâfir Hasan hulk-› R›zâ’n›n afl›n›
Yâ niçün kesdin Hüseyn-i Kerbelâ’n›n bafl›n›

Kûfe flehrinde havâric kavmini fiimr-i laîn
Cem edip nehr-i F›rât’› kesdi o a‘dâ-y› dîn
Titredi seb‘a semâvât a¤lad› heftüm zemîn
Yâ demem mi “la‘netullâhi aleyhim ecma‘în”
N’etdin ey kâfir Hasan hulk-› R›zâ’n›n afl›n›
Yâ niçün kesdin Hüseyn-i Kerbelâ’n›n bafl›n›

Ehl-i beyt-i Mustafâ’ya vermedin bir katre âb
Zulm ile nesl-i Ali’nin ba¤r›n› k›ld›n kebâb
Anlar efgân eyledikçe sen gülüp çald›n rebâb
Etmedin mi cedd-i pâkinden hayâ Hak’dan hicâb
N’etdin ey kâfir Hasan hulk-› R›zâ’n›n afl›n›
Yâ niçün kesdin Hüseyn-i Kerbelâ’n›n bafl›n›

Hep havâric bâis oldu vak‘an›n icâd›na
Nakz-› ahd emek sebebdi bu iflin berbâd›na
Gûfl edince bu duâ geldi Emîn’in yâd›na
La‘net olsun sizlere hem sizlerin ecdâd›na
N’etdin ey kâfir Hasan hulk-› R›zâ’n›n afl›n›
Yâ niçün kesdin Hüseyn-i Kerbelâ’n›n bafl›n›

(Mehmet Veysi Dörtbudak, K›rato¤lu Emin Divan›, ‹zmir 2003,
s. 162-163)
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SÂMÎ
(Do¤. 1876—Ölm. 1934)

Manisa’da do¤du. E¤itimini memleketinde ve ‹stanbul’da ta-
mamlad›. Kas›mpafla Yahya Kethüdâ Dergah›’nda uzun y›llar
postniflin olarak irflat görevi yürüttü. ‹stanbul’da vefat etti, Edir-
nekap›s› Kabristan›’na gömüldü. Divan› bas›lm›flt›r. 

Yâ Hüseyn

Çeflm-i cân-› âfl›ka nûr-i cilâs›n yâ Hüseyn
Enfüs ü âfâka flems-i meh-ziyâs›n yâ Hüseyn

Mazhar-› nûr-i celîl-i ›st›fâd›r hilkatin
Umde-i nûr-i yakîn-i ictibâs›n yâ Hüseyn

Nûr-i lâhûtun muhît-i bahr-› envâr-› flühûd
Sen fleh-i ma‘nâ-y› kuds-i dü serâs›n yâ Hüseyn

Vâlidin flâh-› velâyet mâderin Zehrâ Betûl
Sen ci¤er-pâre-i mahbûb-i Hudâs›n yâ Hüseyn

Hânedân-› ehl-i mahfler Sâkî-i Kevser iken
Sen susuzlukdan flehîd-i Kerbelâ’s›n yâ Hüseyn
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Âsitân-› hazretinde bendedir cümle cihân
Zübde-i nûr-i Muhammed Mustafâ’s›n yâ Hüseyn

Bahr-i nûr dürdânesidir mâye-i asl›n senin
Sen ziyâ-y› akdes-i arfl-› ulâs›n yâ Hüseyn

‹btilâ künhiyle buldun ictibâ-y› zât-› Hak
Sen flefî-i ekber-i yevmü’l-bekâs›n yâ Hüseyn

Bâb-› lutfundan eder Sâmî kulun hep istinâd
Sen huzûr-› Hak’da makbûlü’r-recâs›n yâ Hüseyn

(Abdurrahman Sami, Divan-› Sami, ‹zmir 1980, s. 133)

Muharrem

Muharrem’dir tecellî-gâh-› Mevlâ
Muharrem’dir cemâle râh-› Kusvâ

Muharrem oldu mâtem-gâh-› sâdât 
Muharrem’dir ibâdet-gâh-› zîbâ

Muharrem’dir bahâr-› hüzn ü endûh
Muharrem maflr›k-› necm-i belâyâ

Muharrem’dir mehârimden muharrem
Muharrem’dir fluhûr içre mükerrem

Muharrem’dir flehâdet mihr ü mâh›
Muharrem etdiren uflflâka âh›

Muharrem’de zuhûr etdi beliyyât
Hevâ-y› Ehl-i Beyt’e geldi âfât

Muharrem’dir eden çeflmân› çeflme
Muharrem etdiren fettâne fitne
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Muharrem’dir fluhûrda mâh-› mâtem
Olurlar âfl›kûn müsta¤rak-› gam

Muharrem’de flehîd oldu ‹mâmeyn
Muharrem’de garîb oldu hümâmeyn

Muharrem a¤lad›r uflflâk› her dem
Muharrem bahfleder uflflâka mâtem 

(fieyh Sami, Nâme-i Muharrem, ‹stanbul 1327, s. 2-3)

Mersiye

Seyyidü’l-kevneyn Muhammed âlemin sultân›na
Kâinât yüz sürme¤e geldikde âsitâne
Sen ne yüzle varacaks›n âhiret meydân›na
Çünki k›yd›n nur-i çeflm-i Mustafâ’n›n cân›na
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt’in flân›na
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ’n›n kan›na 

Evliyâlar Ehl-i Beyt’in yüz sürer akdâm›na
Kâinat hürmet eder hep nesl-i Ahmed nâm›na
Vermedin bir katre âb› Ehl-i Beyt eytâm›na
Zulm ile kasd eyledin Âl-i Abâ i‘dâm›na
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt’in flân›na
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ’n›n kan›na 

Dediler ki ceddimiz peygambere hürmet edin
Benzi sararm›fl olan ma‘sumlara flefkat edin
Ci¤erimiz yand› susuzlukla merhamet edin
Tafl m›d›r kalbin bu vâveylâya lînet etmedin
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt’in flân›na
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ’n›n kan›na 

Zulm ile kanlar döküp âlemde Ceyhûn eyledin
Mustafâ vü Murtazâ’y› bil ki mahzûn eyledin
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Tâ-be-mahfler âfl›kînin kalbini hûn eyledin
Nefsine ma¤lûp olup ‹blîs’i memnûn eyledin
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt’in flân›na
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ’n›n kan›na 

Bir tedâvî mümkin olmaz yâre açd›n âleme
Hep semâvât ehlini müsta¤rak etdin mâteme
Fâik oldu zulm ü isyân›n senin her zâlime
Fikr-i bî-insâfa çekdin büsbütün sen hâtime
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt’in flân›na
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ’n›n kan›na 

Var m› söyle hâk-pâ-y› Mustafâ’ya hürmetin
Hem veliyyü’l-müctebâya Murtazâ’ya ra¤betin
fier‘-i Ahmed’de görülseydi senin ciddiyyetin
Ehl-i Beyt’e mutlaka olmazd› hiç z›ddiyyetin
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt’in flân›na
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ’n›n kan›na 

Böyle mahzûn eylemek mi maksad›n peygamberi
Yoksa dil-hûn eylemek mi sâk›yân-› Kevseri
Vâris-i kutbiyyet-i Ahmed olan bir dilberi
Zulm ile k›yd›n nas›l bu gonca-i nâzik-teri
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt’in flân›na
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ’n›n kan›na 

Böyle midir Ehl-i Beyt’e hürmetin flân›n senin
Böyle mi âyet hadîse dîn ü imân›n senin
Yok mudur Kur’an’da âyâ haflr ü mîzân›n senin
Böyle mi âlûde vahfletlerle vicdân›n senin
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt’in flân›na
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ’n›n kan›na 

Ceddi peygamber Muhammed Mustafâ Fahr-i Hudâ
Vâlid-i Haydar Aliyyü’l-Murtazâ Bedr-i alâ 
Mâderi hayrü’n-nisâ olmufl iken Zehrâ ana
Sen ne yüzle lây›k oldun bîate ey bî-hayâ
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Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt’in flân›na
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ’n›n kan›na 

Bilmedin mi anlar›n bâkîde hünkâr oldu¤un
Bezm-i vahdet gülfleninde verd-i bî-hâr oldu¤un
Hürmet-i Âl-i Abâ’da nîce âsâr oldu¤un
Nass ile zâlimlerin la‘ne sezâ-vâr oldu¤un
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt’in flân›na
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ’n›n kan›na 

Hakk’a îmân› olan vicdân bunu etmez kabûl 
Ahmed’e ümmet olan insan bunu etmez kabûl
Ehl-i Beyt kadrin bilen irfân bunu etmez kabûl
Sâmi’yâ âlemde hiç bir cân bunu etmez kabûl 
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt’in flân›na
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ’n›n kan›na 

(fieyh Sami, Nâme-i Muharrem, ‹stanbul 1327, s. 9-13) 
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AL‹ ZÂKÎ
(Do¤. ? — Ölm. ? )

fiairin kimli¤i hakk›nda bilgimiz yoktur. 1301/1883-84 tari-
hinde yay›mlanan eserinde, “Mekteb-i T›bbiyye-i Mülkiye-i fiâ-
hâne dördüncü s›n›f flâkirdân›ndan Ali Zâkî” ifadesine yer veril-
mektedir. Bu bilgiden hareketle flairin 19. ve 20. yüzy›lda yaflad›-
¤›n› söyleyebiliriz. Ne zaman öldü¤ü bilgimiz d›fl›ndad›r. 

Medhiye ve Mersiye

Söyle ey dil ister isen kurb-i Mevlâ’ya vüsûl
Medh-i serdâr-› flehîdân› budur de’b ü usûl
Eyle tavsîf Hüseyn’in flân›n› zîrâ ki ol
Lü’lü-i yektâd›r etmifl sû-yi Rahman’dan nüzûl 
Andelîb-i bâ¤-› r›dvand›r Hüseyn-i Kerbelâ
Na¤me perdâz u hofl elhând›r Hüseyn-i Kerbelâ

Bende-i fermân›d›r hep pâdiflâhân-› cihan
Lutfun istirham eder dâim o flâh›n ins ü cân
Sîne-kûb firkat ü hicrân› olsun âfl›kân
Çünkü sevdi zât›n› el-hak Hudâ-y› müsteân
Pâdiflâh-› pâdiflâhând›r Hüseyn-i Kerbelâ
Câmi-› eltâf ü ihsând›r Hüseyn-i Kerbelâ
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Zât-› âlî flân›d›r dünya vü uhrâ serveri
Bî-flek oldur evliyâ-y› ârifînin rehberi
Kalb-i pâkinde bulunmaz meyl-i dünyân›n yeri
Nerde kald› meyl-i taht ü heflt-i genc-i Hüsrevi
Rehber-i menzil-i flinâsând›r Hüseyn-i Kerbelâ
Hem-ser-i perde niflînând›r Hüseyn-i Kerbelâ

Hâk-pâ-y› her ›bâda kuhl-i ayn olsa sezâ
Bâb-› feyz-i melce ü me’vâ-y› âm olsa revâ
Kim yaratm›fl zât-› pâkin Îzid-i zü’l-kibriyâ
Tûtî-i flîrîn edâ-y› hânümân-› Mustafâ
Menba-i envâr-› irfand›r Hüseyn-i Kerbelâ
Sâlikân-i arfla sultand›r Hüseyn-i Kerbelâ

Kan yafl› döküp a¤layal›m geldi Muharrem
Tecdîd-i kader etdi bu demde meh-i mâtem
fiimflîr-i teessür dilimiz flerh ide her dem
Bu ayda flehîd oldu flehen-flâh-› muazzam
Âh Hüseyn’im seni mi buldu felâket
Vâh Hüseyn’im sana lây›k m› bu hakâret

Hep arz u semâvâta flerârât-› dehân›
Gayr› salal›m göl edelim cümle cihân›
Deryâ-y› ye’s gark ediyor pîr ü civân›
Sîne dö¤elim hüzn ile biz geldi zamân›
Âh Hüseyn’im seni mi buldu felâket
Vâh Hüseyn’im sana lây›k m› bu hakâret

Tâ mahflere dek la‘net ola cân-› Yezîd’e
fieytana uyup k›yd› o sultân-› flehîde
Hep leyl ü nehâr yalvar›r›m Rabb-i Mecîde 
Tezyîd-i azâb eyleye murdâr pelîde
Âh Hüseyn’im seni mi buldu felâket
Vâh Hüseyn’im sana lây›k m› bu hakâret

Ferzend-i Ali’ye nice zulm etdi o kâfir
Bu râh-› hatâya ne içün gitdi o kâfir
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Mahbûb-i Hudâ’y› nas›l incitdi o kâfir
Zulm etdi ammâ kendüsi de bitdi o kâfir
Âh Hüseyn’im seni mi buldu felâket
Vâh Hüseyn’im sana lây›k m› bu hakâret

Bu ne dehflet bu ne hayret ki beni ald› amân
Bu ne firkat bu ne hasret ki beni yakd› hemân
Edeyim nâle vü feryâd›m› müjdât bugün
Gûyiyâ kopdu k›yâmet oluna zann ü gümân
El-atafl âtefl içinde yanan flâh içün
‹deyim cismimi de cân›m› da ben virân

Seyl-i hûnum ak›dam yafl yerine öylece kim
Olay›m hâk ile hûn-âb içinde galtân 
fiuna eyvâh ederim ki o gül-i bâ¤-› edep
O ci¤er kûfle-i Bu’l-Kâs›m u flâh-› merdân
Nice yârân›yla hâke düflüp a‘dâs› 
Oldular mâh-› Muharrem’de cemîan flâdân

Mü’min ü âfl›k olan sâd›k olan ehl-i fâzl
Kerbelâ vak‘as›ndan olur elbet giryân
fiühedây› ide Hak cennet ile flâd ü be-kâm
Nâr-› dûzahda yana cümle ehl-i tu¤yân
Meded ey flâh-› flehîdân meded ey pûr-i Ali
Meded ey zât-› kerm-kâr u adâlet-ünvân
Zâkî-i efkâr-› bî-çâreye taltîf k›lub
‹desin rûz-i k›yâmetde flefâat ihsân

(Ali Zâkî, Der-Hakk-› Resûl-i Hudâ Cenâb-› Hüseyin fiehîd-i Sah-
râ-y› Kerbelâ, Bask› yeri yok, 1301, s. 2-5)
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AL‹ fiÂDÎ
(Do¤. 1873—Ölm. ?)

