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HAYATI

Doğumu ve Yakın Çevresi

Hayatının önemli bir bölümünü XIX. yüzyılın son yarısın-
da geçiren şair, aslen İranlıdır. Hicri 1258 (miladi 1842) yılın-
da, Tebriz’in Serab’a bağlı Türkanpur köyünde doğmuştur. 
İbrahim Alaeddin Gövsa farklı bir tarih verir. Şairin 1848 yı-
lında doğduğunu vurgular1.
Şairin asıl adı Ahmet’tir. Şiirlerinde Feyzi mahlasını kul-

lanmıştır. Uzun süre öğretmenlik yaptığından dolayı Mual-
lim Feyzi adıyla anılmış ve tanınmıştır.

Dönemin bilginlerinden Es’ad Molla’nın oğludur. Şai-
rin babasının adı farklı biçimlerde anılmaktadır. Abdülbaki 
Gölpınarlı ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal, bu zatın adı-
nı Esed Molla biçiminde kaydederler2. Türk Dili ve Edebiyatı 

1. İbrahim Alâettin Gövsa, Türk Meşhurları, Yedigün Neşriyatı, İstanbul 
1946, s. 139.

2. Abdülbaki Gölpınarlı, Divan Şiiri (XX. Yüzyıl), Varlık Yayınları, İstanbul 
1955, s. 9; İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, 3. baskı, 
Dergah Yayınları, İstanbul 1988, c. I, s. 419.
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Ansiklopedisi’nde Esad Molla adıyla anılır3. Oktay Aras’ın Ga-
latasaray Liseli Yazarlar ve Kitaplar adlı eserinde Esad Molla adı 
zikredilir4. Gölpınarlı’nın kataloğunda şair için “Babası Mun-
la Es’ad’dır” denilir5.

Elimizde bulunan kaynaklarda şairin annesinin ve eşi-
nin kimliğini tespit etmemiz mümkün olmadı. Şairin Safa 
Bey adıyla anılan bir oğlundan söz edilmektedir. Muallim 
Feyzi’nin Eş’âr-ı Feyzî adıyla anılan eserinde “Mahdûmum 
Muhammed Safa’nın Velâdeti Tarihi” başlığını taşıyan 7 beyitlik 
bir şiiri bulunmaktadır. Bu şiiriyle oğlunun doğumuna tarih 
düşürmüştür. Şiirin son mısrasının altında 1297-2=1295 tarihi 
yer almaktadır. Şiiri aktarıyoruz:

Mahdûmum Muhammed Safa’nın Velâdeti Tarihi

Cihâna gelmeden ehl-i nehhaca
Hemân hayrü’l-halefdir asıl maksad

Bu maksad bizce de oldu müyesser acaba?
Cenab-ı Hakka olsun şükr-i bî-had

Ata kıldı Hudâ-yı vâhibü’l-hayr
Bu abd-i âcize bir necl-i emced

Muvaffak eylesün Hak tûl-i ömre
Safâ-yı kalbini kılsun mücedded

Olsun tahsîl-i ilm ü marifetde
İnâyât-ı ilâhiden müeyyed

3. Dergah Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1978, c. III, 
s. 215.

4. Oktay Aras, Galatasaray Liseli Yazarlar ve Kitaplar, İstanbul 2010, c. I, 
s. 355.

5. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna Müzesi Abdülbâki Gölpınarlı Kütüphane-
si Yazma Kitaplar Kataloğu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2003, 
s. 4.
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Hudâvend eylesün mes’ûd-i dâreyn
Bi-hakk-ı Mustafa Mahmûd u Ahmed

Kirâmen kâtibeyn indirdi târih
Safâ-yı sîne-i Feyzî Muhammed

1297-2= 1295

Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda Eş’âr-ı Feyzî 
adıyla kayıtlı B 603 nolu eserin 17b varakından alınmıştır.
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Yukarıdaki kayda göre şairin oğlu Muhammed Safa 1878 
yılında İstanbul’da doğmuştur.

Safa Bey hakkında bilgilerimiz sınırlıdır. Tahran’da Türki-
ye Büyükelçiliği’nde Müsteşarlık görevi yaptığı günlerde ilk 
eşi Şadiye Hanım tifodan vefat eder. Bir süre Bağdat’ta kalan 
Safa Bey, Bükreş Büyükelçiliği’ne atanır, Tuna Delegesi ola-
rak iki yıl görev yapar. Daha sonraları İsmail Memduh Al ar 
Bey’in kızı Meliha Hanım’la evlenir. 
İlk eşinden kalan çocukları Büyükelçi Settar İksel ve Zey-

nep Altar Muallim Feyzi’nin torunlarıdır. 
Muallim Feyzi’nin ikinci çocuğu Mihriban Hanım’dır. 

İranlı hariciye memuru Abbas İhsan Emiraslan’la evlenmiştir. 
Bu evlilikten doğan merhum piyanist Feyzi Aslangil Muallim 
Feyzi’nin torunudur. 

Eğitimi

Muallim Feyzi, ilk tahsilini babasından aldı. Hicri 1276 
(miladi 1859-1860) yılında Necef’e gitti. İran gençlerinin ha-
yallerini süsleyen Üniversite hükmündeki Necef medrese-
sinde eğitim gördü. Eğitimini tamamladıktan sonra hac-
ca gitti6. Hac’dan dönüşte Kahire’ye uğradı. Eğitimini Ezher 
Üniversitesi’nde sürdürdü. 
Şair Feyzi’nin Necef’te ne kadar kaldığı, eğitimini kaç yıl-

da ikmal ettiği, hacca ne zaman gittiği, Kahire’de ne kadar 
kaldığı konusunda net bir bilgiye rastlanılmamaktadır. 

Fazilet sahibi bir vezir olan Sami Paşa, Feyzi’nin Ezher 
Üniversitesi’nde eğitim gördüğü günlerde hava değişimi için 
Kahire’ye gelir. Feyzi ile karşılaşır. Ona hayranlık duyar. Sami 
Paşa, Feyzi’yi yanına alır, beraberce İstanbul’a dönerler. 

Sami Paşa’nın konağında misafir olur. Aynı konakta kalan, 
Paşa’nın dostluğunu kazanan İranlı bilginlerden Mirza Safa 

6. İbnülemin Mahmut Kemal İnal, age, c. I, s. 419.
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ile tanışır. Hemşehrisine hayran olur. İlim ve irfan sahibi olan 
bu zattan yararlanır. Feyzi’nin bu zata gösterdiği sevgi ve say-
gı ömür boyu devam eder. Oğluna, Safa adını vererek hocası-
na olan dostluğunu sürdürür. 

Memuriyeti

Osmanlı tebaasına geçen Feyzi, memuriyetle Anadolu’ya 
gitti. Amasya Tahrirat Katipliği’ne atandı. Bir müddet sonra 
Emirgan Rüşdiyesi’nde ve Robert Kolej’de öğretmenlik yaptı. 
İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın deyimiyle “Amerikalıların, 
İslamiyet aleyhindeki kitapları kendine tercüme ettirmek is-
temeleriyle muallimlikten çekildi.”7.

Münif Paşa’nın Maarif Nazırlığı yaptığı günlerde onun da-
vetiyle münhal bulunan Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nin 
Farsça öğretmenliği sınavına katılır. Sınavda başarı gösterir. 
Şehremaneti Mektubi Kalemi’ndeki memuriyetinden ayrılır, 
öğretmenlik görevine başlar8. 

Feyzi’nin memuriyeti ile ilgili karışık bilgilere tanık olu-
yoruz. Bazı kaynaklarda Şehremaneti’nde çalıştıktan sonra 
Emirgan Rüşdiyesi’nde ve Robert Kolej’de öğretmenlik yap-
tığı vurgulanmaktadır. İbnülemin, farklı bir dil kullanır. Şeh-
remaneti memuriyetinden ayrılarak Galatasaray Mekteb-i 
Sultanisi’nde göreve başladığını belirtir. İbnülemin’in “Şeh-
remanetindeki memuriyetini terk ederek mezkur muallimli-
ğe nasb edildi” ifadesini tercih ediyoruz. 

Münif Paşa, Edhem Paşa’nın, Mehmet Sadık Paşa’nın, M. 
Kamil Paşa’nın sadrazamlıkları döneminde -1877-1891 yılları 
arasında- Maarif Nazırlığı yapar. Münif Paşa’nın ilk Nazırlı-
ğı 1.2.1877-9.11.1877 tarihleri arasındadır. 9 ay 9 gün sürmüş-
tür. İkinci Nazırlığı 18.4.1878-12.12.1880 tarihleri arasındadır. 
2 yıl, 6 ay, 25 gündür. Üçüncü Nazırlığı 25.9.1885-4.9.1991 ta-

7. İbnülemin Mahmut Kemal İnal, age, c. I, s. 420.
8. İbnülemin Mahmut Kemal İnal, age, c. I, s. 420.

https://t.me/caferilikcom



12

rihleri arasındadır. Üçüncü Nazırlığı 5 yıl, 11 ay, 21 gündür. 
Bakanlık yaptığı günlerin toplamı 9 yıl, 3 ay, 26 gündür9. Mü-
nif Paşa’nın Maarif Nazırı olduğu günlerde Feyzî’nin Gala-
tasaray Mekteb-i Sultanisi’nde göreve başladığı belirtilir. Fa-
kat tarih verilmez. İbnülemin’in “Otuz üç sene bu muallim-
likte bulundu” ifadesinden hareketle Feyzi’nin Galatasaray 
Mekteb-i Sultanisi’nde 1877 yılında öğretmenliğe başladığını 
söyleyebiliriz. Oktay Aras, bu ölçüyü esas alır. Feyzi’nin 1877-
1910 yılları arasında Galatasaray Mektebi’nde öğretmenlik ve 
idarecilik yaptığını belirtir10. 