Sivas’ta do¤du. Köseo¤lu Lutfullah A¤a’n›n o¤ludur. 15 ya-
fl›nda ‹stanbul’a geldi. Kas›mpafla Askeri Rüfldiyesi’nde ve Bah-
riye Mektebi’nde okudu. 1898 y›l›nda Kaptan mülazimli¤i yap-
t›. Balkan harbinde ‹flkodra vapuru süvarili¤inde, ‹stiklal har-
binde de Ankara’da bulundu. ‹zmir’de liman baflkanl›¤› yapt›
(1928-33). Mersiyelerini Siriflk-i Mâtem adl› eserinde toplad›. 

‹mam Hüseyn Efendimizin fiehadetlerini Nat›k Mersiyedir

Dikildi merkez-i meydân-› Kerbelâ’ya alem
Hüseyn muzdaribâne o hâke basd› kadem
Yezîdiyân bu teessürden oldular hurrem
Uyûn-i bâs›ra-i ehl-i beyt olup pür-nem
Husûle geldi o heycâda vâk›ât-› Hüseyn
Ne zâlimâne heder oldu bak hayât-› Hüseyn

Gelince hât›ra hâl-i Hüseyn-i pür-heyecân
Hücum eder ci¤erimden uyûne hûn-i revân
Nas›l kan a¤lamay›m rûh olur iken giryân
Cihân-› rikkati a¤latd› hûn-i mazlûmân
Düflün ki hâke serilmifl vücûd-i bî-bedeni
Beride ser yat›yor yerde nûr-i çeflm-i Alî
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Zülâl-i rahmet iderken o gül-ruhi sîr-âb
F›rat galdi nigâh-› Hüseyn’e ayn-› serâb
Bu hal gelmez idi akla tâ k›yâm-i hesâb
Susuz flehîd oluversin o gevher-i nâ-yâb
Revân-› pâk-i Hüseyn uyur mu sand›n›z âh
K›tâle eylediniz cür’et ey aduvvullah

Ali’ye söyleyin ey tâirân-› arfl-› berîn
Fürû¤-› nûr-i Muhammed ufûle oldu yakîn
Kesildi ehl-i Betûl’ün karard› dîn-i mübîn
Terahhum eylemiyorlar Yezîdiyân-› mühîn
fiu hâl-i hüznünü görsün Hüseyn-i mazlûmun
Gelüpde kâm›n› als›n zavall› ma‘sûmun

Zemîn-i mihnete düflmüfl Hüseyin cân veriyor
Fezâ-y› kerb ü belâdan F›rat’a kan gidiyor
Bakuh da durdu mu Zeynelabâ’ya âh ediyor
Ben iflte ölmedeyim bir içim su yok mu diyor
Dirî¤ o nûr-› flebistân-› Mustafa söndü
Ziyâ-y› dîde-i Zehrâ vü Murtaza söndü

Dilim dilim k›y›l›rken vücûd-› ma‘sûmân 
Ç›kar mesâm›-› kerrûbiyâna  âh u fi¤ân
Vücûd-i pâk-i Hüseyn’e de¤ince rumh u sinân
Simâh-› rûha gelir nâle-i Ebu’r-reyhân
Bu rütbe zulm ü ezâ ey Hudâ muvâf›k m›
Muhadderât-› Muhammed bu cevre lây›k m›

Günefl kemîn-i ufûlünde hâir ü mebhût
Fi¤ân eder bu fecây›‘la âlem-i nâsût
Muhît-i kerb ü belâ oldu bir büyük tâbût
Semâdan indi zemîne kan a¤l›yor melekût
Makabir-i flühedâdan k›yâm idüp ervâh
Yakar bu ma‘reke üstünde nurdan misbâh

Yezîdiyâne esir oldu sâbirân-› Betûl
fiehîd olunca hemân kurretü’l-uyûn-› resûl
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Sar›ld› kollar› zencîre girdi zâr ü melûl
Bu demde itmifl idi fiam-gâh epeyce hulûl
Çevirdi leflker-i küffar fiam’a do¤ru cihet
Sürüklenüp gidiyordu o muhterem hey’et

Husûle geldi merâm-› Yezîdiyân iflte
Harapd›r yat›yor yerde bir cihân iflte
Benim de a¤lamadan çeflmim oldu kan iflte
Duyuldu âlem-i lâhûtîden fi¤ân iflte
Bütün kavâfil-i mel‘ûniyân-i leflker-i fiâm
Bu kanl› bir günü görmekle etdiler bayram 

Hitap

Ey server-i Kerbelâ Hüseyn’im
Ey matla-› ›’tilâ Hüseyn’im

Gitdin bizi kimsesiz b›rakd›n
‹tsek kime iltica Hüseyn’im

Katlinle y›k›ld› hânümân›m
Dünya bana bir belâ Hüseyn’im

Sars›ld› bina-y› huccetullah
Çâk olsa revâ semâ Hüseyn’im

Lây›k m›d›r oldu gül vücudun
Gâret-zede-i serâ Hüseyn’im

Bir gelmifl idin bu hâk-dâne
Ey bî-kes-i can-fedâ Hüseyn’im

Bir dürr-i yetim idin cihanda
Olmazd› sana bahâ Hüseyn’im

Eyvâh ki gitdin flimdi elden
‹tdin bizi de hebâ Hüseyn’im
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Biz eylemedik sana sahâbet
Küsdün bize gâlibâ Hüseyn’im

Âgûflunu aç ki fiehribanû
‹tsün sana can-feda Hüseyn’im

Gülsüm ile Zeyneb’inde kald›
Öksüz gibi bî-nevâ Hüseyn’im

Allah’a s›¤›nd› ehl-i beytin
Cisminden olup cüdâ Hüseyn’im

Ruhun bize keflf-i râh ider mi
Ey nüsha-i Hel Etâ Hüseyn’im

Eflkim gibi tuttu bi-mehâbâ
Dâmân›n› bin belâ Hüseyn’im

Sen gerçi flehîd olup da itdin
Cennetlere i‘tilâ Hüseyn’im

Biz böyle hazîz-› gamda kald›k
Kurtar bize bak da yâ Hüseyn’im

Eyler süfehâ-y› kavm-i mel’ûn
Evlâd›na bin anâ Hüseyn’im

‹tsek kime çeflm-i hûn-feflanla
Zâlimleri ifltika Hüseyn’im

‹lhâm-› Teessür 

Ey bâis-i saâdet Âl-i Abâ Hüseyin
Ey nev-nihâl-i bâ¤-› dil-i Murtaza Hüseyin

Ey bâr-gâh-› berk-› tecellâ-y› Mustafa
Ey matla›’l-mehâsin-i nûri’l-hüdâ Hüseyin
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Ey tûtiya-y› çeflm-i hûn-i âflâm-› seyyidât
Ey zübde-i bevarik-› flemsü’d-dücâ Hüseyin

Ey nükte-i hakâik-› eflbâh-› mümkinât
Ey fleb-çerâ-¤› hücre-i hayrü’n-nisâ Hüseyin

Ey hâce-i hakîkat esrar-› tâhirât
Ey server-i güzîde-i ehl-i kesâ Hüseyin

Ey gevher-i yegâne-i asdâf-› ümmehât
Ey lü’lü-i hazâne-i kenzü’l-Huda Hüseyin

Ey neyyir-i meflarik-› burhân-› asfiyâ
Ey lem’a-i mübeccele-i kibriyâ Hüseyin

Sen gülflen-i mukaddes-i Rabbü’l-enâm idin
Senden gelirdi dillere bû-yi devâ Hüseyin

Sen nev-flükûfte gonca-i ba¤-› dilâ idin
Cellâd elinde oldu vücûdun hebâ Hüseyin

Sen kurb-gah-› izzete flâyeste nur iken
Cây-› ufûlün oldu o gün Kerbelâ Hüseyin

Durdukça sînemizdeki sevda-y› hânedân
Gelmez bu eflk-i mâteme bir müntehâ Hüseyin

Kald›k ne kanl› günlere yokdur muîn olan
Ehlinle meflhedinde sana veyletâ Hüseyin

Bak fiehribân u Zeyneb’e giryân u muzdarib
Zeynelaba’y› ortaya alm›flda ya Hüseyin

Zeynep diyor ki, kimsesizim söyle flehriban
Gitdi muîndi cân u dile reh-nümâ Hüseyin
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Nevha

Tî¤-› mâtemle gözümden dökülür hun-i revân
Olurum mersiyyehân ye’s ile giryan giryan

Ben de¤il kerb ü belâ matemini yâd ederek
Ana flayeste reva a¤lasa bu kevn ü mekan

Sîne-çâk olmayan›n tafl m› de¤ildir kalbi
Nas›l insan ki olur böyle zamanda ferhân

Merk-i flâdî duyar›m Hak bilir a’sâb›mdan
Eylese hun-i hayat›m bu u¤urda seylân

Azm-i Mansur ile bu râhda ber-dâr olurum
Terk-i sevda-y› Hüseyn etme¤e yokdur imkân

Kays yal›n›z gam-› Leyla ile Mecnun olmufl
Ben ise hubb-i Hüseyn u¤runa her dem kurban

Var m›d›r böyle gam› çekmeyen Allah Allah
Söyle ey Âl-i Abâ rûh-i flehîd-i zî-flân

Seni söyletmedi hayfa ki Yezîd’in tî¤›
Göstereydin ne imifl âleme feyz-i bürhân

‹nflikak-› kameri sihr gören halk-› zalûm
Ya nas›l eyler idi râh-› Hüseyn’e îmân

Büt-perestân idemez secde sanemden samede
Feyz-i Hak eylememifl anlara bahfl-i eykân

Söyleyin ey hükm-i âmûz-i sanâdîd-i Yezîd
Hangi bir hikmete ma’tuf bu fi’l-i husrân

Hangi bir sâik-› mel’una uyup ifllediniz
Böyle bir vak’ay› hâvi mi kitâb-› edyân
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Bu mudur âmiriniz flahs-› Yezîd-i güm-râh
Dîn-› ‹sa’ya olup içdi flarâb-› küfrân

Oldular tâlib-i hüsrân› h›tam-› dehrin
Dinullah’› ferâmûfl iderek halk-› cihân

Üfldüler Âl-i Nebi bafl›na bî-rahmâne
Kimi tafl atd› kimi tîr ü kemend ü çevgân

El-atafl-hân oluyor haymada evlâd-› Resul
Firka-i zâlime flâdâb-› f›rat u reyyân

Lâle-reng oldu o gün sâhire-i Mariye
fiühedân›n kan› eylerdi F›rat’a ceryân

Geldi¤i vakt-i flehâdet demi giryan olarak
Ehl-i beyte Hüseyn oldu flu yolda güyân

(Ali fiâdî, Siriflk-i Mâtem, Osmanl› Meziyet-i ‹ktisadiye Matba-
as›, ‹stanbul 1326) 
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ENDERÎ
(Do¤. 1854—Ölm. 1936)

Gaziantep’de do¤du. As›l ad› Mehmed Münib’dir. Babas›n›n
ölümünden sonra Reji’ye kolcubafl› olmufl, 39 y›l bu kurumun
farkl› kademelerinde çal›flarak emekli olmufltur. 40 yafllar›nda
Hac› Mehmed ‹lhamî Baba ile tan›flarak ona intisap etmifltir. ‹l-
hâmî Baba’n›n ölümünden sonra, ‹stanbul Bal›m Sultan Dergah›
postniflîni Ahmed Burhaneddin Baba’n›n izniyle babal›k vazife-
sine vekalet etmifltir. Divan› bas›lm›flt›r. 

1.