Ölümü

Şair, 1328/1910 yılında yaş haddinden emekli olur, kısa 
süre sonra vefat eder. “Soğuk alma neticesinde iki gün has-
ta” yatan şair, 1328 yılının 16 Safer’inde (27 Şubat 1910) ta-
rihinde vefat eder11. Üsküdar’daki Seyyid Ahmed Deresi 
Mezarlığı’na defnedilir. Mehmet Nermi Haskan, verilen bil-
gileri kabul eder. Şairin ölüm günü miladi tarihe çevirilir-
ken yanlışlık yapılır, 17 Şubat 1910 tarihinde vefat ettiği be-
lirtilir12.

Divan şairlerinin yaptıkları garipliklerden birisi de kendi 
ölümlerine tarih düşürmeleridir. Muallim Feyzi de kendi ölü-
müne tarih düşüren şairlerdendir. Aşağıya aldığımız şiir, bu 
haliyle Gölpınarlı’nın eserinde yer almaktadır13. Şiirin birinci, 
ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci beyitleri de İbnülemin’in 
Son Asır Türk Şairleri’nde de kayıtlıdır14. Şiirin son mısrasın-

9. İsmail Doğan, Tanzimatın İki Ucu: Münif Paşa ve Ali Süavi, İz Yayıncılık, 
İstanbul 1991, s. 172.

10. Oktay Aras, age, c. I, s. 355.
11. İbnülemin Mahmut Kemal İnal, age, c. I, s. 419; Abdülbaki Gölpınarlı, 

age, s. 4.
12. Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, Üsküdar Belediyesi 

Üsküdar Araştırmaları Merkezi Yayını, İstanbul 2001, c. 3, s. 1286.
13. Abdülbaki Gölpınarlı, age, s. 3-4.
14. İbnülemin Mahmut Kemal İnal, age, c. I, s. 420.
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daki “Hüve’l-Gafûr” (iÃ∞¨ªAÃ«) kelimesi ebced hesabıyla şairin 
ölüm tarihi olan 1328 rakamını vermektedir. 

Huve’l-Gafûr

Geldim kapuna yâ Rab elim boş yüzüm siyâh
İsyânıma cezâ olarak koğma etme dûr

Nefse uyub da olmayacakdım günâh-kâr
Lâ taknetû bu hâle beni eyledi cesûr

İsyânıma tekâbül eder bir cemîl fi’l
Ermiş değil bu âna değin bendeden sudûr

İllâki Ehl-i Beyt-i Rasul’ün muhabbeti
Gülşen-serâ-yı kalbini etmişti gark-ı nûr

A’dâ-yı hânedân-ı celîlin husûmetin
Kalbimde beslemekde dahî etmedim fütûr

Besdir necâtıma bu tevellâ-yı pâk ile
Me’lûfu olduğum bu teberrâ-yı bî-kusûr

Feyzî değilse mazhar-ı gufrân-ı Zü’l-celâl
Târîh-i tâmı yâ neden olmuş “Huve’l-Gafûr”

1328

Mezarı

Kaynaklarda, Muallim Feyzi’nin Karacaahmed’e Sey-
yid Ahmed Deresi Mezarlığı’na defnedildiği kayıtlıdır. Bu 
kayıtlardan hareketle adı geçen mezarlığa gittim. Muallim 
Feyzi’nin mezarını bulmak ve belgelemek istedim. 

Eski mezarlıkların bulunduğu yerde adam boyu otlar ara-
sında Muallim Feyzi’nin mezarını aradım. Mezarlık görevli-
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leri, mezartaşını bulmama otların engel olacağını, otların bir 
hafta içinde biçileceğini ifade ettiler. Bir hafta sonra aramam 
hususunda uyarıda bulundular. 
Şairin mezarını ve mezar taşını bulabilmek umuduyla 

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi hocama başvurdum. Hüseyin Ha-
temi Bey, merhum Abdülbaki Gölpınarlı ile birlikte ziyaret et-
tiklerini açıkladılar. Seyid Ahmed Deresi Mezarlığı’nın kuzey 
tarafındaki duvara yakın bir yerde olduğunu ifade ettiler. Bu 
bilgileri edindikten sonra Abdülbaki Gölpınarlı’nın evlatlığı 
Yüksel Bey’le görüştüm. Merhum Gölpınarlı ile mezar ziyare-
tinde bulunduğunu belirtti. Mezarın yeriyle ilgili benzer ifa-
deler kullandı. 

Yüksel Bey, yayınevi yöneticilerinin ricası üzerine vakit 
ayırma lutfunda bulundular. Mezarı tanıyan bir dostunu da 
yanına alarak mezarlığa geldiler. Mezarın etrafının demir çer-
çevelerle çevrili olduğunu, üstüvani bir mezar taşının bulun-
duğunu ifade ettiler. Mezarın bulunduğu yeri tespit ettiler. 
Aramalarına rağmen mezarı bulamadılar. 

Yüksel Bey’i yolcu ettikten sonra ‘belki bulunur’ umuduy-
la iki, üç saat aramaya devam ettim. Ne yazık ki bulamadım. 

Mezarlık görevlileri, mezarların etrafında bulunan demir 
çerçevelerin Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından söküldüğü-
nü, demir çerçevelerin sökülmesi anında mezar taşlarının za-
rar gördüğünü veya kaybolduğunu ifade ettiler. Feyzi’nin 
mezartaşının da böyle bir akibete kurban gitmiş olabileceği-
ni ifade ettiler. 
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İbrahim Alâettin Gövsa’nın Türk Meşhurları 
adlı eserinin 139. sayfasından alınmıştır.

Dergah Yayınları’nın Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin 
üçüncü cildinin 215. sayfasından alınmıştır.
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ESERLERİ

A. Yazma Eserleri

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Feyzi’nin ilk üç eseri, eviyle 
birlikte yanmıştır. Dördüncü eseri oğlu Safa Bey’in eline geç-
miştir. Şu an nerededir, kimin elindedir. Bu konuda bilgimiz 
yoktur. Beşinci eser İstanbul Belediye Kütüphanesi’nde, altıncı 
eser Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi’nde, 
yedinci eser Ankara Milli Kütüphane’dedir. 

Kamus

Tahran sefaret müsteşarı Safa Bey, eserle ilgili şu bilgile-
ri vermektedir: 20 yıllık bir emeğin mahsulü olan bu eser, 
Türkçe’den Farsça’ya, Farsça’dan Türkçe’ye hazırlanmıştır. 
Meşhur eserlerden örnekler verilerek zenginleştirilmiştir. 
Eserin tamamlanmasından sonra yayımcı ile mukavele yapıl-
mıştır. Ancak, h. 1308/ m. 1890-1891 yılında şairin Cihangir 
Karadut Çeşmesi’ndeki evi yanmış, eviyle birlikte Kamus’u 
ve diğer eserleri de yanmıştır. 
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Müntehabât-ı Fârisiyye

Acem ediplerinin meşhur eserlerini bir araya toplamıştır. 
Yirmi yılda meydana getirilen bu eser de adı geçen yangın-
da yanmıştır.

Divan-ı Eş’ar

Şairin 1308/1890-1891 yılına kadar yazdığı şiirleri ihtiva 
eden bu eser, adı geçen yangında yanmıştır. 

Cep Lügati

Adından anlaşıldığı kadarıyla küçük bir sözlüktür. Mual-
lim Naci’nin tavsiyesi ve teşvikiyle yapılan bir çalışmadır. Öğ-
rencilerin yararlanması amacıyla hazırlanan bu eser, Türkçe-
Farsça, Farsça Türkçe’dir. Basılmamıştır. Eser, şairin ölümün-
den sonra oğlunun eline geçmiştir. 

Gülşen-i Râz Tercümesi

Mahmud Şebüsteri’nin genç yaşında mesnevi tarzında 
yazdığı bu eser, yine mesnevi tarzında manzum olarak tercü-
me edilmiştir. Rik’a hatla yazılan eser, 68 sayfadır. Her sayfa 
17 satırdan oluşmaktadır. Katalog kaydında şu bilgilere ula-
şılmaktadır: 

Belediye Kütüphanesi’nde OE_Yz_ 000224 numarada ka-
yıtlı bulunan bu eser, h. 1324/m. 1906 tarihinde tercüme edil-
miştir. Mütercim hattıyla yazılan bu eser, tek nüshadır. Kata-
loga, “Ahmed b. Esad Molla (1258-1328), Feyzî Efendi” biçi-
minde kaydedilmiştir. Eser, 34 yapraktır. 
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Mersiyeler

Muallim Feyzi’nin mersiyelerinden oluşan bu eser, Mevla-
na Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi’nde 211 numa-

İstanbul Büyükşehir Belediye Kütüphanesi’nde OE_Yz_ 000224 
numarada kayıtlı Gülşen-i Râz Tercümesi’nin ilk sayfasıdır.
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rada kayıtlıdır. Mersiyelerden oluşan kısım 30 yapraktır. Eser-
de 1 gazel, 11 mersiye bulunmaktadır. Mersiyeler, 1381/1962 
tarihinde Konya’da Mevlana dergahında Abdülbaki Gölpı-
narlı tarafından istinsah edilmiştir. Muhtemelen matbu nüs-
hadan istinsah edilmiştir. 

Eş’âr-ı Feyzî

Bu eser, Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyo-
nu’nda Yz. B 603 numarada kayıtlıdır. Sayfalardaki satır sayı-
sı farklıdır. Kağıdı cedid, yazı türü rika’dır. 82 yapraktan olu-
şan eser, 303x210 mm. boyutundadır. 

Kütüphane kaydında eserin 1321-1328/1903-1910 yılları 
arasında telif edildiği, şairin kendi el yazısı ile yazıldığı, ese-
rin tek nüsha olduğu, başka nüshasının bulunmadığı, 1984 yı-
lında Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu’dan satın alındığı be-
lirtilmektedir. 

Eserde yer alan şiirlerin geneli doğumlara, ölümlere, çeş-
melere, camilere, dergahlara ve benzeri yapılara düşürülen 
tarihlerdir. Devlet adamlarına ve sanatkarlara yazılan mersi-
yelere de rastlanmaktadır. 