Bugün mâh-› Muharrem mâtem-i flâh-› velâd›r bu
Ki sînen çâk çâk eyle gönül bir ibtilâd›r bu

Bugün sûzân olan flâdân olur rûz-i k›yâmetde
Sak›n flâd olma ey dil mâtem-i Âl-i Abâ’d›r bu

Ferâz-› arfl-› Rahmân zinet-i fiebbîr ü fiübber’dir
Revâ m› eylemek itfâ ki misbâh-› Hudâ’d›r bu

fiefâat menba› bunlar iken mücrimlere ey yâr
O flâha eyleyen isyân Yezîd-i bed-likâd›r bu 

Çalar dil-teflne flâh›n gerdenine seyf-i hûn-rîzi
Nas›l bilmezdi zalim bûse-gâh-› Mustafâ’d›r bu
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Yezîd’e la‘net eyle mûcib-i rahmetdir ol la‘net 
Sezâd›r zâlime la‘net kelâm-› Kibriyâd›r bu

Girîv-i Enderî ta‘yîb olur mu rûh-› mâtemde
Güzîn-i necl-i Zehrâ’d›r Hüseyn-i Kerbelâ’d›r bu 

(Mehmed Münib Enderi, Enderî Divan›, ‹stanbul 1959, s. 67-68)

2.

Muharrem’dir bugün kan a¤la dil-zâr ol fi¤an eyle
Döküp hûnâb-› çeflminden gönül sahray› kan eyle

Siriflk-i kana döndür sîne-çâk ol âh u feryâd eyle
Bugün aflk ehline bir destan› arma¤an eyle

Hakikat rahmete nâil olam derse dü âlemde
Uyup Hak emrine zâlimlere la‘net feflân eyle 

Ubeyd ‹bn-i Ziyâd’a la‘net et rahmet olur hâs›l
Hasûdun ba¤r›na tîfle urup kanlar revan eyle

Bugün nâlifl eder ‹slâm olan zîrâ Muharrem’dir
Ki sen de sîh ile sînen delüp Ender niflân eyle

(Mehmed Münib Enderi, Enderî Divan›, ‹stanbul 1959, s. 69)
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YOZGATLI HÜZNÎ
(Do¤. 1879—Öl. 1936)

Yozgat’ta do¤du. ‹btidai ve ‹dadi e¤itiminden sonra Sa¤›r
Mustafa Efendi Medresesi’nde ö¤renimini sürdürdü. ‹mkans›z-
l›k nedeniyle medreseyi b›rakarak Zab›t katipli¤i görevine baflla-
d›. Uzun süren askerlik görevinden sonra köylerde fahri imam-
l›k yapt›. Yozgat’ta vefat etti. Divan’› bas›lm›flt›r. 

1. Müseddes

Ey hafîd-i Fahr-i Âlem nûr-i ayn-› Murtazâ
Mahrem-i s›rr-› hüviyyet ma‘den-i hilm ü hayâ
Mazhar-› miftâh-› rahmet melce-i mîr ü gedâ
K›t‘a-i nûru’l-Betûl flol Fât›ma hayrü’n-nisâ
Lâ-yü‘ad zulm etdiler hakk›nda kavm-i eflk›yâ
Cân›m olsun râh›na kurbân flehîd-i Kerbelâ

Câme-i hasret ile tâ haflre dek ey pâdiflâh
Kan dökem mâh-› Muharrem vakti ben bî-ifltibâh
Vak‘a-i dil-sûzunu etsin beyân kilk-i siyâh
Etmemek mümkün müdür râh›nda bu ömrüm kütâh
Lâ-yü‘ad zulm etdiler hakk›nda kavm-i eflk›yâ
Cân›m olsun râh›na kurbân flehîd-i Kerbelâ

Bilmediler kadrini hayfâ gürûh-› zâlimân
Ey hafîd-i Hazret-i peygamber-i âhirzamân
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Ehl-i Beyt’e nâ-sezâ etdi hakâret bî-gümân
‹ns ü cin cümle melâik etdi ol demde figân
Lâ-yü‘ad zulm etdiler hakk›nda kavm-i eflk›yâ
Cân›m olsun râh›na kurbân flehîd-i Kerbelâ

Arfl u Kürsü Ka‘be-i etdin harâb-› nâ-bedîd
Dîn-i Ahmed’den hurûc etdin behey hâin Yezîd
fiüphesiz oldun civâr-› kurb-i Hak’dan nâ-ümîd
Ey Fuâd-› Hazret-i peygamber-i Rabbü’l-vaîd
Lâ-yü‘ad zulm etdiler hakk›nda kavm-i eflk›yâ
Cân›m olsun râh›na kurbân flehîd-i Kerbelâ

Kâinâta ser-te-ser vakt-i flehâdet âflikâr
Kapkara tutdu zalâm tîre-i kavm-i flerâr
La‘netullâhi aleyküm ey Yezîdân-› h›mâr
Kurb-› Hakka yer aç›p gitdin zulümle flehriyâr
Lâ-yü‘ad zulm etdiler hakk›nda kavm-i eflk›yâ
Cân›m olsun râh›na kurbân flehîd-i Kerbelâ

Ey reîs-i müflrikân vây dehr-i dûnun ebteri
Nice urdun gerden-i pâke o hûnrîz hançeri
fiimr-i mel‘un neyledin ol s›bta-i peygamberi
Koydu mâtem içre gör bu vak‘a Hüznî kemteri
Lâ-yü‘ad zulm etdiler hakk›nda kavm-i eflk›yâ
Cân›m olsun râh›na kurbân flehîd-i Kerbelâ

(Mustafa Günefl, Yozgatl› Hüzni Divan› II, Bask› yeri yok 2000,
s. 326-27)

2. Müseddes

Ey dil yine Muharrem âh s›bt-› Mustafâ’y›
O dest-i Kerbelâ’da evlâd-› Fât›mâ’y›
Çün teflne koydu zâlim sâlâr-› evliyây›
Giryâna sald› eyvâh ervâh-› enbiyây›
Yâ Rab meded yetifltir imdâda Murtazâ’y›
Koydu nâ-çâr Yezîdler ol fiâh-› Kerbelâ’y›
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H›nzîr-s›fat fiimr’le ferzend-i Murtazâ’ya
Rahm etmedi la‘înler evlâd-› Mustafâ’ya
Ma‘sûmlar›n figân› ç›kt› o dem semaya
Hem nice Ehl-i Beyt’e zulm oldu bî-nihâye
Yâ Rab meded yetifltir imdâda Murtazâ’y›
Koydu nâ-çâr Yezîdler ol fiâh-› Kerbelâ’y›

Bir verd-i bâ¤-› cennet hem genc-i s›rr-› Settâr
Vâh pûse-gâh› ciddi boyand› kana ezhâr
Âh etti bunca zî-rûh mâtem-kefl oldu her-bâr
‹mdâda gel yetifl sen ey fiîr-i Hak firâk var
Yâ Rab meded yetifltir imdâda Murtazâ’y›
Koydu nâ-çâr Yezîdler ol fiâh-› Kerbelâ’y›

Gel Hüznî bu hüznile mâtemler izdiyâd et
Ol nûr-› ayn-› Zehrâ yuya dîden murâd et
Geldi medet mahremler giy karalar mu‘tâd et
Ol flah-› Kerbelâ’n›n yâ Rab rûhunu flâd et
Yâ Rab meded yetifltir imdâda Murtazâ’y›
Koydu nâ-çâr Yezîdler ol fiâh-› Kerbelâ’y›

(Mustafa Günefl, Yozgatl› Hüzni Divan› II, s. 341)

3. Müseddes

K›rbam› ald›m Cenâb-› Kibriyâ’n›n aflk›na 
Etdi¤im Selman Muhammed Mustafâ’n›n aflk›na
Kisve-i mâtem giyindim Murtazâ’n›n aflk›na
Gözlerimden kan akar hayrü’n-nisân›n aflk›na
Al bu tas› eyle nûfl gel Kerbelâ’n›n aflk›na
Sâkiyim ben sâkiyim Âl-i Abâ’n›n aflk›na

Her günüm mâh-› Muharrem her flebim bu iftirâk
Kaddimi nûn etdi eyvâh ›zd›râb-› ifltiyâk
Kurretü’l-ayn› Resûl-i Kibriyâ âh el-firâk
Etdiler kavm-i Yezîdân katre-i âb-› yasâk
Al bu tas› eyle nûfl gel Kerbelâ’n›n aflk›na
Sâkiyim ben sâkiyim Âl-i Abâ’n›n aflk›na
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Bir siyâh pûfl bende-i Âl-i Abâ’y›m flöyle bil
Bir içim su vermediler flâha ol kavm-i rezîl
An›n için zümre-i atflâna su ecr-i cezîl
Dest-i sâkîden al›p nûfl eyle misl-i selsebîl
Al bu tas› eyle nûfl gel Kerbelâ’n›n aflk›na
Sâkiyim ben sâkiyim Âl-i Abâ’n›n aflk›na

Oldum ervâh-› ezel mâtem-keflâne-i hôfl refîk
Sîne üryân dîde ummân yal›n ayak bafl aç›k
Cân›m›z olsun fedâ râh›nda flâh›n bil hakîk
Eyle nûfl al gel bu suyu derdimiz bahr-i amîk
Al bu tas› eyle nûfl gel Kerbelâ’n›n aflk›na
Sâkiyim ben sâkiyim Âl-i Abâ’n›n aflk›na

Ey sabâ var söyle lutfet fiîr-i Hak’ka hâlimi
Ol Hüseyn’in mâtemi cû etti eflk-i âlimi
Ehl-i Beyt’in merkadine söyle arzûhâlimi
Karalar giydim ç›kard›m mâtem ile âlimi
Al bu tas› eyle nûfl gel Kerbelâ’n›n aflk›na
Sâkiyim ben sâkiyim Âl-i Abâ’n›n aflk›na

Ol h›mâr kavm-i Yezîd’e olsun eyvâh yâ ‹lah
Etmediler flâh Hüseyn’e merhamet bî-ifltibâh
An›n için câme-i mâtem giyindim hep siyâh
Hüznî ben bir sâkîyim destimde tas baflta külâh
Al bu tas› eyle nûfl gel Kerbelâ’n›n aflk›na
Sâkiyim ben sâkiyim Âl-i Abâ’n›n aflk›na

(Mustafa Günefl, Yozgatl› Hüzni Divan› II, s. 339-340)

Müsebba

Sahfe-i sadr›mda merbût nûr-i aflk-› Mustafâ
Levha-i dilde muhakkak mâtem-i Âl-i abâ
Nakfl olupdur dilde flol vak‘a-i dil-sûz Kerbelâ
Çeflmimi hûn kaddimi nûn eyledi bu mâcerâ
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Bafl›ma odlar saç›p karlar dökem ben haflre tâ
Nûr-i âlem vâh Hüseyn’im nûr-i çeflm-i Murtazâ
Yakd› cân›m deldi ba¤r›m el-meded yâ Rabbenâ

Gözlerim seyl-i F›rat’d›r dâmenim bahr-i sefîd
Mâtem-i âh-› firâk›m sidreye oldu resîd
Ma‘sumân-› ehl-i beyte zulmün eyleyüp mezîd
Hûn-i pâkin yerlere dökdün niçin hâin Yezîd 
Zulmet-i cehlini arfl›n nûruna etdin sedîd
Nûr-i âlem vâh Hüseyn’im nûr-i çeflm-i Murtazâ
Yakd› cân›m deldi ba¤r›m el-meded yâ Rabbenâ

Arz-› eflâk mâtemiyçün giydi cümle karay›
Sîne-i dil-sûza açd›n sad hezârân yaray› 
Dayay›p gerdân-› pâke hançer-i hûn-hâray›
fiimr-i Mel‘ûn neyledin ol s›bta-i meh-pâreyi 
Kisve-i mâtemde koydun ben gibi bî-çâreyi
Nûr-i âlem vâh Hüseyn’im nûr-i çeflm-i Murtazâ
Yakd› cân›m deldi ba¤r›m el-meded yâ Rabbenâ

Bir muhibb-i hânedân›m derd ile oldum deli
La‘net-i seng-i Yezîd’e atmadan çekmem eli
Kaddimi dâl dillerim lâl etdi giryân›m belî
Tende tâkat kalmad› hiç sen meded k›l yâ Ali 
Ak›tay›m dîdeden ben haflre dek mâtem seli
Nûr-i âlem vâh Hüseyn’im nûr-i çeflm-i Murtazâ
Yakd› cân›m deldi ba¤r›m el-meded yâ Rabbenâ

Hüznî hüznüm çün hazen hüzn ile hüzn etsin hemân
Kan döker kalb-i hazînim oldu hüzne âfliyân
Yâ ne zâlimdir ki flâha vermedi zerre emân
Cism-i pâkin nûr cemâlin mahvedip bâd-› hazân
Câm-› mevti nûfl edip gitdi fenâdan nâ-gehân
Nûr-i âlem vâh Hüseyn’im nûr-i çeflm-i Murtazâ
Yakd› cân›m deldi ba¤r›m el-meded yâ Rabbenâ

(Mustafa Günefl, Yozgatl› Hüzni Divan› II, Bask› yeri yok 2000,
s. 344-345)
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SERBESTZADE AHMED HAMD‹ ‹SK‹L‹BÎ
(Do¤. 1864— Öl. 2 May›s 1939)

‹skilip’te do¤du. E¤itimini ‹skilip ve Kastamonu’da tamam-
lad›. Anadolu ve Rumeli’de memuriyetlerde bulundu. Konya
Defterdarl›¤› yapt›¤› günlerde emekli oldu. ‹stiklal Savafl›’n›n
yap›ld›¤› günlerde tekrar memuriyete döndü. 1926 y›l›nda yafl
haddinden emekli oldu. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Mersiye

A¤la ey dîde-i giryân ki dem-i gamd›r âh
A¤lamak tuhfe-i dîrîne-i âdemdir âh
Âh et ey sîne-i sûzân Muharrem’dir âh
Nâle k›l ey dil-i nâlân ki mâtemdir âh
Kerbelâ vak‘as› bir vak‘a-i a‘zamd›r âh
Elem u gam dil-i uflflâkda müdgamd›r âh
Bu gelen rûz-i ci¤er-sûz-› Muharrem’dir âh
A¤layup sîne dö¤üp âh edecek demdir âh

Verd-i gül-zâr-› hüdâ enver-i çeflm-i Tâ-hâ
Devha-i bâ¤-› vilâyet half-i fiîr-i Hudâ
Oldu evreng-i flehâdet fleref-i âl-i âbâ 
Nâz-perverde-i â¤ûfl-› cenâb-› Zehrâ
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Sad füsûs oldu bugün garka-i hûn-âb belâ
Dâimâ yâd eyle vak‘ay› kan a¤la dilâ
Bu gelen rûz-i ci¤er-sûz-› Muharrem’dir âh
A¤lay›p sîne dö¤üp âh edecek demdir âh

Hayret-efgende-i sükkân-› semâvât-› berreyn
Dehflet-efzâ-y› heme sâhib-i îmân u yakîn
Halka bu vâk›‘a ve’l-hâs›l hüzn-i metîn
Su diye âl-i Resûl eyleye efgân u enîn
Zulm edip vermeye bir katre adû-y› pür-kin
Ça¤la mânend-i F›rât dîdeden ey eflk hemîn
Bu gelen rûz-i ci¤er-sûz-› Muharrem’dir âh
A¤lay›p sîne dö¤üp âh edecek demdir âh

Heves-i mans›b-› mülk-i Taberistan ile sen
Eyledin ey veled-i Sa‘d-› dalâlet-efken
Derekât-› çeh-i gayyâ-y› cehîmi mesken
Ümmet-i Hazret-i peygambere da‘vâda iken
K›yd›n evlâd›na Mevlâ’dan havf eylemeden
A¤la kim ey dil-i mahzûn-i pür-âlâm u mihen
Bu gelen rûz-i ci¤er-sûz-› Muharrem’dir âh
A¤lay›p sîne dö¤üp âh edecek demdir âh

Dâimâ eylesen ey çerh-i adâvet mu‘tâd
Nice bî-dinleri nâil-i aksâ-y› murâd
Eyledin katl-i Hüseyn ile Yezid’i dil-flâd
Ederek ana i‘ane fiimr u ‹bn-i Zeyyâd
Berhûdefl la‘net-i Hak bâd u ber ensârefl bâd*

Sad hezâr âh-› hüzn eyle hezârân feryâd 
Bu gelen rûz-i ci¤er-sûz-› Muharrem’dir âh
A¤lay›p sîne dö¤üp âh edecek demdir âh

Nevha-i bâ-helekâ zemzeme-i vâ-ceddâh
Kerbelâ semtini doldurdu ser-â-pâ vallah
Lerze-bahfl-› felek oldu bu fi¤ân-› cân-gâh
Merhamet eylemeyip hiç adüvv-i bed-hâh
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Zulm u gadr etdiler evlâd-› resûle eyvâh
Ehl-i beyte bu ihânet nedir Allah Allah
Bu gelen rûz-i ci¤er-sûz-› Muharrem’dir âh
A¤lay›p sîne dö¤üp âh edecek demdir âh

Ey eden dest-i zalûmânide mazlûmu zebûn
El k›lan makbûlu müdebbirler elinde dil-hûn
San’at›n fikr u tehayyürde hep erbâb-› fünûn
Hikmetin havsala-› akl-› beflerden bîrûn
Eyle Hamdî kulunu âl-i resûle makrûn
Yâd k›ld›kda bu beyti gam›m eyle efzûn
Bu gelen rûz-i ci¤er-sûz-› Muharrem’dir âh
A¤lay›p sîne dö¤üp âh edecek demdir âh
Mustafâ vü Murtazâ vü Fât›me düflmen sana
Yâ adüvvallah düflünde la‘net eylesin sana 

(Serbestzade Ahmed Hamdi ‹skilibî, Divan-› Hamdi, (Haz. Dr.
‹smail Güleç), Pan Yay›nc›l›k,  ‹stanbul 2004, s. 9-10) 
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ABDÎ
(Do¤. 1857—Ölm. 1941)

Urfa’da do¤du. As›l ad› Seyyid Mustafa’d›r. E¤itimini ta-
mamlad›ktan sonra tahrirat Kalemi Müsevvidli¤i, Harran Tahri-
rat Müdür vekilli¤i, Hakkari Tahrirat Müdürlü¤ü, Marafl ‹dare
Meclisi Baflkatipli¤i görevlerinde bulundu. 1887 y›l›nda hacca
gitti. 1893-94 y›l›nda Halep vilayet gazetesinin sorumlulu¤unu
üstlendi. Subay olan o¤lu Emin’in attan düflerek ölmesi sonucu
k›smî felç geçirdi. Emekli oldu. Divan› bas›lm›flt›r. 

Mersiye

Mâh-› mâtemdir Muharrem dîdeler kân a¤las›n
Karalar giysin serâpâ ehl-i îmân a¤las›n
Mâcera-y› Kerbelâ’dan arfl-› Rahmân a¤las›n
Cennet-i a‘lada her dem hûr-› g›lmân a¤las›n

Hânedân-› Mustafâ’ya hasm-› cân old› Yezîd
Nûr-› çeflm-i Fât›ma-i Zehrâ’y› etdirdi flehîd
Olmas›n asla Hudâ’n›n rahmetine müstefîd
U¤ras›n kahr-› Cenâb-› Hakka her ân a¤las›n

fiimr-i mel‘ûnun elinden koptu tûfân-› belâ
Al k›z›l kâna boyand› çün zemîn-i Kerbelâ
Dehfletinden titredi arz-› semâvât-› alâ
Âlem-i ulvîde rûh-› flir-i Yezdân a¤las›n
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Ekmel-i Âl-i Resul-i Kibriyâ’dand›r Hüseyn
Cevher-i ferd-i Aliyyü’l-Murtazâ’dand›r Hüseyn
Böyle bir pâk nesebdir etk›yâdand›r Hüseyn
Hâl›na gökte melekler yerde insân a¤las›n

Vak‘a-› flâh-› flehîdân› hemân etdikçe yâd
‹ltihâb-› zahm-› dil eyler dem â dem izdiyâd
Haflredek bu yâre bünyân zâil olmaz yâ ibâd
A¤lar›m Abdî benimle dîde-i cân a¤las›n

(Mehmet Emin Ertan, Urfal› fiair Abdî, fianl›urfa 1997, s. 63)

Mersiye

Hasm olup flâh-› flehîdâna Yezîd
Kerbelâ’da fiimr’e etdirdi flehîd

Dostlar giydi libâs-› mâtem
Düflmanân taifesi eyledi îd

Nesl-i pâke zulm eden zâlimler
Yok m› âyâ sand›lar yevm-i vaîd

Ne belâd›r bu belâ-y› cürm
Elem-i âdemi eyler tezyîd

Kanl› yafl aka gözümden Abdî
Dilde sönmez alev-i nâr-› fledîd

(Mehmet Emin Ertan, Urfal› fiair Abdî, fianl›urfa 1997, s. 66)

Mersiye

Mâtem-i flâh-› flehîdân için ehl-i irfân
Eylesin mâh-› Muharrem’de hemân âh ü figân

Sînelerde ne sa¤almaz yâralar açd› Yezîd
Nûr-› ayn-› Mustafâ’ya vermedi ayn ü emân

536



Ceyfl-i gümrâh-› adüv ekber-i ‹bn-i Ziyâd
Kerbelâ’da gönderüp k›ld› Hüseyn’e kasd-› cân

Serini tenden cüdâ eyledi fiimr-i laîn
Oldu bu fâciadan arz-› ‹lâhî lerzân

Ne belâd›r bu belâ Âl-i Resûle yâ Rab
Eyledi rûh-› Aliyyü’l-Murtazâ’y› nâlân

Çekilir mi bu felâket oturulmaz asla
Böyle bir vak‘aya olmaz m› ci¤erler sûzân

Teflne-leb dâr-› fenâdan gitdi ol pâk neseb
Olmayan var m› an›n katline la‘net-hân

K›lmam hüzn ile bu nazm› yazarken Abdî
A¤lamakdan çatlad› hâme gözümden döktü kân

(Mehmet Emin Ertan, Urfal› fiair Abdî, fianl›urfa 1997, s. 64)

Mersiye

Gösterip flâh-› flehîdâna sadâkat a’dâ
Kasd-› cân eylediler Âl-i Resule hayfâ

Ne k›yâmet kopd›¤›n melheme-i kübrâda
‹flidenler kanl› yafllar döker a¤lar hâlâ

Kerbelâ’da irtikâb-› cürm eden zâlimler
Âb-› Kevser içemez dest-i Ali’den aslâ

Rûz-i mahflerde cenâb-› Fât›ma hayrü’n-nisâ
Hak divân›nda eder hûn-i Hüseyn’i da‘vâ

Pençe-i Âl-i abâ’ya müntesibdir Abdî
Kald› mâtemler içinde ça¤›r›r vâveylâ

(Mehmet Emin Ertan, Urfal› fiair Abdî, fianl›urfa 1997, s. 65)
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AHMET REMZ‹ AKYÜREK
(Do¤. 1872—Ölm. 1944)

Kayseri’de do¤du. Kayseri Mevlevihanesi fleyhi Seyyid Sü-
leyman Ataullah Efendi’nin o¤ludur. Babas›ndan ve özel hoca-
lardan dersler ald›. 1892 y›l›nda ‹stanbul’a geldi. Yenikap› Mev-
levihanesi fleyhi Celaleddin Efendi’ye intisab etti. Kayseri ‹de-
adisi’nde hocal›k yapt›. Kütahya, Kastamonu, Halep Mevleviha-
nelerinde fleyhlik yapt›. Üsküdar Mevlevihanesi fleyhi iken tek-
keler kapat›ld›, Selim A¤a Kütüphanesi müdürlü¤üne tayin edil-
di. Ömrünün son günlerini Kayseri’de geçirmekte iken vefat et-
ti. Burhaneddin-i Tirmîzî türbesine gömüldü. Divan› bas›lm›flt›r.

Der-Na‘t-› Hazreti fiehîd-i Kerbelâ Rad›yallahu Anh 

1.
Sen o nûr-› dîde-i flemsü’d-duhâs›n yâ Hüseyn
fiem‘-i bezm-e hazret-i bedrü’d-dücâs›n yâ Hüseyn

Müstefîd-i vech-i pâkindir senin ins ü melek
Nûr-› âlem s›bt-› sultânu’l-hüdâs›n yâ Hüseyn

Sâkî-i dil teflnegân-› aflks›n manide sen
Sûretâ atflân-› deflt-i Kerbelâ’s›n yâ Hüseyn
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Rahmet-i Hakd›r vücudun âleme ey flâh-› dîn
Nesl-i pâk-i Hazret-i Hayrü’n-nisâs›n yâ Hüseyn

Kadrini inkâr eden merdûd olur matrûd olur
Zîb-i â¤ûfl-› Habîb-i Kibriyâ’s›n yâ Hüseyn

Vasf-› flân›ndan senin âcizdir erbâb-› ukûl
Çünkü memdûh-› Hudâ vü Mustafâ’s›n yâ Hüseyn

El-medet mahrûm-› lutfun olmas›n Remzî kulun
Destgîr-i âsiyâns›n mültecâs›n yâ Hüseyn

(Hasibe Maz›o¤lu, Ahmet Remzi Akyürek ve fiiirleri, Ankara
1987, s. 41)

2.