Eserin 1321-1328/1903-1910 yılları arasında yazılan şiirleri 
ihtiva ettiği söylenmekte ise de, hicri 1308-1328 yılları arasın-
da yazılan pek çok tarih yer almaktadır. Hatta, 1290-1302 yıl-
larına ait düşürülen tarihler de mevcuttur. 

Eserin kapağının iç kısmına yapıştırılan bir kağıda “Eş’âr-ı 
Feyzî (Acem)” ifadesi yazılmıştır. Bu ifadenin altında da “Şa-
irin kendi el yazısı ile öldüğü yıl dahil (1328) şiirleri. Yeryü-
zünde tek nüsha. Bir çok tarihi olaylara düşürülen tarihler ve 
tarih manzumeleri. Şairin kendi el yazısı ile bir çok tashihler” 
cümleleri yer almaktadır. 

Eserin karşı sayfasında da “Eş’âr-ı Feyzî (Acem-Muallim), 
(Müellif yazısı), yegane nüsha” bilgileri yer almaktadır. 
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B. Basma Eserleri

Hayyam

Eser, “Hayyam”, adıyla, “Müşârun İleyhin Tercüme-i 
Hâliyle Rübaiyyât-ı Müntehabesini Hâvidir” alt başlığıyla A. 
Maviyan Şirket-i Mürettibiyye Matbaası’nda 1303/1886 yılın-
da basılmıştır. 

Hayyam rübailerini Türkçe’ye ilk kez tercüme eden Mual-
lim Feyzi’dir. 1302/1885 yılında Tercümân-ı Hakikat gazetesin-
de tefrika edilmiştir. Feyzi’nin bu eseri iki kısımdan oluşmak-
tadır. Birinci kısımda (s. 6-35) Hayyam’ın özgeçmişi, ikinci kı-
sımda (s. 35-101) tercüme edilen 120 rübaisi bulunmaktadır. 
Eserin sonunda Muallim Naci’nin takrizi yer almaktadır. Tak-
rizden anlaşıldığı kadarıyla şair Feyzî’yi bu tercümeye teşvik 
eden yakın dostu Muallim Naci’dir. 

Muallim Feyzi bu çalışmasıyla Hayyam’ı Türk okuyucusuna 
tanıtmaya öncülük etmiştir. Muallim Feyzî, eserinin kapağında, 
Ömer Hayyam’la ilgili şu değerlendirmede bulunmaktadır:

Erbâb-ı kemâle naks bulmak müşkil
Sahrâ-yı taassubda yorulmak müşkil
Hayyam’a taarruz etmek âsân amma
Hayyam gibi sühanver olmak müşkil

Feyzi’nin yaptığı bu çalışmadan sonra Hayyam’la ilgili 
pek çok çalışmalar yapılmıştır15.

Kand-i Pârisî

Eser, İstanbul’da Ahter Matbaası’nda 1310/1892 yılında ba-
sılmıştır. 29 sayfadan oluşmaktadır. 

15. Teferruatlı bilgi için bakınız: M. Fatih Andı, “Türkçe’de Rübaiyyat-ı Hay-
yam Tercümeleri” ve “Müstecâbîzâde İsmet’in Müntahab Rübaiyyat-ı 
Hayyam Tercümeleri Adlı Eseri”, Edebiyat Araştırmaları I adlı eser için-
de, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000, s. 191-232.
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Muallim Feyzi’nin “Hayyam” adlı eserinin iç kapak sayfası.
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Sûz u Güdâz

Muallim Feyzi’nin Divan Edebiyatı formunda yazılan ve 
bestelenen 35 şarkısından oluşan bir eserdir. İstanbul’da A. K. 
Tozlıyan İdare-i Şirket-i Mürettibiyye Matbaası’nda 1303/1886 
yılında basılmıştır. Eser, 32 sayfadır. 

Muallim Feyzi’nin “Sûz u Güdâz” adlı eserinin iç kapak sayfası.
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Usûl-i Fârisî

Bu eser, orta dereceli okullarda ders kitabı olarak okutul-
muştur. Bu nedenle farklı isimlerle farklı zamanlarda pek 
çok baskıları yapılmıştır. Usul-i Farisî adıyla 1299, 1301, 1304, 
1306, 1307, 1339 yıllarında basılmıştır.

Muhtasar Usul-i Farisî adıyla 1307, 1308, 1308, 1314 yılların-
da 5 kez basılmıştır. İlaveli Usul-i Farisî adıyla da 1304, 1306, 
1307, 1308 yıllarında basılmıştır. Zebân-i Farisî adıyla da 1323, 
1325, 1326, 1327, 1329 yıllarında İstanbul’da basılmıştır.

Pâk Nihad ve Pâk Dâmen

İstanbul’da Şirket-i İradiye Matbaası’nda hicri 1297/1881 
yılında basılmıştır. 15 sayfadan oluşan eser, M. Seyfeddin 
Özege’nin hazırladığı Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler 
Kataloğu’nda yoktur. Milli Kütüphane tarafından hazırlanan 
katalogda bu eser, Fevzi adına kayıtlıdır. Muallim Naci tara-
fından çıkarılan Mecmua-i Muallim’in son sayfasında bu ese-
rin adı geçmekte, adı geçen derginin merkezinde satıldığı be-
lirtilmektedir. 

Mâtem-nâme

M. Seyfeddin Özege’nin “Eski Harflerle Basılmış Türkçe 
Eserler Kataloğu”nun 1030. sayfasında 12320 numarada Fey-
zi adına kayıtlıdır. İstanbul’da, 1289/1872 yılında Camlı Han 
Matbaası’nda basıldığı, sekiz sayfadan oluştuğu belirtilmek-
tedir. Eser hakkında ayrıca bilgi verilecektir. 

Mersiye (Vâveylâ)

‘Mersiye’ adıyla basılan bu eserin şairi hakkında her han-
gi bir kayıt yoktur. Eserin altıncı sayfasında mersiyelerin Şir-
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“İlaveli Usul-i Farisî” adlı eserinin iç kapak sayfası.
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zat tarafından yazıldığı ifade edilmektedir. Eserin basılı nüs-
hasında nerede, ne zaman basıldığı belirtilmemiştir. 45 sayfa 
tutarındaki eserde 12 mersiye bulunmaktadır. 

M. Seyfeddin Özege’nin “Eski Harflerle Basılmış Türk-
çe Eserler Kataloğu”nun 2009. sayfasında 22565 numarada 
Şirzad adına kayıtlıdır. Verilen bilgiye göre adı geçen eser, 
Mersiye (Vâveylâ) adıyla İstanbul’da 1314/1896 yılında basıl-
mıştır. 
İbnülemin Mahmut Kemal İnal, bu eserin hicri 1315 sene-

sine kadar yazılan mersiyelerden oluştuğunu belirtir. 

İlâveli Vâveylâ Yahut Mesâib-i Kerbelâ

İstanbul’da Jirayir-Keteon Matbaası’nda 1327/1909 yılında 
basılmıştır. Mersiyeler Ahmed Safa tarafından seçilmiştir. Bu 
eserde Feyzi’ye ait 11 mersiye yer almaktadır. İbn Reşad’ın, 
Kazım Paşa’nın, Namık Kemal’in, Muhteşem Kâşânî’nin de 
mersiyeleri vardır. Eser 48 sayfadır. Bir önceki eserde kayıtlı 
bulunan mersiyelerin 11 adedi bu eserde kayıtlı bulunmakta-
dır. 12. mersiye bu eserde yoktur. 
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MERSİYELER

Şairin, Feyzi adıyla Mâtem-nâme adlı eseri 1289/1872 yılın-
da Feyzi imzasıyla yayımlanmıştır. Aynı muhtevayı işleyen 
ikinci eseri Mersiye (Vâveylâ) adıyla anılmaktadır. 1314/1896 
yılında yayımlanmıştır. Şairin birinci eseri, Feyzi adıyla ya-
yımlanırken, ikinci eseri adsız ve mahlassız yayımlanmıştır. 

Muallim Feyzi, Mâtem-nâme’de hem Feyzi adını kullan-
mış, hem de mersiyelerin sonunda bu mahlası zikretmiştir. 
Vâveylâ’da, Mâtem-nâme’de kayıtlı bulunan birinci, ikinci ve al-
tıncı mersiyeler de yer almaktadır. Bu mersiyelerin sonunda 
Feyzi mahlası kullanılmadığı gibi, başka bir mahlasta kullanıl-
mamıştır. Ancak, Vâveylâ’nın altıncı sayfasında kayıtlı bulunan 

Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

beytinin Şirzad’a ait olduğu vurgulanmıştır. Vâveylâ’da kayıt-
lı bulunan 12. mersiye de Şirzad mahlası kullanılmış, diğer 
mersiyelerde mahlas kullanılmamıştır.
İlâveli Vâveylâ Yahut Mesâib-i Kerbelâ 1327/1909 yılında ba-

sılmıştır. Feyzi’nin Vâveylâ’da kayıtlı bulunan 12. mersiyesi 
dışındaki diğer onbir mersiyesi bu eserde de kayıtlıdır. Mer-
siyeler arasında farklılık yoktur. 
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Muallim Feyzi’nin Mâtem-nâme adlı eseri 1872 yılında ya-
yımlanır. Şair bu eserini yayımladığı günlerde 30 yaşındadır. 
Bu eserde 7 adet mersiyesi kayıtlıdır. 
Şairin Vâveylâ adlı ikinci eseri 1314/1896 yılında yayım-

lanmıştır. Mâtem-nâme ile Vâveylâ arasında 24 yıllık bir za-
man farkı mevcuttur. Vâveylâ’da 12 mersiye kayıtlıdır. Bu 
mersiyelerin üçü Mâtem-nâme’den aktarılmıştır. Bu gerçek-
ten hareketle şairin 24 yıl içinde 9 mersiye yazdığını söyle-
yebiliriz.
Şairin 1327/1909 yılında yayımlanan İlâveli Vâveylâ Yahut 

Mesâib-i Kerbelâ’da da yeni mersiyesi yoktur. 
Muallim Feyzi, 1872 yılından sonra yazdığı mersiyelerde 

Feyzi mahlasını niçin kullanmamıştır? 1896 yılından 1910 yı-
lına kadar geçen zaman zarfında hiç mersiye yazmamış mı-
dır? Bu konularla ilgili bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır.