Âfl›kân›n pîflvâs› yâ Hüseyn ‹bn-i Alî
Ehl-i derdin muktedâs› yâ Hüseyn ‹bn-i Alî

Nûr-› çeflm-i Mustafâ vü Murtazâ makbûl-i Hak
Evliyân›n evliyâs› yâ Hüseyn ‹bn-i Alî

Nâzenîn-i Hazret-i Mahbûb-› Rabbü’l-âlemîn
Dil-rübâlar dil-rübâs› yâ Hüseyn ‹bn-i Alî

Zât›na ta‘zîm ederken zümre-i ins ü melek
Her belân›n mübtelâs› yâ Hüseyn ‹bn-i Alî

Gerdenin bûse-gâh› Hazret-i Hayrü’l-befler
Oldu bir tî¤›n fedâs› yâ Hüseyn ‹bn-i Alî

Kasd eden elbet sana flerrü’l-halây›k flüphesiz
Derk-i esfeldir sezâs› yâ Hüseyn ‹bn-i Alî

Çok mudur kân a¤lasak mâh-› Muharrem’dir yine
Yok bu derdin bir devâs› yâ Hüseyn ‹bn-i Alî
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Hâfle li’llâh ben demem sen teflne-leb ma¤lûbsun
Sendedir Kever flifâs› Hüseyn ‹bn-i Alî

El-belâ li’l-enbiyâya mazhariyyet baflkad›r
Böyle mi aflk›n safâs› yâ Hüseyn ‹bn-i Alî

Hâk-i pây›ndan flefâat-hâh olan Remzî hakîr
Bâb›n›n kemter gedâs› yâ Hüseyn ‹bn-i Alî

(Hasibe Maz›o¤lu, Ahmet Remzi Akyürek ve fiiirleri, Ankara
1987, s. 41-42)
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BASR‹ BABA
(Do¤. 1874—Öl. 25 Ocak 1949)

Üsküdarl›d›r. Ad› ve mahlas› Basrî’dir. Lise ö¤reniminden
sonra Kapal›çarfl›’da ya¤l›kç›l›k yapm›flt›r. Kadirî, Rufâî, Uflflâkî
tarikatlar›na intisap etmiflse de Bektaflilik’te karar k›lm›flt›r.
Karacaahmat mezarl›¤›nda yatmaktad›r. fiiirleri, Basri Baba
Nefesleri ad›yla yay›mlanm›flt›r. 

Gelin ey ehl-i dilân dîdeyi al kân edelim
Geldi hem mâh-› Muharrem sîneyi sûzân edelim

Dökelim yafl yerine kan anup ol günü bugün
fiöyle feryâd edelim dünyay› lerzân edelim

Ç›karup lebs-i sürûru giyelim kâreleri
O kadar a¤layal›m ki Nûh tûfân› edelim

Hânedân-› Ehl-i Beyt’in yoluna ey âfl›kân
Çekelim hançer-i aflk› cân› kurbân edelim

Kerbelâ’da Ehl-i Beyt’in çekdi¤i cevr ü siteme
Ol Yezîdân›n elinden la‘n-› Yezîdân edelim

Yak›fl›r m› Ehl-i Beyt’e bu kadar cevr ü cefâ
Bir de¤il la‘net zâhid sâd hezârân edelim
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fiâh Hüseyn-i Kerbelâ’n›n bendesiyiz Basri’yâ
Mâtemi bir ay de¤il biz hemân her ân edelim.

(Kaz›m Hac›meyliç, Hasan Basri Tapt›k Baba Nefesleri, Yedi
‹klim Yay., ‹stanbul 2001, s. 32)
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KEN’ÂN R‹FÂÎ
(Do¤. 1867—Ölm. 1950)

Selanik’te do¤du. Galatasaray Lisesi’nde okudu. Adana, Ma-
nast›r, Kosova, Üsküp, Trabzon Maarif Müdürlüklerinde bulun-
du. Medine’de ‹dadi Hamidî Müdürlü¤ü yapt›. Annesinin h›r-
ka-i flerifte yapt›rd›¤› dergahta irflat görevine bafllad›. Bu günler-
de ö¤retmenlik ve idarecilik yapt›. fiiirleri bas›lm›flt›r. 

Muharrem Ay› 

A¤las›n gözler, Muharrem geldi âh kan a¤las›n
Tafls›n hem Dicle, F›rat, Seyhun u Ceyhun ça¤las›n
Titresin yer, gök boyans›n kana cümle kâinât
Âh cân-gâh›yla uflflâk kalblerin hep da¤las›n

Cümle mevcudâta rahmet gönderilmiflken Resûl
Kald› zâlimler elinde, Âl ü evlâd-› Betûl
Rahmetin flükrü, flekavetse Resûlün âline
Âr olur insan demek kendine insan cehûl 

Hangi millet k›yd› peygamberinin evlâd›na
Hiç tarahhum etmeden ma’sumlar›n feryad›na 
Bu münaf›k, münkirân insan m›d›r Allah için 
Sad-hezâr hayf kainât›n bu deni cellâd›na

543



Yi¤irmi bin hunhâr gelmifl Kerbelâ meydân›na
Ehl-i Beyt’in bin zulümle k›ymak için cân›na!
Yi¤irmi bin hâin, ilâhî, yetmifl iki arslana
Hiç gelen bir müslüman yok, onlar›n imdad›na

Yetmifl üç yerden vuruldu âh Hüseyn-i müctebâ
Kan içinde yerlere düfldü habîb-i Mustafa
Âh zâlimler ne ifl bu! Bir içim su vermeden 
K›yd›lar flâh-› Hüseyn’e eyleyüb cevr ü cefa

Secdede flâh›n mübarek bafl›n› kat’ etdiler
Sine-i mâderde ma’sûmân-› pâki kesdiler
Ehl-i Beyt’e edilen zulme cihan kan a¤lad›
K›zlar›, kad›nlar› hep bir bir uryân etdiler

Zulm-i gûnâ gûnû bu nesl-i Yezid gördü revâ
Zevk duydu eylemekle Ehl-i Beyt’e bin ezâ
Korku, âr yok Hazreti Allah’la peygamberden hiç
Gelmemifl misli bu neslin hayret-i bî-intihâ!

Cümle evlâd› Hüseyn’in hep flehid olmufl idi
Hanedân›ndan bir marîz Zeyne’l-Abâ kalm›fl idi
Pâyini zincirleyüp bin zahm ile sevk etdiler
Sad-hezâr mihnet, hakaretlerle kurtulmufl idi

Pek büyük hikmetdir el-hak vak’a-i kerb ü belâ
Yoksa çi¤netmezdi Ehl-i Beyt’i füccâra Hudâ
Âh-› sûzân ile Ken’ân’›n budur virdi hemân
Sâye-i fiâh-› Hüseyn’den etme Allah›m cüdâ. 

(Yusuf Ömürlü -Dinçer Dalk›l›ç. ‹lâhiyât-› Ken’ân, ‹stanbul
1988).
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TAH‹R OLGUN 
(Do¤. 1877—Ölm. 1951)

Gülhane Askeri Rüfldiyesi’nde, Menfle-i Küttâb Askeriye
Okulu’nda okudu. Memurluk yapt›. Daru’fl-fiafaka Lisesi’nde ve
Kuleli Askeri Lisesinde ö¤retmenlik yapt›. ‹stanbul Kütüphane-
leri Tasnif Komisyonuda görev üstlendi. Mesnevi dersleri verdi. 

fiehîd-i Kerbelâ’ya 

Ey serir-i ibtilâya flâh-› bî-efser Hüseyn 
Ser fedâyân-› tarîk-› kurbete server Hüseyn 
Böyle yâd eyler seni kalb-i elem-perver Hüseyn 
Necl-i Zehra flibl-i Haydar s›bt-› Peygamber Hüseyn

Cedd-i pâkin nâil olmufldun ürkûb-i dûfluna 
Fer verirdin vâlid-i zi-flân›n›n â¤ûfluna 
Hazret-i Fahrü’l-Betûl’ün sine-i pür cûfluna 
Cism-i pür nûrundu el-hak zinet ü ziver Hüseyn

Âh o cismin re’s-i maktû‘› olup âvâresi 
Gerden-i mazlûmun oldu hâke kan fevvâresi 
Hûnunun her katresi bir sönmez atefl pâresi 
Muhterik hâlâ o âtefl-pâreden diller Hüseyn
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Zulme tâbi‘ olmad›n dünyâya oldun hak-nümâ 
Bir cihan h›rsa karfl› durdun ey merd-i hudâ 
Hakk› i‘lâ etmek üzre kendini k›ld›n feda 
Oldu tavr›n sâlikân-i Hakk içün rehber Hüseyn

‹ndirâs-› fler‘-i garrân›n koflup imdâd›na 
Sine gerdin ihtiras›n savlet-i bi-dâd›na 
Bakmad›n hattâ bu yolda sevgili evlâd›na 
Cânsipâr azmin oldu as¤ar u ekber Hüseyn

La‘l-i pâkin bulmam›flken hayli dem bir katre su 
‹ncilâ etmifl iken zât›nda s›rr-› vahdehu 
Etmedin Allah içün ehl-i flekâya ser fürû‘ 
Oldu hâlinden nümûde mâye-i Haydar Hüseyn

Her cerihandan temevvüc etdi bir derya-y› nur 
Oldu her m›zrak teninde pür-tecelli nahl-i Tûr 
Kesdi son ser-riflte-i hestiyi flemflir-i flürûr 
Öyle açd› rûh-› bi-kayd›n senin flehper Hüseyn

Süllem-i mi‘râc olup zahm› ten-i mecrûhun 
Kerbelâ bir kurb-i ev ednâs› oldu rûhunun 
Cilve-i âfl›k nevâz› eyledi sebûhunun 
Zat›n› bir lütf-› âlü’l-âline mazhar Hüseyn

Cedd-i kudsi hilkatin flâh-› risalet aflk›na 
Murtazâ-y› Kibriya Zehrâ-y› ‹smet aflk›na
Dâder-i ekrem o sermest-i flehâdet aflk›na
Eyle Tahir bendeni bab›nda bir Kanber Hüseyn

(Tahir Olgun, Mahfil, Safer, 1343, cilt 5, say›. 52, s. 68-69)

Mersiye

Ehl-i velâ ezelden kâil olup belâya 
Kesbetti i‘itilây› sabreyleyip cefâya 
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Oldu bu yol güzer-gâh evlâd-› Mustafâ’ya 
Girdi Hüseyn-i mazlum vâdi-i ibtilâya 
Evlâd ü âli bir bir gitti reh-i bekâya 
Kald› yegâne hayfâ meydanda en-nihâye 
Cism-i flerifi düfldü sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Rûh-› latîfi uçdu ta arfl-› Kibriyâ’ya

Can verdiler pey-â-pey ihvan ü yâr ü yâver 
Ya Rab nas›l bu hâle insan tahammül eyler 
K›ld› kader o cây› âl-i Nebî’ye mahfler 
Kald› sonunda efsûs bî-destgîr o server
Pîflinde pâre pâre oldu Aliy-yi Ekber 
Destinde çâk edildi hulk-› Aliy-yi Asgar 
Cism-i flerifi düfldü sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Rûh-› latîfi uçdu ta arfl-› Kibriyâ’ya

Gûflunda seyyidât›n efgân-› ›zt›râr› 
La‘linde kaht-› âb›n âlâm-› ›st›bâr›
Çeflminde asf›yan›n ecsâd-› dil-f›gâr› 
Cisminde eflk›yân›n peykân-› hûn-nisâr› 
Kalbinde ifltiyâk-› ceddiyle flevk-› Bari 
Bi-tâb edip nihayet ol flâh-› yek-süvâri 
Cism-i flerifi düfldü sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Rûh-› latîfi uçdu tâ arfl-› Kibriyâ’ya

Âmâc edince cismin her tîri eflk›yân›n 
Titrerdi rûh-› pâki sultân-› enbiyân›n 
Ald›kça bir ceriha ferzendi Mustafâ’n›n 
Kanlar dökerdi çeflmi Zehra vü Murtazâ’n›n 
Buldukda intihâ-y› envâ-› ibtilân›n 
Candan edip icâbet fermân›na Hudâ’n›n 
Cism-i flerifi düfldü sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Rûh-› latîfi uçtu tâ arfl-› Kibriyâ’ya

Mecrûh edip vücûdun yetmifl iki yerinden 
Revzenler açd› dosta eydî-i gadr-i düflmen 
‹nletti kâinât› feryâd ü âh ü fliven 
Tâhir bu vak‘a oldu dünyâya dehflet-efgen 
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Evsâf-› cedd-i pâki minberde söylenirken 
Etti cihâna s›rr-› zih-i azîmi rûflen 
Cism-i flerifi düfltü sahrâ-y› Kerbelâ’ya 
Rûh-› latîfi uçdu tâ arfl-› Kibriyâ’ya

(Tahir Olgun, “Mersiye”, ‹slam Yolu, Y›l 1, Say› 7, s. 4)
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OSMAN KEMÂLÎ
(Do¤. 1862—Ölm. 1954)

Erzurum’un Pasinler ilçesine ba¤l› Güllüköy’de do¤du. E¤i-
timini memleketinde tamamlad›. Diyarbak›r, Musul, Ba¤dat,
Necef ve Kerbelâ’y› gezdi. 1901 y›l›nda ‹stanbul’a geldi. Rami’de
bostan bekçili¤i, Bayezid Camii avlusunda arzuhalcilik yapt›.
Fatih Camii’nde Mesnevi okuttu. fieyhzade Camii bitifli¤indeki
Amâlar Medresesi fleyhli¤ine atand›. Üsküdarda Mecelle okuttu.
Eyüp Niflancas›ndaki fiah Murad dergah› fleyhi Abdülkadir Bel-
hi ile tan›flt›. Bir müddet sonra Fatih Sofular’da bir tekkenin
fleyhli¤ine atand›. Mürflidine hizmet etmeyi tekke fleyhli¤ine ter-
cih etti. Ömrünün son 25 y›l›n› Eyüp Niflancas›’nda Münzeviler
semtinde bulunan evinde geçirdi. Eyüp’te vefat etti. Edirnekap›
mezarl›¤›na gömüldü. 

Mersiye

Muharrem’dir kamer mahzun günefl me’yus kân a¤lar
Felek serküflte mebhût hayrete dalm›fl cihân a¤lar

Cefâ-y› flâh-› mazluma tahammül etmeyip da¤lar
Ezelden gözlerinden âblar olmufl revân a¤lar

Ne düflmensin be-hey ibni’r-recm ey sâki-yi ‹blis
Senin yapd›klar›na düflmen-i insân a¤lar
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Medine halk›na k›ld› vedâ ol kân-i ilmü’l-gayb
Tutup âfâk› bir efgân yanar pîr ü civân a¤lar

Nice günler edip kat-› merâhil ak›bet bir gün
‹rüp kerb ü belâda cümlesi Hakka divân a¤lar

Bilinmifldi ki ol yerler serencâm-› flehâdetdir
Bilinmifldi ki ol yerden geçilmez hânedân a¤lar 

‹mâmü’l-etk›yâ topland›rup etbâ vü ahbâb›n
Okur bir hutbe bir bir fitneyi eyler beyân a¤lar

Kuruldu hayme-yi ahdâr o gün kerb ü belâ içre
Bugün kerb ü belâda kald› hâlâ âfl›kân a¤lar

Yaz›p bir nâme reîsü’l-usâta söyledi ey kavm
Bu fitne sarsar ‹slâm› y›kar dini imân a¤lar

Hezar fletm ile Sa‘do¤lu hem gönderdi bir nâme
An› dil söylemez kâfir dahî olsa zebân a¤lar

Hücum etdi o mel’unlar kitabullah› imhâya
Sanars›n bir k›yamet kopdu toz a¤lar dumân a¤lar

Kesildi her tarafdan su sabîler gül gibi soldu
Su a¤lar servi a¤lar ba¤çe a¤lar ba¤bân a¤lar

Bozuldu gülflen-i bâ¤-› risâlet hâr ile doldu
Gül a¤lar bülbül a¤lar lâle a¤lar erguvân a¤lar

Hezârân zulm ile yetmifl iki sâd›k olup kurbân
Halây›k titreyip bu k›ssadan kevn ü mekân a¤lar

Kesildi bafllar› bin cevr ile bir âfl›k-› zâr›n
Kesen mel‘unlara la‘net edip seyf-i sinân a¤lar

Ali Ekber’le Kas›m can verip cânân›n› buldu
Ali Asgar sabî okla vuruldu Ümmühân a¤lar
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Vefaya da‘vet etmek sonra bin türlü cefâ etmek
Size ey kavm sek dersem behâim bî-gümân a¤lar

Yirmi bin kifli birden ok atd› flâh-› mazlûma
Bizi atman diyüp zalimlere tîr ü kemân a¤lar

Ok atmak kurretü’l-ayna de¤il mi asl›n› imha
Sebepsiz mi bugün hâlâ hakîki müslümân a¤lar

Ci¤er-gâh-› Habîb-i Kibriyâ’ya ok atan mel‘un
Cehennemde bugün fleytanla kurmufl âfliyân a¤lar

Cihan›n sahibinden bir içim su k›skan›lm›fl âh
F›rat a¤lar Murat a¤lar zemîn ü âsümân a¤lar

‹mâmü’l-müttakînin fiimr-i mel‘un kesdi çün bafl›n
Cehennem kaynay›p arfl sayha etdi tevleflân a¤lar

Ayak basd› o mel‘un kalb-gâh-› s›rr-› Kur’ân’a
Aliyy ü Fat›m’a peygamber-i âhir zamân a¤lar

Harem-gâh-› Habîb-i Kibriyâ’ya doldu nâ-mahrem
Bizi hep öldürün derler sabîlerle zenân a¤lar

Çad›rdan nâle vü feryâd yükseldi semâvâta
Melekler sordular n’oldu dediler teflne-gân a¤lar

Döküldü hûn-i mazlûmân yere yer mâteme girdi
Melekler inleyip titrer felekde kehkeflân a¤lar

Nisâ-y› ehl-i beyt üryân ü giryân kald› çöllerde
Çöl a¤lar da¤lar a¤lar vâdiy ü berr ü yabân a¤lar

O flâh›n derdi etmifl cümle insan o¤lunu giryân
Bilenler bilmeyenler hep bu derd ile inân a¤lar

Gelip bir kaç deve çulsuz yulars›z fiimr-i mel‘un der
Bugün fiam’a sefer laz›m bu emri her duyan a¤lar
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Deve üryân ci¤er püryâr yürürler aç susuz s›byân
Deve a¤lar ceres a¤lar yol a¤lar karbân a¤lar

Meflakketle develer kat-› menzilden kal›p bîtâb
Düflüp yollarda ma‘sûmân eder âh u fi¤ân a¤lar

O yollarda o çöllerde o ›ss›z gurbet ellerde
Sekine Zeyneb’in ahvâline hûr-i cinân a¤lar

Dikildi niyzeye sultân-› kevneynin ser-i pâki
Ç›k›p bir nur olur arfl sâyesinde sâyebân a¤lar

Nihayet bir sabahd› fiam’a dahil oldular âh fiam
O tali‘siz misafirler konuldu hana hân a¤lar

Yezîd’in askeri oynar güler yapm›fld› flehrâyin
fiehir a¤lar kura a¤lar yanar deyr içre çân a¤lar

Benât-› Ehl-i Beyt’i cariye gönderdiler Rum’a
Görüp Rum Kayseri oldu esîr-i nâtüvân a¤lar

Behâ-yi hüsnüne bir dilberin bin kiflver-i ma‘mûr
Verilse az gelir ikrah eder de hüsn ü ân a¤lar

‹ki mehpeykere din-i Mesîhi etdiler teklif
Dediler sümme hâflâ tâ-be-mahfler mü’minân a¤lar

Temennâ-yi visâle mani‘ oldu gayret-i Mevla
Dediler bunlara hiç el sürülmez râhibân a¤lar

Mübarek bir gece ol iki meh-rû hasbeten lillah
Fedâ-y› dîn ü nâmus oldular hep hûriyân a¤lar

Bu hale a¤layan gözler görür elbetde dîdâr› 
Bunun gafilleri a¤lar muhakkak câvidân a¤lar

Belâ-y› Ehl-i Beyt’i yazma¤a imkan m› var asla
Söz a¤lar söyleyen a¤lar kalem a¤lar yazan a¤lar
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Hüseyn a¤lar gözü yafl› olur âlemlere rahmet
Yezîd a¤lar gözü yafl› olur la‘net feflân a¤lar

Yezîd bir nâm-› dünyaya de¤ifldi flân-› ukbây›
Nidem ol nâm-› mel‘ûnu kim nâm a¤lar niflân a¤lar

Evet hazmetmemifldi Âl-i Süfyân din-i ‹slâm’›
Resûlün âline yapd›klar›na kâfirân a¤lar

Ali nurunu itfâdan garazd› dini mahvetmek
‹mâmü’l-müctebâya verdiler zehri y›lân a¤lar

Geçüp mihrâb-› dine düflmen-i imân imam oldu
Bozuldu vahdet-i ‹slam namaz a¤lar ezân a¤lar

At›p zindâna Zeyne’l-Abidin’i etdiler mahbus
Cefa bitmez günefl girmez seba etmez vezân a¤lar

Ezelden a¤lar›m akd› dü çeflmim kanl› yafl›mla 
Ne hâb›m var ne râhat var yanan cismimde cân a¤lar

‹ki göz oldu a‘mâ a¤lar›m ey kurretü’l-ayneyn
Kemâli sûz-i derdinle nihân a¤lar ayân a¤lar

(Baha Do¤ramac›, Kemâlî’den Aflk S›z›nt›lar›, ‹stanbul 1946,
s. 119-122)
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MUHAMMED LUTF‹
(Do¤. 1868—Ölm. 12 Mart 1956)

Erzurumun Hasankale ilçesinin K›nd›¤› köyünde do¤du.
E¤itimini tamamlad›ktan sonra Hasankale’nin Sivasl› Camii’nde
imaml›k yapmaya bafllad›. Hoca Muhammed Pir-i Küfrevi’den
hilafet ald›. 24 y›l Alvar köyünde imaml›k yapt›. 13 y›l›ndan iti-
baren Erzurum’da ikamet etti. Alvar köyüne, babas›n›n yan›na
defnedildi. 

1.

Bugün mâh-› Muharrem’dir muhibb-i hânedân a¤lar
Bugün eyyam-› mâtemdir bugün ab-› revân a¤lar

Hüseyn-i Kerbelây› kan ile elvân eden gündür
Bugün arfl-› muazzamda olan âlî dîvân a¤lar

Bugün Âl-i Abâ’n›n gülfleninin gülleri soldu
Düflüp bir âtefl-i dil-sûz kamu ehl-i îmân a¤lar

Bugün gülzâr-› muhtâr-› Hudâ’ya bir hazân esdi
Zemine düfldü vâveylâ felekde kehkeflân a¤lar

Bugün hûn-bâr olur elbet gözü Hayder-i Kerrâr’›n
Görür Zehrâ’y› hûn-efflân Resûl-i âl-i flân a¤lar
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Bugün evlâd-› Hayder hem dahi ahfâd-› Peygamber
Döküldü gül gibi yerler yüzüne âsümân a¤lar

Gülistan-› Muhammed’in gül-i hamrâlar›n derdi
Yed-i kahrile o gaddâr bugün devr-i zamân a¤lar

Risâlet gül-gülistân› nübüvvet bâ¤ u bostân›
Hüseyn’in ol nûristân›n gören pîr ü civân a¤lar

Gürûh-i hanedâna Lutfiyâ kurbân ola cân›m
‹lâ yevmi’l-k›yâme cân ile ehl-i îmân a¤lar

(Muhammed Lutfi, Hulâsatü’l-Hakay›k, ‹stanbul 1996, s.175-176)

2.

Habîb-i Kibriya a¤lar bugün eyyâm-› mâtemdir
Aliyyü’l-Murtaza a¤lar bugün eyyâm-› mâtemdir

Semâvât ü zemîn a¤lar bugün âlem kara ba¤lar
Bugün hayrü’n-nisa a¤lar bugün eyyâm-› mâtemdir

O flâh›n derdine yand› bu âlem kana boyand›
Bugün âh arfla dayand› bugün eyyâm-› mâtemdir

Cinân›n hûr u glmân› bugün a¤lar o sultan›
Melekler eyler efgân› bugün eyyâm-› mâtemdir

Görünce flems-i sâdât› cihân nur-i hidâyât›
Eder eflya münâcât› bugün eyyâm-› mâtemdir

Hüseyn evlâd-› Zehrâ’d›r mukarreb ind-i Mevlâ’d›r
Zihî kadr-i muallâd›r bugün eyyâm-› mâtemdir

Bu hikmet-hânede sultan olunca kân ile elvân
Bugün a¤lar zevi’l-imân bugün eyyâm-› mâtemdir
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Hudâ’n›n Lutfi ihsan› olur doslar› kurban›
Yere dökülür al kan› bugün eyyâm-› mâtemdir

(Muhammed Lutfi, Hulâsatü’l-Hakay›k, ‹stanbul 1996, s. 168)

3.

Mâh-› mâtem geldi ey dil dideler kân eyleyen
Kan döken canlar söken ma‘muru vîrân eyleyen

Bir belâ deryâs›d›r âlemde misli gelmemifl
Kerbelâ germ-i belâya emr ü fermân eyleyen

Dest-i kahr ile deren Al-i Abâ güllerini
Hûn-i evlâd-› Ali’yle seng-i mercân eyleyen

Hayder-i Kerrâr’› savd›n ey felek n’ettin bugün
Rûh-i pâk-i hânedân› tenden uryân eyleyen

Ey felek günden güzel nur-i Muhammed’den eser
Gösteren nur-i Hüseyn’i kane galtân eyleyen

Hâdim-i Cibrîl olan taht-› flehâdet flâh›n›
Var m› sen-tek ey cefâkar zâr ü giryân eyleyen

Ehl-i Beyt’in bast›¤› yerlere Lutfî yüz sürer
Hâlis ‹slâm’d›r bugünde âh u efgân eyleyen

(Muhammed Lutfi, Hulâsatü’l-Hakay›k, ‹stanbul 1996, s. 383)

4.

Muharrem’dir gülistân-› gönüller bahr-i kan olsun
Vücud iklîmine hûn-i ci¤er âb-› revân olsun

Çözülsün mafsal-i ebdân dökülsün dîdeden kanlar
Dal olsun serv-i kâmetler k›yâmetden niflân olsun
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Muharrem’de muhibb-i hânedân›n kalbi âtefl-bâr
Dilerim ki k›yametde Yezid’i nâr-feflân olsun

Hüseyn’i cilve-i hubb-i ‹lâhî mübtelâ etdi
Velâyet flâh›na bald›r belâlar âlîflân olsun

Bugün evlâd-› Zehrâ âl-i muhtâr-› ‹lâhîdir
Ne yapd› bafllar›na ol Yezid la‘net-mekân olsun

Gülistân-› risâletden dökülür hâke bülbüller
Nübüvvet gülleri soldu nedir hikmet ayân olsun

Hüseyn sâdât-› kirâm›n flühedâs›na rehberdir
Huzûr-› Hazret-i Hak’da Yezid de ser-keflân olsun

fiehâdet flerbet-i Âl-i Abâ’ya kevser-i ma‘na
Bütün ehl-i îmâne cümlesi dârü’l-emân olsun

Muhammed Lutfi’yi rûz-i cezâ dûr eyleme yâ Rab
Maiyyet-i flühedâda o gün ehl-i îmân olsun

(Muhammed Lutfi, Hulâsatü’l-Hakay›k, ‹stanbul 1996, s.377-378)

5.