Muallim Feyzi, bu yıllarda gerçekten mersiye yazmamış 
mıdır? Yazdığı mersiyelerde farklı mahlaslar mı kullanmıştır? 
Robert Kolej’den atılma olayına benzer bir durumla karşılaş-
mamak için Şiiliğini gizlemeye mi çalışmıştır? 

Mersiyeler ve Farklılıklar

Abdülbaki Gölpınarlı, “Süruş ve Şirzâd mahlaslarını kul-
lanan Muallim Feyzi’nin mersiyeleri, gerçekten de eşsizdir” 
biçiminde ifadeler kullanır16. Hem şairin kullandığı mahlasla-
ra açıklık getirir, hem de mersiyeleriyle ilgili değerlendirme-
lerde bulunur. Eserinin başka bir yerinde de “Türkçe mersi-
yede, gerçekten de en büyük üstad olan Muallim Feyzi” biçi-
minde açıklamada bulunur17. 

Muallim Feyzi’nin mersiyelerinin bir kısmı Mâtem-nâme’de, 
diğer bir kısmı da Vâveylâ’da yayımlanmıştır. Mâtem-nâme’de 

16. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi 
Yazma Kitaplar Kataloğu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2003, s. 4. 

17. Abdülbaki Gölpınarlı, age, s. 282.
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yayımlanan bazı mersiyeler Vâveylâ’da da yayımlanmıştır. Ba-
zı mersiyeler de bu eserlerden naklen, başka eserlerde de ya-
yımlanmıştır. 

Her iki eserde kayıtlı bulunan mersiyeler beyit ve kıt’a, 
bend sayısı bakımından farklılık göstermektedir. Bu farklılık 
sebebiyle her ikisinde de kayıtlı bulunan mersiyeleri olduğu 
gibi aktaracağız. Bu farklılıklar hakkında kısa ve net bilgiler 
sunacağız. Mersiyelerin nerelerde bulunduğu, nerelerde ya-
yımlandığı konusunda bilgi vereceğiz.

Mâtem-nâme’de kayıtlı bulunan birinci mersiye 36 beyittir. 
Bu mersiye Mersiye (Vâveylâ) ile İlâveli Vâveylâ Yahut Mesâib-i 
Kerbelâ’da 43 beyittir. Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınar-
lı Kütüphanesi Yazma Kitaplar Kataloğu’nda 211 numara-
da “Mersiyeler” adıyla kayıtlı bulunan defterde 41 beyittir18. 
Konya Mevlana Müzesi Yazmaları arasında bulunan 5810 no-
lu mecmuada da bu şiirin, 

Ceddim Rasûl-i Ekrem’e var mı cevâbınız
Elbette bu günün yine yevmü’l-cezâsı var

Bilmem ne cür’et ile bana sell-i seyf ider
Şol bî-vefâ ki ceddime şevk-ı likası var

Ehl ü iyâlimin bakınız hayme-gâhda
Her dem ne gûne nâle-i vâ-mihnetâsı var

Bunlar harem-serây-ı nübüvvet gazalidir
Kabil değil şikârı ağır hûn-bahâsı var

beyitleri kayıtlıdır19. Mersiyenin bu beyitleri Vamık Şükrü’nün 
Sirişk-i Mâtem’inde de kayıtlıdır20.

18. Muallim Feyzi, Mersiyeler, Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kü-
tüphanesi, no. 211, s. 2-4.

19. Mecmua, Konya Mevlana Müzesi, no. 5810, s. 270.
20. Vamık Şükrü, Sirişk-i Mâtem, Metin Matbaası, İstanbul 1327, s. 56.
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Mâtem-nâme’deki ikinci mersiye 14 kıt’adır. Aynı mersiye 
Vâveylâ’da 15 kıt’a olarak kayıtlıdır. Mersiyenin üç kıt’ası da 
5810 nolu mecmuanın 270. sayfasında kayıtlıdır. Bu mersi-
yenin üç kıt’ası da Vamık Şükrü’nün Sirişk-i Mâtem’inde ka-
yıtlıdır21. Bu mersiye, Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı 
Kütüphanesi’nin 211 numarada kayıtlı bulunan mersiyelerin, 
4-7. sayfalarındadır. Şiirin tamamı 15 kıt’adır. 

Mâtem-nâme’de kayıtlı bulunan üçüncü, dördüncü, beşinci 
mersiyeler başka kaynaklarda yoktur. 

Mâtem-nâme’de kayıtlı bulunan altıncı mersiye 9 kıt’adır. 
Gölpınarlı’nın antolojisi’nde22 bu mersiye 7 kıt’adır. Mersiye 
(Vâveylâ) ve İlaveli Vâveylâ adıyla anılan eserlerde ve Hâile-i 
Kerbelâ’da23 sekizer kıt’adır. Mevlana Müzesi Abdülbaki Göl-
pınarlı Kütüphanesi’nde 211 numarada “Mersiyeler” adıyla 
kayıtlı bulunan defterin 15-16 sayfasındadır, 7 kıt’adan oluş-
maktadır. 

Mâtem-nâme’nin son mersiyesi başka bir kaynakta yer al-
mamaktadır. 

Vâveylâ adlı eserde kayıtlı bulunan üçüncü mersiye 10 
kıt’adır. Konya Mevlana Müzesindeki yazma eserin 8-10. say-
falarında, Hâile-i Kerbelâ’nın 214. sayfasında kayıtlıdır. İki 
kıt’ası da Mevlana Müzesi’ndeki 5810 nolu yazmadadır. 

Vâveylâ’da bulunan 4 nolu mersiye, 211 numaralı yazmanın 
26-28. sayfalarında kayıtlıdır, her iki kaynakta da 13 kıt’adır.

Vâveylâ’daki beşinci mersiye 13 kıt’adır. 211 nolu yazma-
da ve Ali Rıza Öge’nin Bektaşi Şiirleri Antolojisi adlı eserde 13, 
Hâile-i Kerbelâ’da 12 kıt’adır. Şiirin bir kıt’ası da 5810 nolu yaz-
madadır. 

Vâveylâ’daki altıncı mersiye 10 kıt’adır. Bu mersiye 211 no-
lu yazmada ve Ali Rıza Öge’nin eserinde kayıtlıdır. 

21. Vamık Şükrü, age, s. 57.
22. Abdülbaki Gölpınarlı, Divan Şiiri XX. Yüzyıl, Varlık Yayınları, İstanbul 

1955, s. 23-25.
23. İbnülemin Ali Haydar İlmi, Hâile-i Kerbelâ, İstanbul 1329, s. 112-114.
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Yedinci mersiye beş kıt’adır. Hâile-i Kerbelâ’nın 218. sayfa-
sında, 211 nolu yazmanın 29-30. sayfasındadır.

Sekizinci mersiye sekiz kıt’adır. 211 nolu yazmanın 15-16. 
sayfalarında kayıtlıdır. Yedi kıt’adır.

Dokuzuncu mersiye 23 kıt’adır. 211 nolu yazmanın 10-14 
sayfalarında, Hâile-i Kerbelâ’nın da 63-69. sayfalarında ve Ali 
Rıza Öge’nin eserinde kayıtlı bulunmaktadır. Mersiyenin ba-
zı kıt’aları da 5810 nolu mecmuada kayıtlıdır. 

Onuncu mersiye, 211 nolu mecmuanın 23-26. sayfaları ara-
sında kayıtlıdır. Bazı kıt’aları da 5810 nolu yazmada kayıtlıdır. 

Onbirinci mersiye 211 nolu yazmanın 21-22. sayfasında, 
Hâile-i Kerbelâ’nın da 211-212. sayfasında kayıtlıdır. 

Onikinci mersiye 36 beyittir. İlâveli Vâveylâ Yahut Mesâib-i 
Kerbelâ’da kayıtlı değildir. 

Eserin sonunda Ek Mersiyeler bölümündeki birinci mersi-
ye 31 kıt’adır. İkinci mersiye de 24 beyittir. Her iki mersiye, Ali 
Rıza Öge’nin hazırladığı Bektaşi Şiirleri Antolojisi’nin 202-205. 
sayfalarında kayıtlıdır. 

Eserin sonuna eklediğimiz gazel, Son Asır Türk Şairleri’nde 
kayıtlıdır. 

Mâtem-nâme ve Vâveylâ 

Feyzi’nin Mâtem-nâme adlı eseri, İstanbul’da, 1289/1872 
yılında Camlı Han Matbaası’nda basılmıştır. Sekiz sayfadan 
oluşan eserde 7 adet mersiye bulunmaktadır. Eserin kapağın-
da “Hüseyn-i Mazlum ve Şehîd-i Ma’sûmun vekayi-i ciğer-
sûzunu mübeyyin faziletli Feyzi Efendi hazretlerinin inşadı-
na himmet buyurdukları bazı âsâr-ı nâ-şenîdedir” ifadeleri 
kayıtlıdır. 

Divan Şiirinde Kerbelâ Ağıtları’nı hazırlarken aramama rağ-
men Feyzi’nin bu eserini bulamamıştım. Eserin aslını bula-
madığım için mersiyelerine de yer vermemiştim. 
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Mâtem-nâme’yi aramaya devam ettim. Bulabilmek için Sü-
leymaniye Kütüphanesi Müdürü Emir Eş Bey’in yardımını ri-
ca ettim. Emir Bey, eserin, Kültür Bakanlığı’na bağlı kütüpha-
nelerde bulunmadığını ifade etti. 

2011 yılının son günlerinde Bab-ı Âli (Ehl-i Beyt) İlim 
Vakfı’nın Ankara’da düzenlediği Muharrem etkinliğine da-
vet edilmiştim. Yolculuk anında, aynı etkinliğe konuşmacı 
olarak katılan Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Bey’le karşılaştım. 
Ona, Muallim Feyzi’den söz ettim. Mâtem-nâme’de kayıtlı bu-
lunan şiirlerin Prof. Dr. Mehmet Arslan’la Mehtap Erdoğan’ın 
hazırladıkları Kerbelâ Mersiyeleri’nde24 yayınlandığını, fakat 
adı geçen eseri bulamadığımı söyledim. Nerede ve nasıl bula-
bileceğimi sordum. 

Hüseyin Hatemi Bey, iki hafta sonra telefonla beni aradı. 
Mâtem-nâme’de kayıtlı bulunan şiirlerle Şirzad’ın Mersiye’sin-
deki ve İlâveli Vâveylâ Yahut Mesâib-i Kerbelâ adlı eserdeki ba-
zı mersiyelerin aynı mersiyeler olduğunu söyledi. Muallim 
Feyzi’nin mersiyelerinin önem arzeden mersiyeler olduğu-
nu, bunların bir araya toplanmasının yararlı olacağını ifa-
de etti. Mersiyelerin derlenmesini bana, baskısını da Kevser 
Yayınları’na havale etti. 

Hüseyin Hatemi Bey’le aramızda geçen bu görüşmeyi ya-
yınevinin editörüne aktardım. Olumlu bir tavır sergilediler, 
yapılan bu teklifi sıcak karşıladılar. Böyle bir çalışmayı değer-
lendirebileceklerini ifade ettiler. 

Çalışmaya başladım. Mâtem-nâme’deki 7 mersiyeyi kay-
dettim.

Muallim Feyzi’nin Mersiye (Vâveylâ) adını taşıyan eserin-
de 12 şiiri bulunmaktadır. Bu eserin basıldığı yer, baskı tarihi 
ve baskı yılı hakkında bilgi yoktur. M. Seyfeddin Özege’nin 
Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu’nda ve Mil-
li Kütüphane’nin Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyoğ-

24. Mehmet Arslan-Mehtap Erdoğan, Kerbelâ Mersiyeleri, Grafiker Yayınla-
rı, Ankara 2008, s. 289-298.
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raf ya sı’nda Vâveylâ Mersiye adıyla anılmaktadır. 45 sayfadan 
oluşan eserin, 1314/1896 yılında İstanbul’da basıldığı belirtil-
mektedir. İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Vâveylâ adıyla bir 
eserden söz eder. İmam Hüseyin hakkında 1315 yılına kadar 
yazılan mersiyelerden oluştuğu bildirilir. Eserin ne zaman ba-
sıldığı belirtilmez. O tarihten sonra yazılan mersiyelerin ba-
sılmadığı belirtilir. Abdülbaki Gölpınarlı farklı bilgiler sunar. 
İbnülemin’in verdiği bu bilgiye istinaden eserin 1315’te yayın-
ladığını kaydeder25. Aynı eserinin başka bir yerinde de eserin 
basım tarihinin olmadığını kaydeder26. 

Eserin birinci sayfasındaki Mersiye sözcüğünün altında 
“Kurretü’l-Ayn Ehl-i Sünnet ve Mazlum-i Ehl-i Beyt-i Risa-
let Hazret-i İmam Hüseyn Radıyallahu Anh Efendimiz Haz-
retlerinin Arsa-i Kerbelâ’da Şehadetlerine Dair Fühuli Şuara-
yı Asırdan Bir Zat-ı Muhterem Tarafından Rişte-i Nazma Çe-
kilen Mersiyedir” denilir. Metinde geçen “zat-ı muhterem”in 
adı zikredilmez. Eserin altıncı sayfasında kayıtlı bulunan,

Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

beytiyle ilgili açıklama yapılır. Kazım Paşa’ya nisbet edilen bu 
beytin Şirzad’a ait olduğu, hicri 1289 yılında yayımlandığı be-
lirtilir. Kazım Paşa’nın bu beyti kendi adına yayımlamasının 
daha sonra gerçekleştiği ifade edilir. 

Bu beytin 1289/1872 yılında Şirzad adına kaydedildiği, ba-
sıldığı bildirilmektedir. Bu beytin 1289/1872 yılında yayımlan-
dığı doğrudur. Fakat bu beyit Şirzad adıyla kaydedilmemiş-
tir. Feyzi’nin Mâtem-nâme adlı eserinde yayımlanmıştır. Ka-
zım Paşa’nın bu beytinin ne zaman yazıldığı, nerede basıldığı 
bilinmemektedir. Bu şiir, Kazım Paşa’nın Makalîd-i Aşk’ında 

25. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphane-
si Yazma Kitaplar Kataloğu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2003, 
s. 4.

26. Abdülbaki Gölpınarlı, age, s. 282.
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Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibrîl var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

biçiminde 1301/1889-1884 yılında yayımlanır. Beyitlerin ikinci 
mısrasında çok küçük bir fark mevcuttur. Muallim Feyzi’nin 
beytinin ikinci mısrası “Cibril git” biçiminde, Kazım Paşa’nın 
ikinci mısrası “Cibril var” biçiminde devam eder. Bütün fark-
lılık bundan ibarettir. 

Salah Birsel, Direklerarası’ndaki Çaycı Hacı Reşit’in çaye-
viyle ilgili şu bilgileri aktarır: 

“Buraya gelenlerden biri de Muallim Feyzî Efendi’dir. Ro-
bert Kolej’de öğretmen olarak çalışırken Amerikalıların İslam-
lığı kötüleyen kitapları kendisine çevirtmek istemeleri üzeri-
ne oradan ayrılacak kadar dinine ve yurduna bağlı bir kişi-
dir. Daha sonraları, 33 yıl süre ile Galatasaray Lisesi’nde Fars-
ça okutan Muallim Feyzi Efendi’nin gözü, burnu, ağzı, esmer 
mi esmer yüzü tam bir İranlıyı andırır. Konuşması da Azer-
baycan ağzına çalar. Ahmet Rasim onun şiirlerinin bile Azer-
baycan ağzıyla yazıldığını söyler.

Muallim Naci 1883-1885 yıllarında Tercümân-ı Hakikat ga-
zetesinin edebiyat bölümünü yönetirken o da orada “Süruş” 
takma adıyla yazılar yazar. Sevmediği tek kişi, ozan Kâzım 
Paşa’dır. Çünkü Kâzım Paşa bir mersiyesinde ondan

Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibrîl haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

ikiliğini yürütmüştür27.”
Muallim Feyzî’nin diğer risalesi İlâveli Vâveylâ Yahut 

Mesâib-i Kerbelâ adını taşımaktadır. Mersiye (Vâveylâ) adını 
taşıyan eserde 12 mersiye bulunmaktadır. İlâveli Vâveylâ Ya-
hut Mesâib-i Kerbelâ adlı eserde 11 mersiye bulunmaktadır. 12. 
mersiye yoktur. 

27. Salah Birsel, Kahveler Kitabı, Koza Yayınları, İstanbul 1975, s. 125.
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Mâtem-nâme’de bulunan 7 mersiye ile Vâveylâ’da bulunan 
12 mersiyeyi kaydettim. 

Elimizde bulunan eseri bölümlere ayırdım. Birinci bölüm 
Mâtem-nâme, ikinci bölüm Vâveylâ oldu. Ali Rıza Öge’nin Bek-
taşi Şiirleri Antolojisi’nde kayıtlı bulunan iki mersiyesiyle28, 
Son Asır Türk Şairleri’nde kayıtlı bulunan gazel, Ek Mersiyeler 
adıyla üçüncü bölümü oluşturdu. 

Çalışmayı tamamlarken yeni mersiyeler bulurum umu-
duyla Tercümân-ı Hakikat gazetesinin belirli bir dönemini, Ma-
arif, Mektep, Sırat-ı Müstakîm, Berk, Malumat dergilerini göz-
den geçirdim. Yeni mersiye bulamadım. 
Şairin Milli Kütüphane’de bulunan Eş’âr-ı Feyzî adlı eserin-

den haberdar oldum. Konya Mevlana Müzesi Yazmaları ve 
Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Yazma-
ları arasında Muallim Feyzi’nin mersiyelerinin bulunduğunu 
öğrendim. Yeni bir mersiye bulurum umuduyla Ankara’ya ve 
Konya’ya gittim. Eserlerle ilgili gereken bilgileri aldım. Fakat 
farklı bir mersiye bulamadım.

Mehmet Arslan Bey’le görüştüm. Mâtem-nâme’nin Bilkent 
Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunduğunu öğrendim.

Kütüphanelerde bulunmayan Mâtem-nâme’nin, belirli kü-
tüphanelerde bulunan Vâveylâ’nın orijinal biçiminin tıbkı ba-
sım olarak verilmesini uygun bulduk. 

Elimizdeki bu esere Mâtem-nâme ve Vâveylâ adını verdik. 
Kitabın hazırlık aşamasında yardımlarını gördüğüm Cum-

huriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Arslan’a, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüpha-
nesi Müdürü Bekir Şahin’e, Milli Kütüphane Şube Müdürü 
Mehmet Emin Fidan’a, Sahaf Yüksel Gölpınarlı’ya teşekkür-
lerimi sunarım. 