Muharrem’dir bugün cânâ gönüller hûn-feflân olsun
Mükerremdir o can-dâde bu yolda âliflân olsun

Hüseyn-i Kerbelâ’n›n sergüzefltin söylerem ey dil
Dökülsün dâne-i dürler dü-âlemde niflân olsun

Bugün dergâh-› Muhtâr’e revâd›r enbiyâ varsun
Verüp eflâke hayretler melekler gam-keflân olsun

Bugün Hayrü’n-Nisâ bir câme-i gülgûn ile görsün
Hüseyn-i gül-beden tufân-› kanda kefltibân olsun
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Hasen a¤lar Hüseyn a¤lar Ali vü Fât›ma a¤lar
Felek a¤lar melek a¤lar gerek ins ile cân olsun

Kevâkib seyreder evlâd-› peygamberleri görüp
Gülistân-› nübüvvet güllerinin ba¤r› kân olsun

Hüseyn Hayder-i kerrâre flecâatde muâdildir
Muhammed mazhar› ol flân nedir hikmet ayân olsun

Muattar emr-i levlâk ile memduh bir Muhammed’dir
Muhammed Lutfi’ye lutfeyle yoldafl› îmân olsun

(Muhammed Lutfi, Hulâsatü’l-Hakay›k, ‹stanbul 1996, s.392-393)

6.

A¤la ey dil can söken kanlar döken geldi yine
Ehl-i imân kalbine âtefl eken geldi yine

Bu Muharremü’l-haramde macera-y› Kerbelâ
Zahr-› ‹slâm’› k›rup beller büken geldi yine

Ol kemer-tal‘at Hüseyn’in kâkül-i gülbâr›n›
Dâne dâne yerlere eyvâh eken geldi yine

Ehl-i eflâk ü arâzi cümleten eflyâ bugün
Da¤lanurlar hânedâna da¤ çeken geldi yine

Lutfiyâ dâr-› fenâ bây u gedây› a¤lad›r
Do¤du¤un günde de ki devlet-füken geldi yine

(Muhammed Lutfi, Hulâsatü’l-Hakay›k, ‹stanbul 1996, s. 451)
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TER‹MLER, ‹S‹MLER

Ahseneyn: “En güzel iki kifli” anlam›nda kullan›lan bu terimle
Hz. Hasan ve Hüseyin kastedilmektedir.

Ali: Ebu Talip’in o¤ludur. ‹lk iman edenlerdendir. Peygamberi-
mizin damad›, Hz. Fat›ma’n›n efli, Hz. Hasan ve Hüse-
yin’in babas›d›r. Dördüncü halife olan Hz. Ali, sabah na-
maz›n› k›lmakta iken haricilerden Abdullah bin Mülcem
taraf›ndan hançerlenerek 661 y›l›nda flehit edilmifltir. 

Âl-i Abâ: Aile, evlat, çocuk, hanedan, sülale anlam›nda kullan›-
lan bu terim, “ehl-i beyt” terimini içine almaktad›r. Bu te-
rim ile Hz. Peygamberin abas› alt›nda kalan Hz. Ali, Fat›-
ma, Hasan ve Hüseyin kastedilmektedir.

Ali Ekber: Hz. Hüseyin’in Kerbela’da flehit edilen büyük o¤lu. 
Ali er-R›za: Künyesi Ebu’l-Hasan, ad› Ali’dir. Babas› Musa Kaz›m

‹snaafleriyye’nin yedinci imam›d›r. Annesinin Habeflli veya
Sudanl› bir cariye oldu¤u rivayet edilmektedir. 760’l› y›llar-
da Medine’de do¤du. Mescid-i Nebevi’de ilim meclisleri
kurdu. Siyasetten uzak kald›. 816 y›l›nda halife Me’mun,
Merve gelmesi hususunda israr etti. Medine’den yola ç›kan
Ali er-R›za Mekke, Kufe, Basra, Erbuk, Horasan, Nisabur ve
Serahs’a u¤rad›. Merv’e geldi¤inde halifenin iltifat›n› gör-
dü. Halife Me’mun, çevresinde bulunan Abbaso¤ullar›n›
toplad›. Ali er-R›za’y› veliahd ilan etti (817). Ali er-R›za, bu
teklife s›cak bakmad›. Bir müddet direndi. ‹ki ay sonra bu
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teklifi zoraki kabul etti. Rivayete göre halife, onu k›z karde-
fli Ümmü Gülsüm ile, kendi k›z› Ümmü Fazl’› da er-R›-
za’n›n o¤lu Muhammed el-Cevad ile evlendirdi. Ba¤dat’ta-
ki Abbasiler, veliahtl›¤a Ali’nin evlad›ndan birinin getiril-
mesini hofl görmediler. ‹syan ederek ayakland›lar.
Me’mun’u azlederek amcas› ‹brahim bin Mehdi’ye biat etti-
ler. Me’mun bir ordu ile Ba¤dat’a yöneldi. Tus’un Nukan
kasabas›na geldiklerinde Ali er-R›za hastaland›, üç gün son-
ra vefat etti (819). Zehirlenerek vefat etti¤i söylenmektedir. 

Aflr-i Muharrem: Muharrem ay›n›n 10. günü. 
Cafer-i Sad›k: Medine’de do¤du. Oniki ‹mam’›n alt›nc›s›d›r.

‹mam Zeynelabidin’in torunu, Muhammed Bak›r’›n o¤lu-
dur. Soyu, baba taraf›ndan Hz. Ali’ye, anne taraf›ndan
Ebubekir’e ulaflmaktad›r. Dedesinden ve babas›ndan ders
alarak e¤itimini tamamlad›. 14 y›l imamet görevi yapt›. ‹s-
lam toplumunun farkl› kesimleriyle iyi iliflkiler kurdu.
Sayg› duyulan ve hürmet gösterilen bir flahsiyet olarak
yerini korudu. Siyasetten uzak kalarak kendisini ilme ver-
di. Medine’de vefat etti. Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Man-
sur taraf›ndan zehirletilerek öldürüldü¤ü de söylenmek-
tedir. Cennetü’l-Bakî’de bulunan dedesiyle babas›n›n ya-
n›na defnedildi. 

Cafer Tayyar: As›l ad› Cafer’dir. Ebu Talip’in o¤lu, Hz. Ali’nin öz
kardeflidir. Hz. Ali’den 10 yafl büyüktü. Çocukluk ve
gençlik dönemi amcas› Abbas’›n yan›nda geçti. Habeflis-
tan’a hicret eden ikinci kafilenin baflkanl›¤›n› yapt›. Hu-
deybiye anlaflmas›ndan sonra Habefl hükümdar› Neca-
fli’ye elçi olarak gönderildi. Hayber’in fethedildi¤i günler-
de Medine’ye geldi. Peygamberimiz 629 y›l›nda Suriye’ye
gönderdi¤i orduya Zeyd bin Harise’yi kumandan tayin
etti. Zeyd’in flehadeti 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” laka-
b›yla an›ld›. 

Düldül: ‹skenderiye kral› Mukavk›s taraf›ndan peygamberimize
hediye olarak gönderilen kat›ra verilen ad. Peygamberi-
miz, bu kat›r› Hz. Ali’ye hediye etmifl, o da bu kat›ra bine-
rek haricilerle savaflm›flt›r. 

560



Ehl-i Beyt: “Ev halk›” anlam›na gelen bu terim, ev sahibiyle bir-
likte eflini, çocuklar›n›, torunlar›n› ve yak›n akrabalar›n›
içine al›r. Asr-› Saâdet’ten bu güne kadar peygamberimi-
zin ailesi ve soyu anlam›na gelen bir terim olarak kullan›-
lagelmifltir. Peygamberimiz, efli Ümmü Seleme’nin oda-
s›nda iken “Ey ehl-i beyt, Allah sizden kiri gidermek ve si-
zi tertemiz yapmak istiyor” (Ahzap suresi, ayet: 33) ayeti
nazil olur. Peygamberimiz, odada bulunan Hz. Ali, Hz.
Fat›ma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i abas›n›n alt›na alarak
“Allah’›m, bunlar benim ehl-i beytimdir, onlar› günahlar-
dan 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-
di’yi ehl-i beytten sayarlar. fiia ulemas› bu çerçeveyi daral-
t›r; peygamberimizi, abas› alt›nda bulunan dört kifliyi ve
onlar›n neslinden gelen di¤er dokuz imam› ehl-i beytten
kabul ederler. Mevlevi, Kadiri, Rifai tarikatlar› da fiia ule-
mas›n›n bu görüflünü benimsemifllerdir. 

Evlâd-› Mustafa: Peygamberimizin torunlar› kastedilmektedir. 
Fahr-i Âlem: Dünyan›n övüncü anlam›nda kullan›lan bu terimle

peygamber efendimiz kastedilmektedir. 
Fahr-i Kâinât: Kainat›n övüncü anlam›nda kullan›lan bu terimle

peygamber efendimiz kastedilmektedir. 
Fahrü’n-nisa: Kad›nlar›n övüncü anlam›na gelen bu terim Hz.

Fat›ma için kullan›lmaktad›r.
Fat›ma: Hz Peyggamberin Hatice’den do¤an son çocu¤udur. Hz.

Ali’nin efli, Hasan ve Hüseyin’in annesidir. 
Firavun: M›s›r kavminden Amalika hükümdarlar›na verilen la-

kapt›r. Bunlar›n en zalimi Hz. Musa zaman›nda yaflayan-
d›r. Yusuf suresinde Firavun’un Hz. Musa’ya ve onun
kavmine yapt›¤› zulümler anlat›l›r. Hz. Musa’ya ve gös-
terdi¤i mucizelere inanmaz. Tanr›l›k iddias›nda bulunur.
Kavmini bu düflüncesine inand›r›r. Kendisine inananlar›
tahrik eder, onlar› Musa’n›n zulmünden kurtaraca¤›na
inand›r›r. M›s›r’dan ayr›lan Musa’y› takip ederken K›z›l
Deniz’de bo¤ulur. 

Gurre: Arabi ay›n ilk günü veya ilk gecesi.
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Gurre-i Mâh-› Muharrem: Muharrem ay›n›n ilk günü veya ilk
gecesi. 

Gurre-i Muharrem: Muharremin ilk günü veya ilk gecesi.
Hâmân: Hz. Musa döneminde yaflayan M›s›r Firavun’unun ve-

ziridir. Karun gibi zengindir. Kahinlerden Musa’n›n do¤a-
ca¤›n› ö¤renen Hamân, Firavun’a do¤acak erkek çocukla-
r›n öldürülmesini telkin eder.

Hasan: 625 y›l›nda Medine’de do¤du. Peygamberimizin torunu,
Hz. Fat›ma ile Hz. Ali’nin büyük o¤ludur. Cemel ve S›ffin
savafllar›na kat›ld›. Hilafet konusunda Muaviye ile aras›n-
da ç›kan anlaflmazl›k sonucu, müslüman kan›n›n dökül-
memesi amac›yla hilafetten vazgeçti. Hayat›n›n geri kalan
k›sm›n› siyasetten uzak kalarak geçirdi. Yezid’le evlendi-
rilmek vadiyle kand›r›lan efli Ca’de bin Efl’as taraf›ndan
669 y›l›nda zehirlendi. Cennetü’l-Baki mezarl›¤›na annesi-
nin yan›na defnedildi. 

Hasan el-Askeri: 846 y›l›nda Medine’de do¤du. ‹mam Ali el-Hâ-
dî’nin o¤ludur. Abbasi halifesi Mütevekkil Alallah taraf›n-
dan 2-3 yafllar›nda iken babas›yla birlikte Samarra’ya gö-
türülmüfltür. Babas›n›n vefat›ndan 4 ay önce veliahdl›¤a
nasbedilmifltir. Babas›n›n ölümünden sonra Hasan el-As-
kerî’nin kardefli Cafer kendi imaml›¤›n› iddia ettiyse de il-
gi görmedi. Hayat› boyunca gözetim alt›nda tutuldu¤un-
dan taraftarlar› ile iliflki kuramad›. 1 Ocak 874 tarihinde
vefat etti. Hastal›¤› an›nda halife Mu’temid Alallah’›n te-
davi amac›yla evine gönderdi¤i hekim taraf›ndan zehir-
lendi¤i rivayeti de yayg›nd›r. 

Hatice: Hz. Peygamberin ilk han›m›d›r. Fat›ma’n›n annesi, Ha-
san ve Hüseyin’in büyük annesidir. 