Cemil Çiftçi

28. Ali Rıza ÖGE, Bektaşi Şiirleri Antolojisi (Yazma), İstanbul Büyükşehir 
Belediye Kütüphanesi, No: 0.131, s. 202-205.
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Kasîde

 Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün

1 Ey nâzenîn ne denlü ki nâzik cefâsı var
 Ehl-i niyaz içün o cefânın safâsı var

2 Zehr-âbe-i belâ ise de şerbet-i gamın
 Cân u ciğerde ta’m u halâvet-fezâsı var

3 Meydân-ı aşk-ı Hak’da cesûrâne turmuşum
 Ursun bu cana her ne ki tîr-i belâsı var

4 Bizler Hüseyniyüz ki belâdan çekinmeyiz
 Bilmez misin aceb ki anın Kerbelâ’sı var 

5 Hiç bilmedin Hüseyn kim olur Kerbelâ nedir
 Ancak işitmissin ki bu gam macerası var

6 Lâkin vukû-ı hâl henüz anlaşılmış
 Bu mâcerâ-yı havsala-sûzun esâsı var

7 Sultân-ı ehl-i aşk Hüseyn-i Şehîd kim
 Uşşâkın ol sitem-zedeye iktidâsı var

8 Çekdikde Kerbelâ’ya anı sâik-i kader
 Nâ-gâh gördi pek bozuk âb u hevâsı var
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9 Enhâr aransa cedvel-i şemşîr ü tîğ-ı kîn
 Eşcâr anılsa tîr u sinân-ı cefâsı var

10 Bir varta-i belâ ki bulunmaz gürîz-gâh
 Hod arsa-i kıyamete benzer fezası var

11 Derya gibi telâtum ider asker-i belâ
 Sahrâ-yı pür-belâsı kadar eşkıyası var

12 Olmuşlar ehl-i Kûfe ile cenge müttefik
 Şam’ın ne denlü kim sipeh-i bî-hayâsı var

13 Bellerde hançer elde kılıç dilde hây u hûy
 Mecmû’unun muharebeye i’tinâsı var

14 Nâ-gâh ol garîbe hücum-âver oldılar
 Gördiler ki cenge ol sipehin müddeâsı var

15 Pes şâh kim sipâha hitâb itdi ey güruh
 İnsâf idin miyânede Allah rızâsı var

16 Ben bir garîb ü bî-kes ü bî-yâr u yâverim
 Bunca sitemlerin bana ne iktizâsı var

17 Kangı helâl şer’inizi eyledim haram
 Âl-i Muhammed’in ne suçu ne hatâsı var

18 Biz Ehl-i Beyt-i nûr-ı çerâğ-ı risâletüz
 Envâr-ı zâtımızla cihanın ziyası var

19 Ankâ-yı kâf-ı kurb-ı cenâb-ı hakikatim
 Hakk’ın başımda sâye-i bâl-i hümâsı var

20 Ceddim Muhammed-i Arabî fahr-i kâinât
 Haydar babam gibi dahi Şîr-i Huda’sı var
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21 Hem validem de Fâtıma’dır biz’atü’r-Resûl
 Kim cennetin anın gibi Hayru’n-nisâsı var

22 Zehr-i cefâ şehîdi Hasan’dır birâderim
 İsmim Hüseyn asâletimin i’tilâsı var

23 Evvel beni imamet içün da’vet etdiniz
 Sonra bu nakz-i ahdin aceb ne sezası var

24 Ceddim Rasûl-i Ekrem’e var mı cevâbınız
 Elbette bu günün yine yevmü’l-cezâsı var

25 Bilmem ne cür’et ile bana sell-i seyf ider
 Şol bî-vefâ ki ceddime şevk-ı likası var

26 Koyverseniz memâlik-i İslâm’ı terk ile
 Gitsem diyâr-ı küfre ki ehl-i vefası var

27 Ehl ü iyâlimin bakınız hayme-gâhda
 Her dem ne gûne nâle-i vâ-mihnetâsı var

28 Etdi cevâb Şimr-i siyeh-dil ki yâ Hüseyn
 Sıdk-ı kelâmının eser-i gam-fezâsı var

29 Lâkin bize Yezîd-i pelidin bu bâbda
 İmhâli yok teşeddüd-i bî-intihâsı var

30 Yol vermeyiz firara hem etdirmeyiz karâr
 Bu vak’anın netîce-i sefkü’d-dimâsı var

31 Yâ bey ‘at-ı Yezîd’i kabul eyle bi’z-zarûr
 Yâhud muhâlefetde şehâdet cezası var

32 Katlinde yâ Hüseyn edemem zerrece kusûr
 Zîrâ benim başımda riyâset hevâsı var
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33 Leb-teşne başını keserim tîğ-ı kîn ile
 Bu Kerbelâ’dır işte çekilmez belâsı var

34 Bunlar harem-serây-ı nübüvvet gazalidir
 Kabil değil şikârı ağır hûn-bahâsı var

35 Feyzî şerâr-ı kıssa-i cân-sûz-ı Kerbelâ
 Dehri yakar yazılsa ne müşkil edası var

36 Esvâb-ı afvı bulmayan ahbâb rûz-ı haşr
 Gam çekmesün şefâ’at-ı Âl-i Abâ’sı var
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Murabba

 Mef’ûlü Fâilâtün Mef’ûlü Fâilâtün

 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

1 Arz eyle yâ Muhammed ey pâdişâh-ı Levlâk
 Dâmân-ı sabrın olsun min-ba’d çâk-ber-çâk
 Oğlun Hüseyn’e netdi gör bu gürûh-ı nâ-pâk
 Nefrîn ola bu kavm-i bî-şerm ü bî-hayâya

2 Eflâke çıksın artık âvâz-ı şûr u şeynin
 Bir başka hâle girmiş dünyâda nûr-ı aynın
 Cellâdlar elinde muztar kalan Hüseyn’in
 Başı kesildi geçdi ser-nîze-i cefâya

3 Maktul olan eğerçi mazlûm-i izzetindir
 Leb-teşne-i zülâl-i dîdâr-ı hazretindir
 Var kātilin de seyr it kim kendi ümmetindir
 La’net bu ümmetân-ı bî-rahm u bî-vefâya

4 Söyler kelâm-ı Hakk’ı bâtıl güruh işitmez
 Gitdikleri tarîka Gebr ü Mecûs gitmez
 İslâm bu cefâyı kâfire de olsa itmez
 Müslim denilmez asla bu kavm-i eşkıyaya
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5 Kur’ân edüp tilâvet Tâhâ’yı öldürürler
 Katl eyleyüp imâmı Yâsîn ederler ezber
 Geçdi kılıçdan eyvah Âl-i Nebî ser-â-ser
 Bak ne sitemler oldu evlâd-ı Hel-etâ’ya

6 Kande Yehûdlardan çekdi bu zulmi Îsâ
 Ya kangı Fir’avun’dan gördü bu gadri Mûsâ
 Kimdir Hüseyn’e benzer olsun Muhammed-âsâ
 Bu cehliyân elinde üftâde bin belâya

7 Aşk olsun ol şehîd-i kûy-ı vefâya el-hak
 Al kanı ile verdi ruhsâr-ı aşka revnak
 Meydân-ı aşk-ı Hak’da başı kesildi nâ-hak
 Tâ meşk ola bu aşkı uşşâk-ı mübtelâya

8 Bezm-i elestin olmuş ser-mest-i câm-ı aşkı
 Halka lisân-ı Hak’dan söyler kelâm-ı aşkı
 İbkâ iden bu şehdir âlemde nâm-ı aşkı
 Reng-i vücûd virmiş zerrât-ı mâ-sivâya

9 Feryâd cünbüşinden ey rûzgâr-ı mihnet
 Söndü çerâğ-ı îmân soldu gül-i risâlet
 Sayd oldu kerkesâna ankâ-yı kāf-ı vahdet
 Dâm-ı kazâya düşdü simurg-ı arş-pâye

10 Ol şâha eyledikçe her dem hücum leşker
 Ok üzre ok ururlar hançerler üzre hançer
 Meydânda şehper açmış rengîn ukāba benzer
 Hayf ol gurâb esîri ferhunde-fer hümâya

11 Bir hadde irdi zahm-ı şemşîr ü tîr ü nîze
 Kim olmuş ol garîbün a’zâsı rîze rîze
 Ağûş-ı izzetinde bak beslenen azîze
 Bir merhamet eder yok mahdûm-i Murtazâ’ya
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12 Eyvah eğer bu gamdan Zehra olursa âgâh 
 Eyler cihân-ı kudse arz-ı şerâre-i âh 
 Bir na’ra ile sarsar kevn ü mekânı billâh
 Mazlûmenin bu âhı âteş saçar semâya

13 Dîvân-ı intikama geldikde işbu ümmet
 Dûzah-misâl parlar hengâme-i kıyamet 
 Kimden umar şefâ’at kimden arar selâmet 
 Kim ki eziyyet eyler Peygamber-i Huda’ya

14 Feyzî ne rütbe âsî olsa yine senindir
 Hâr ise zîb-i şâh-ı gülhâ-yı gülşenindir
 Feyz-i şefâatinle ol bî-kesi sevindir
 Hakka ki cân-fedâdır evlâd-ı Mustafâ’ya
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Muhammes

 Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

 Batdı âlem ser-be-ser bahr-i gama
 Ka’be-i ulyâ libâs-ı mâteme

1 Ehl-i Şâm u Kûfe tuğyan etdiler
 Bezm-i İslâm’ı perîşân etdiler
 Hâne-i îmânı vîrân etdiler
 Batdı âlem ser-be-ser bahr-i gama
 Ka’be-i ulyâ libâs-ı mâteme

2 Yandı nâr-ı gamla Âl-i Bû-türâb
 Teşnelikden kaldı cümle dil-kebâb
 Kâş olaydı ol zaman âlem harâb
 Batdı âlem ser-be-ser bahr-i gama
 Ka’be-i ulyâ libâs-ı mâteme

3 Âteş-i mihnetde yandı Ehl-i Beyt
 Âhı eflâke tayandı Ehl-i Beyt
 Zulm ile kana boyandı Ehl-i Beyt
 Batdı âlem ser-be-ser bahr-i gama
 Ka’be-i ulyâ libâs-ı mâteme
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4 Yâ Resûlallâh yâ Fahru’l-beşer
 Kerbelâ sahrasına kıl bir güzer
 Ehl-i Beyt’in gör ne mihnetler çeker
 Batdı âlem ser-be-ser bahr-i gama
 Ka’be-i ulyâ libâs-ı mâteme

5 Bak bu hâle yâ Aliyye’l-Murtazâ
 Eyle azm-i katl-gâh-ı Kerbelâ
 Gör Hüseyn olmuş ne hâle mübtelâ
 Batdı âlem ser-be-ser bahr-i gama
 Ka’be-i ulyâ libâs-ı mâteme

6 Gel temâşâ eyle yâ Hayru’n-nisâ
 Gör ciğer-pâren şehîd-i Kerbelâ
 Sarmış etrafın gürûh-ı eşkıya
 Batdı âlem ser-be-ser bahr-i gama
 Ka’be-i ulyâ libâs-ı mâteme