Hayrü’n-nisa: Kad›nlar›n hay›rl›s› anlam›na gelen bu terim Hz.
Fat›ma için kullan›lmaktad›r.

Hür: Hz. Hüseyin’i Kerbela çölüne sürekleyen bu zat, Yezid ta-
raftarlar›n›n uzlaflmadan yana olmamas› nedeniyle yapt›-
¤›na piflman olur. Hz. Hüseyin’in saflar›na kat›larak
onunla birlikte Kerbela’da flehit olur. 

Hüseyin: Hz. Fat›ma ile Hz. Ali’nin küçük o¤ludur. Kerbela ola-
y›nda flehit edilmifltir. fiiirlerde Seyyidü’fl-fiüheda, fiâh-›
Kerbela, ‹mam Hüseyin biçiminde an›l›r. 
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‹bn-i Meryem: Meryem’in o¤lu anlam›na gelen bu terim ile Hz.
‹sa kastedilmektedir.

‹mam Hasan: Hz. Hasan.
‹mam Hüseyin: Hz. Hüseyin.
Kafir: Allah’›n varl›¤›na ve birli¤ine inanmayan kifli.
Kanber: Hz. Ali’nin sad›k, siyahi kölesidir. Onun hilafeti döne-

minde hacipli¤ini yapm›fl, ona ba¤l›l›¤› ile flöhrete kavufl-
mufltur. Hz. Ali taraf›ndan azad edilmifltir. Haccac-› Zalim
taraf›ndan flehit edilmifltir. 

Kevser: Cennette bir suyun ad›d›r. Kevser suresinin ilk âyetinde
peygamberimize, “Biz sana Kevser’i verdik” denilmekte-
dir. Bu âyet nedeniyle Kevser, peygamberimize verilmifl
özel bir havuz olarak tefsir edilmektedir. “Sâkî-i Kevser”
kelimesi ile peygamberimizin bu sudan ümmetine ikram-
da bulundu¤una dikkat çekilir, Sâkî-i Kevser ifadesiyle
peygamberimiz kastedilir. Baz› fliirlerde de Sâkî-i Kev-
ser’in Hz. Ali oldu¤u ifade edilir. 

Kisvet-i Mâtem: Matem elbisesi.
Kufe: Necef ile Kerbela aras›nda, Hire’nin 5 km. kuzeyinde Ba¤-

dat’a 170 km. uzakl›ktaki flehir. Kufeliler Cemel ve S›ffin sa-
vafllar›nda Hz. Ali’nin yan›nda yer ald›lar. Hz. Hüseyin’e
haber göndererek kendisine biat edeceklerini belirttiler.
Hz. Hüseyin, amcas› o¤lu Müslim bin Akil’i Kufe’ye gön-
derdi. Kufe valisi Abdullah bin Ziyad, Müslim’i öldürür,
halk› biattan vazgeçirir. Bu durumdan haberi olmayan Hz.
Hüseyin, Müslim’in gönderdi¤i olumlu haberler üzerine
Kufe’ye hareket eder. Ömer bin Sa’d komutas›ndaki ordu
taraf›ndan yolu kesilen Hz. Hüseyin Kerbela’da çocuklar›
ile birlikte flehit edilir. 

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illa Zülfikâr: Ali’den baflka yi¤it, Zülfi-
kar’dan baflka k›l›ç yoktur.

La’netullahi Yeziden ve alâ Âl-i Yezîd: Allah’›n la’neti Yezid’in
ve yak›nlar›n›n üzerine olsun

Mâh-› Mâtem: Mâtem ay›. Hz. Hüseyin’inin Muharrem ay›nda
flehit edilmesi nedeniyle bu aya mâtem ay› denilmifltir.

Mâh-› Muharrem: Muharrem ay›.
Mâtem tutmak: Hz. Hüseyin’in yas›n› tutmak. 
Mehdî bin Hasan el-Askerî: 12. ‹mam’d›r. Abbasilerin bask›s›n-
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dan dolay› gizlendi¤ine, ölmedi¤ine, tekrar dünyaya gele-
rek yeni bir nizam verece¤ine inan›l›r. 

Mercane: Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad’›n annesi. 
Mersiye: Ölen bir kimsenin iyiliklerini sayarak ac›mak ve a¤la-

mak. Bir insan›n ölümünden duyulan ac›y› dile getirmek
amac›yla yaz›lan eserler. Eski Türklerde “sagu”, halk ara-
s›nda “a¤›t” olarak bilinir. Hazret-i Hüseyin’in Kerbelâ’da
mazlumen flehit edilmesi olay› bütün insanlar› etkilemifl
farkl› ›rklara, farkl› dinlere mensup flairlerin mersiyeleri-
ne konu olmufltur. 

Mervan: Hz. Hüseyin’in öldürülmesi hususunda Medine valisi-
ni uyaran zalim. 

Meryem: Hz. Davud’un soyundan gelen ‹mran’›n k›z›, Hz.
‹sa’n›n annesidir. ‹mran’›n ve eflinin çocu¤u olmad›¤›n-
dan bunlar, çocuklar› olursa mabedin hizmetine verecek-
leri hususunda adakta bulunurlar. Meryem, do¤umuyla
birlikte mabedin imam› Zekeriya peygambere teslim edi-
lir. Cebrail’in üflemesi sonucu Hz. ‹sa’ya hamile kal›r. Ya-
hudiler onu iffetsizlikle suçlarlar. Niflanl›s› bulunan Yusuf
Neccar onu Nas›ra’ya götürür. Filistin kral›, do¤acak ço-
cu¤un öldürülmesini emredince M›s›r’a veya Anadolu’ya
gelirler. Hz. ‹sa’y› büyütür, onun gö¤e çekilmesinden bir
müddet sonra vefat eder.

Muhammed Bak›r: Medine’de do¤du. Oniki ‹mam’›n beflincisi-
dir. Babas›, Kerbela olay›ndan sa¤ kurtulan Ali bin Hüse-
yin Zeynelabidin’dir. Baba taraf›ndan Hz. Hüseyin’in, an-
ne taraf›ndan Hz. Hasan’›n torunudur. Hayat›n›n önemli
bir k›sm›n› Medine’de geçirdi. Babas›ndan, sahabe ve ta-
biinden hadis nakletti. Siyasi olaylara kat›lmad›. Sükunet
yolunu tercih etti. 733 y›l›nda Medine’de vefat etti. Cenne-
tü’l-Baki mezarl›¤›na defnedildi. 

Muharrem: Kamerî takvimin ilk ay›d›r. ‹kinci halife Ömer zama-
n›nda hicri y›l›n ilk ay› kabul edilmifltir. ‹slam’dan önce
bu ayda savaflmak haramd›. Bu nedenle, bu aya, “haram
k›l›nm›fl” anlam›na gelen Muharrem ad› verildi. Muhar-
rem ay› içinde baz› olaylar gerçekleflti¤inden, bu ay›n ay-
r› bir özelli¤i vard›r. Bu olaylar›n sonuncusu, ümmette bü-
yük bir infiale yol açan Kerbelâ vak’as›d›r. 

564



Muharremiye: Muharrem ay›, y›l›n ilk ay›d›r. Yeni y›l›n geldi¤i-
ni bildirmek amac›yla, flairlerin, devlet adamlar›na ve pa-
diflaha sunduklar› manzumelere Muharremiyye ad› veril-
mifltir. Bu Muharremiyyelerde ad› geçen kiflilerin yeni y›l-
lar› kutlan›rd›. Devlet adamlar› Muharrem ay›n›n ilk gü-
nünde saraya giderler, padiflah›n yeni y›l›n› tebrik eder-
lerdi. Padiflah taraf›ndan bunlara hediyeler verilir, bu he-
diyelere de Muharremiyye denilirdi. Devlet adamlar›n›n
ve eflraftan insanlar›n yak›nlar›na ve bendelerine verdik-
leri hediyeler de ayn› adla an›l›rd›.

Muhibb-i Hânedân: Ehl-i Beyt sevgisi. 
Musa Kaz›m: Yedinci ‹mam’d›r. Cafer-i Sad›k’›n o¤ludur. Siyasi

hareketlere ilgi duymamas›na ra¤men sürekli gözetim al-
t›nda tutuldu. 779 y›l›nda hapiste iken vefat etti.

Mülcem: fiiirlerde Mülcem, ‹bn-i Mülcem ad›yla an›lan bu fla-
h›s, sabah namaz›n› k›lmakta olan Hz. Ali’yi yaralam›fl,
flehit olmas›na sebep olmufltur. 

Mü’min: Allah’a, peygamberine ve iman esaslar›na inanan kifli.
Münaf›k: ‹kiyüzlü, riyakar. Allah ve resulüne inanmad›¤› halde

inanm›fl gibi görünerek müslümanlar› aldatan kifli.
Müflrik: Allah’a efl ve ortak koflan kifli.
Naki: Onuncu ‹mam’d›r. Muhammed Cevad et-Taki’nin o¤lu-

dur. siyasetle ilgisi olmamas›na ra¤men Samerra’ya götü-
relerek gözetim alt›nda tutuldu. Genç yafl›nda vefat etme-
si zehirlenerek öldü¤ü flüphesini do¤urmaktad›r.

Nemrûd: Hz. ‹brahim’i atefle att›ran Babil kral›. 
Sâkî-i Kevser: Bkz. Kevser
Seyyid: Hz. Hüseyin neslinden gelen kiflilere verilen genel ad. 
Seyyidü’fl-fiühedâ: fiehitlerin seyyidi, flehitlerin efendisi. Hazret-

i Hüseyin için kullan›lan bir terim. 
Sinan: Hz. Hüseyin’in bafl›n› kesen ve iflledi¤i bu cinayetle övü-

nen kifli. 
Sultân-› Enbiya: Peygamberler sultan› anlam›na gelen bu terim

ile peygamberimiz kastedilmektedir.
Sultân-› Kerbelâ: Kerbelâ sultan›. Hz. Hüseyin için kullan›lan bir

terim. 
fiâh-› Evliya: Veliler flah› anlam›na gelen bu terim Hz. Hüseyin

için kullan›lmaktad›r. 
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fiâh-› Kerbelâ: Kerbelâ’n›n flâh›. Hz. Hüseyin için kullan›lan bir
terim. 

fiâh-› Mazlûm: Mazlum flâh. Hz. Hüseyin için kullan›lan bir terim. 
fiâh-› fiehîdân: fiehitler flâh›. Hz. Hüseyin için kullan›lan bir terim. 
fiâh-› fiehîd-i Kerbelâ: Kerbelâ flehitlerinin flâh›. Hz. Hüseyin için

kullan›lan bir terim. 
fiehîd-i Kerbelâ: Kerbelâ flehidi. Hz. Hüseyin için kullan›lan bir

terim.
fierif: Hz. Hasan neslinden gelen kiflilere verilen genel ad.
fiimr: Hz. Hüseyin’in bafl›n›n kesilmesini emreden zalim.
fiühedâ-y› Kerbelâ: Kerbelâ flehitleri. Kerbelâ’da flehit düflenlerin

tamam› bu adla an›l›rlar. 
Taki: ‹mam Ali er-R›za’n›n o¤ludur. Dokuzuncu ‹mam’d›r. 835

y›l›nda Ba¤dat’ta vefat etti. Zehirlenmek suretiyle öldü-
rüldü¤ü rivayet edilmektedir.

Teberrâ: Yüz çevirmek, uzaklaflmak, sevmemek. Yezîd’i, onun
neslinden gelenleri, onun taraftarlar›n› sevmemek anla-
m›nda kullan›lan bir deyimdir. 

Tecdîd-i Mâtem-i fiühedâ: Kerbelâ flehitlerinin matemini yeni-
lemek. 

Tevellâ: Dost edinmek, sevmek. Ehl-i beytin velâyetini tan›mak,
onlar› sevmek, onlardan flefâat dilenmek, onlar› dost edin-
mek anlam›nda kullan›lan bir deyim. 

Ubeydullah bin Ziyad: Yezid’in Kufe valili¤ine atad›¤› kifli. fiiir-
lerde ‹bn Ziyad (Ziyad’›n o¤lu) ad›yla an›l›r. 

Ümmü Gülsüm: Fat›ma’n›n k›z›, Hz. Hüseyin’in kardeflidir.
Yezîd: Muaviye’nin o¤ludur. Muaviye taraf›ndan hilafete atan-

m›flt›r. Hz. Hüseyin’i kendisine rakip görerek onun flehit
edilmesine sebep olmufltur. 

Zeynelabidin: Ali Avsat ad›yla da an›l›r. Hz. Hüseyin’in o¤ludur.
Kerbela olay›n›n oldu¤u günlerde a¤›r hastal›¤› nedeniyle
sa¤ kalan dördüncü ‹mam’d›r. 

Zeynep: Hz. Fat›ma’n›n k›z›, Hz. Hüseyin’in kardeflidir.
Zülfikar: Peygamberimiz taraf›ndan Hz. Ali’ye hediye edilen k›-

l›ç. Uç taraf› ikiye ayr›larak bir çatal oluflturan bu k›l›ç,
Hz. Ali taraf›ndan savafllarda kullan›lm›flt›r. 
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