7 Turma bâğ-ı cennet içre yâ Hasan
 Kerbelâ sahrasına azm eyle sen
 Gör Hüseyn kardaşını gülgûn-kefen
 Batdı âlem ser-be-ser bahr-i gama
 Ka’be-i ulyâ libâs-ı mâteme

8 Hâkde kalmış ten-i sad-pâresi
 Gül gibi yer yer açılmış yâresi
 Olmuş ol deşt-i belâ âvâresi
 Batdı âlem ser-be-ser bahr-i gama
 Ka’be-i ulyâ libâs-ı mâteme

9 Sâkinân-ı arş eder âh u enîn
 Âsumân feryâd eder ditrer zemîn
 Tâcını urdu yere Rûhu’l-Emîn
 Batdı âlem ser-be-ser bahr-i gama
 Ka’be-i ulyâ libâs-ı mâteme
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10 Âh o demden kim gürûh-ı pür-sitem
 Etdi kasd-ı gâret-i ehl-i harem
 Âlem-i imkânı basdı seyl-i gam
 Batdı âlem ser-be-ser bahr-i gama
 Ka’be-i ulyâ libâs-ı mâteme

11 Feyzî esrâr-ı harîmi kılma fâş
 Ta’na hâzırdır rakîb-i dil-hırâş
 Kubbe-i gerdûn yıkılsa gitse kâş
 Batdı âlem ser-be-ser bahr-i gama
 Ka’be-i ulyâ libâs-ı mâteme
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Muhammes 

 Feilâtün Feilâtün Feilün

 Ağla ey dîde-i giryân ağla
 Bu Hüseyn mâtemidir kan ağla

1 Dâimâ eyle figân ebr gibi
 Kim musîbet-zededir Âl-i Nebî
 Mâtem et kendine bezm-i tarabı
 Ağla ey dîde-i giryân ağla
 Bu Hüseyn mâtemidir kan ağla

2 Zulm-i bî-hadd ü hisâb etdi felek
 Hâne-i dîni harâb etdi felek
 Ehl-i îmânı kebâb etdi felek
 Ağla ey dîde-i giryân ağla
 Bu Hüseyn mâtemidir kan ağla

3 Kerbelâ vak’asını yâd kılın
 Turmayup nâle vü feryâd kılın
 Rûh-ı Peygamber’i dil-şâd kılın
 Ağla ey dîde-i giryân ağla
 Bu Hüseyn mâtemidir kan ağla
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4 Yâ Muhammed bu gam u mihnete bak
 Gel de bu şûriş ü bu vahşete bak
 Bir bu Kur’ân okuyan ümmete bak
 Ağla ey dîde-i giryân ağla
 Bu Hüseyn mâtemidir kan ağla

5 Âl ü evlâdına gör neylediler
 Haklarında ne hatâ söylediler
 Cümlesin teşne şehîd eylediler
 Ağla ey dîde-i giryân ağla
 Bu Hüseyn mâtemidir kan ağla

6 Şimr-i kâfir-dil edüp sa’y-i belîğ
 Kıldı oğlun başını urza-i tîğ
 Bir içim suyu dahi etdi dirîğ
 Ağla ey dîde-i giryân ağla
 Bu Hüseyn mâtemidir kan ağla

7 Azm idüp tâ’ife-i küfr-medâr
 Edeler izzet-i Peygamber’i hâr
 Âhuvân-ı haremi sayd u şikâr
 Ağla ey dîde-i giryân ağla
 Bu Hüseyn mâtemidir kan ağla

8 Feyzi’yâ açma rumûz-ı haremi
 Açma nâ-mahrem-i aşka bu gamı
 Tayy-ı tûmâr iderek kır kalemi
 Ağla ey dîde-i giryân ağla
 Bu Hüseyn mâtemidir kan ağla
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Muhammes 

 Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

 Şâm-ı âşûrâ mıdır ya mahşer-i Kübrâ mıdır
 Mahşer-i Kübrâ mıdır ya Şâm-ı âşûrâ mıdır 

1 Bu ne mâtemdir ki âlem ser-te-ser kan ağlıyor
 Dîdeler kana boyanmış eşk-rîzân ağlıyor
 Âlemin cem’iyyeti olmuş perîşân ağlıyor
 Kangı kâfirden aceb bunca müselmân ağlıyor
 Şimr-i bed-fıtrat mıdır yâ zâlim-i dünyâ mıdır

2 Bu musîbet işlemez mi canlara hançer gibi
 Kim şehîdân-ı sitem Ekber gibi Asgar gibi
 Büsbütün kana boyansınlar akîk-i ter gibi
 Bahr-i ahmerde gezerler sanki mahîler gibi
 Ser-zemîn-i Kerbelâ sahrâ mıdır derya mıdır

3 Âteş-i mihnet kesildi sol u sağı Zeyneb’in
 Öyle pür-dâğ etdi bağrın kavm-i bâğî Zeyneb’in
 Kim daha merhem-pezîr olmaz bu dağı Zeyneb’in
 Rûzgâr-ı kahr ile söndü çerâğı Zeyneb’in
 Çökdü bir zulmet cihâna bu ne gam eyyamıdır



54

4 Âl-i Peygamber olunca teşnelikden dil-kebâb
 Şakk olup bilmem neden ka’r-ı zemîne geçmez âb
 Turmayup bârî olaydı anda bu âlem harâb
 Kaldı tâ vîrâneler küncinde Âl-i Bû-türâb
 Bu revâ-yı Hak mıdır yâ hâhiş-i Zehra mıdır

5 Bezm-gâh-ı vahdetin mihmânı sensin yâ Hüseyn
 Kûy-ı aşkın koç gibi kurbânı sensin yâ Hüseyn
 Ehl-i derdin dâimâ dermanı sensin yâ Hüseyn
 Feyzî-i üftâdenin sultânı sensin yâ Hüseyn
 Aşık-ı sâdık mı bilmem yohsa bir da’vâ mıdır
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Müseddes 

 Mef’ûlü Mefâilün Faûlün)

1 Matlûb göründi Kibriya’ya
 Tâ aşkı ide bülend-pâye
 Dikkatle bakıldı evliyâya
 Ehliyet içün bu müddeâya
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya

2 Çün Ka’be-i aşkı gördü zerrât
 Kim olmada kıble-gâh-ı hâcât
 Sa’y etdi safâya cümle sâdât
 Tâ göstere müddeâya isbât
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya

3 Turdukça arada perde-i cân
 El vermez olur visâl-i cânân
 Maksûd-ı ezel bu idi her ân
 Tâ şâhid-i aşk ola nümâyân
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya
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4 Hasret ile eder aşk eyvah
 Kim olmadı kimse benden agâh
 Bu hâlet-i ye’s içinde nâ-gâh
 Geldi heyecana gayretullâh
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya

5 İskât içün ıztırâb-ı aşkı
 Neşr itmek içün kitâb-ı aşkı
 Bildirmek içün cenâb-ı aşkı
 Nûş itmek içün şarâb-ı aşkı
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya

6 Vakt oldu güle cemâl-i Mevlâ
 Âyîne-i tîğından da peyda
 Bir kanlı göze ede tecellâ
 Tâ kim göre başka bir temâşâ
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya

7 Temkinini bozmaya kazadan
 Ser-mest ola neş’e-i rızâdan
 Havf itmeye kavm-i eşkıyadan
 Başı kesile susuz kafadan
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya

8 Seyr eyle o pâdişâh-ı aşkı
 Ol şâh-ı cihân-penâh-ı aşkı
 Göstermeğe bâr-gâh-ı aşkı
 Âşıklara resm ü râh-ı aşkı
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya
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9 Müstağrak-ı bahr-i hayretim ben
 Olmadı bu nükte akla rûşen
 Feyzî ne idi murâd-ı Zü’l-men
 Dünyâ kadar asfiyâ tururken
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya
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Müseddes 

 Mef’ûlü Mefâilün Faûlün

1 İlham kılındı asfiyâya
 Kim tâlib olur gam u belâya
 Bu gevher-i pâk u cân-bahâya
 Lebbeyk deyince bu nidâya
 Emr oldu şehîd-i Kerbelâ’ya
 Kurbânlarını getir minâya

2 Tâ hûn-ı ser-i Hüseyn-i gam-nâk
 Olmazsa tırâz-ı safha-i hâk
 Zîver bulamaz şafakla eflâk
 Kâil mi buna o şâh-ı Levlâk
 Emr oldu şehîd-i Kerbelâ’ya
 Kurbânlarını getir minâya

3 Gerdiş ideli bu çarh-ı çenber
 Hiç kopduğu var mı böyle mahşer
 Ecrâm-ı felek henüz ditrer
 Neyler acaba cenâb-ı Haydar
 Emr oldu şehîd-i Kerbelâ’ya
 Kurbânlarını getir minâya
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4 Ne hâldedür Hasan Hudâyâ
 Bilmem ne ile bulur tesellâ
 Ol sîne-figâr-ı zehr-i a’dâ
 Bu vak’ayı görmüyor mu Zehra
 Emr oldu şehîd-i Kerbelâ’ya
 Kurbânlarını getir minâya

5 Feyzî çok uzatma kâl u kîle
 Âh eyle o seyyid-i celîle
 Tâ kim ola rahmete vesile
 Sultân-ı ezel iradesiyle
 Emr oldu şehîd-i Kerbelâ’ya
 Kurbânlarını getir minâya
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Kasîde

 İhticâc

 İşbu Manzume Kurretü’l-Ayn Ehl-i Sünnet ve Mazlum-i 
Ehl-i Beyt-i Risalet Hazret-i Hüseyn Radıyallahu Anh 
Efendimizin Meydân-ı Kerbelâ’da Eşkıyâ-yı Şâm ve 
Kûfe’ye Karşı Lisân-ı Hâl İle Serd ü Beyân Buyurmuş Ol-
dukları Hıtâbât-ı İtâb-âyâtı Mutazammındır. 

 Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün

1 Her âşıkın ki devlet-i Âl-i Abâsı var
 Esbâb-ı kurb-i bâr-geh-i Kibriyâ’sı var

2 Ânın ki kalbi mahfaza-i hubb-i Âldır
 Gencînesinde gevher-i âlem-bahâsı var

3 Bîgâneler şefâatine ihtiyâcı yok
 Anın ki Ehl-i Beyt gibi âşinâsı var

4 Maksûdı kurb-i bâr-geh-i Zü’l-Celâl’dir
 Her sâlikin ki dâ’iye-i ibtilâsı var

5 Bizler Hüseynîyiz ki belâdan çekinmeyiz
 Bilmez misin meğer ki anın Kerbelâ’sı var
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6 Kimdir Hüseyn? Vâkıa-i Kerbelâ nedir?
 Dinle bu mâ-cerâ-yı fecîın esâsı var

7 Sultân-ı ehl-i aşk Hüseyn-i şehîd kim
 Uşşâkın ol sitem-zedeye ıktidâsı var

8 Çün Kerbelâ diyarına kıldı şeref-nüzûl
 Gördi ki kaht-ı âbla fâsid hevâsı var

9 Bir varta-i belâ ki bulunmaz gürîz-gâh
 Hod arsa-i kıyâmete benzer fezâsı var

10 Deryâ gibi telâtum ider asker-i nifâk
 Sahrâ-yı pür-belâsı kadar eşkıyâsı var

11 Olmuşlar ehl-i Kûfe ile cenge müttefik
 Şâm’ın ne kadar kim sipeh-i bî-hayâsı var

12 Bellerde hançer elde kılıç dilde hây u hûy
 Ceng ü cidâle cümlesinin i’tinâsı var

13 Nâ-gâh ol garîbe hücûm-âver oldular
 Çün gördüler ki hükm-i kazâya rızâsı var

14 A’dâya karşu kıldı hitâb ol veliyy-i Hak
 Kavm-i Arab’da gayret ü rahm iddiâsı var

15 Ben bir kişi garîb-i diyâr-ı belâ iken
 Bunca asâkirin size ne iktizâsı var

16 Hiç bildiniz mi ben kimim ey fırka-i dalâl
 Irk-ı celîlimin şeref-i bî-kıyâsı var

17 Ben nuhbe-i sülâle-i aslâb-ı tâhirim
 Evsâfımun kemâl-i meziyyet-fezâsı var
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18 Ceddim Muhammed-i Arabî Fahr-i Kâinât
 Haydar babam gibi dahi Şîr-i Hudâ’sı var

19 Hem vâlidem de Fâtıma’dır biz’atü’r-Resûl
 Kim cennetin anın gibi Hayru’n-nisâ’sı var

20 Zehr-i cefâ şehîdi Hasan’dır birâderim
 Nâmım Hüseyn asâletimin i’tilâsı var

21 Evvel beni imâmet içün da’vet etdinüz
 Sonra bu nakz-i ahdin aceb ne sezâsı var

22 Ceddim Resûl-i Ekrem’e var mı cevâbınız
 Elbette bu günün yine yevmü’l-cezâsı var

23 Bilmem ne cür’et ile bana sell-i seyf ider
 Ol bî-hayâ ki ceddime şevk-i likâsı var

24 Koyverseniz memâlik-i İslâmı terk ile
 Gitsem diyâr-ı küfre ki ehl-i vefâsı var

25 Ehl ü ıyâlimün bakınız hayme-gâhda
 Her dem ne gûne nâle-i vâ-mihnetâsı var

26 Bunlar harem-sarây-ı nübüvvet gazâlidir
 Câiz değil şikârı ağır hûn-bahâsı var

27 Hangi helâl şer’inizi eyledim harâm
 Âl-i Muhammed’in ne şuçu ne hatâsı var

28 Verdi cevâb Şimr-i laîn kim bu sözlerin
 Bizce dahi hakîkat-i sıdk-ihtivâsı var

29 Lâkin bize Yezîd-i pelîdin bu bâbda
 İmhâli yok teşeddüd-i bî-intihâsı var
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30 Biz bir alay Yezîd-perest eşkıyâlarız
 Dînin diyânetin bize ne iktizâsı var

31 Yol vermeyiz firâra hem itdirmeyiz karâr
 Bu vak’anın netîce-i sefkü’d-dimâsı var

32 Yâ bey’at-ı Yezîd’i kabûl eyle bi’z-zarûr
 Yâhud muhâlefetde şehâdet cezâsı var

33 Katlinde yâ Hüseyn idemem hiç müsâmaha
 Zîrâ benim başımda riyâset hevâsı var

34 Leb-teşne başını keserim tîğ-i kîn ile
 Bu Kerbelâ’dır işte çekilmez belâsı var

35 Tıfl-ı sağîr ki ne olur bir içim sudan
 Peykân-ı âb-dârdan anın gıdâsı var

36 İhrâk ider hıyâmını hem gâret eylerim
 Eytâm-ı bî-kesin ne ki fâhir libâsı var

37 Bir anda târumâr iderim hânumânını
 Dinle bu cevr ü zulm-i fecîın dahası var

38 Rûm u Fireng esîri diyüp de benâtını
 Hep belde belde gezdürürüm ben şütür-süvâr

39 Kasdın kavurdun âlemi ey hâme epsem ol
 Yazma bu vâkıâtı ki muhrik edâsı var

40 Dil-hûn ider bu vak’a-i dil-sûz anı kim
 Kalbinde hubb-i Âl-i Resûl ihtisâsı var

41 Her katresi leâlî-i iklîl-i hur olur
 Ol dîdenin ki işbu şehîde bükâsı var
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42 Eşk-i teessürâtla isyâna çâre bul
 Ey derd-mend derd-i günâhın devâsı var

43 Yâ Rab ayırma bizleri Âl-i Resûl’den
 Subh u mesâ bu yolda fakîrin duâsı var
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Müseddes

 Cânib-i Ahadiyyetden Cenâb-ı İmâm-ı Mazlûmun 
Şehâdet Haberini Hazret-i Fahr-i Kâinât Aleyhi Efdalü’t-
Tahiyyâta Teblîg Etmek Üzere Cenâb-ı Cebrâîl’e Hitâben 
Şeref-sâdır Olan Vahy-i İlâhînin Meâl-i Takrîbîsidir. 

 Tâmmetü’l-Kübrâ

 Mef’ûlü Fâilâtün Mef’ûlü Fâilâtün

 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya1

1 Arz eyle yâ Muhammed ey pâdişâh-ı Levlâk
 Mânend-i zât-ı akdes ol sen dahi elem-nâk
 Oğlun Hüseyn’e nitdi gör bu gürûh-ı nâ-pâk
 Nefrîn ola bu kavm-i bî-şerm ü bî-hayâya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya 

1. “Ma’lûm ya, kime sorarsan bu beyt Kâzım Paşa’nındır der! Çünki 
Paşa-yı merhûm bunu bi’l-intihâl kendi mâlımdır deyu ortaya neşr ü 
işâa ederek o sûretle dahi tab’ itdirmiş idi. Hâlbuki merhumun da’vâsı 
büsbütün muhâlif-i hakîkat olup, çünki Şirzâd beyt-i mezbûrun hâvî 
oldığı manzûmeyi 1289 târîhinde tab’ etdirmişdir ve Paşa’nın beyt-i 
mezkûr kendi nâmına işâa vü neşr etmesi bu târîhden çok sonra vukûa 
gelmişdir!!”.
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2 Ey cedd-i ser-firâzı nûreyn-i neyyireynin
 Bir başka hâle girmiş dünyâda nûr-ı aynın
 Dûş-ı mübârekinde gezdirdiğin Hüseyn’in
 Başı kesildi geçdi ser-nîze-i cefâya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

3 Maktûl olan eğerçi mazlûm-ı ıtretindir
 Leb-teşne-i zülâl-i dîdâr-ı Hazret’indir
 Var kâtilin de seyr it kim kendi ümmetindir
 La’net bu nâ-kesân-ı bî-rahm u bî-vefâya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

4 Söyler kelâm-ı Hakk’ı bâtıl gürûh işitmez
 Gitdikleri tarîka Gebr ü Mecûs gitmez
 İslâm’a bu cefâyı kâfir de olsa etmez
 Müslim denilmez aslâ bu kavm-i eşkıyâya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibril git haber vir Sultân-ı Enbiyâ’ya

5 Kur’ân edip tilâvet Tâhâ’yı öldürürler
 Katl eyleyüp İmâm’ı “Yâsîn” ederler ezber
 Al kanlara boyandı dür-dâne-i Peyember
 Bak ne sitemler oldı evlâd-ı “Hel-etâ”ya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

6 Nerde Yehûdlardan çekdi bu zulmi Îsâ
 Fir’avn’dan bu gadri görmüş değildi Mûsâ
 Kimdir Hüseyn’e benzer olsun Muhammed-âsâ
 Bu cehliyân elinde üftâde bin belâya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya
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7 Aşk olsun ol şehîd-i kûy-ı vefâya el-hak
 Al kanı ile verdi ruhsâr-ı aşka revnak
 Meydân-ı aşk-ı Hak’da başı kesildi nâ-hak
 Tâ meşk ola bu aşkı uşşâk-ı mübtelâya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

8 Bezm-i elestin olmuş ser-mest-i câm-ı aşkı
 Halka lisân-ı Hak’dan söyler kelâm-ı aşkı
 Teşrîf için kudûm-ı pâki makâm-ı aşkı
 Başı elinde girdi dergâh-ı Kibriyâ’ya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

9 Feryâd-ı cünbüşünden ey rûzgâr-ı mihnet
 Söndi çerâg-ı îmân soldı gül-i risâlet
 Sayd oldı kerkesâna Ankâ-yı kāf-ı vahdet
 Dâm-ı kazâya düşdü sîmurg-ı arş-pâye
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

10 Ol şâha eyledikçe her dem hücûm-i leşker
 Ok üste ok ururlar hançerler üste hançer
 Meydânda şeh-per açmış tâvûs-ı arşa benzer
 Hayf ol gurâb esîri ferhunde-per hümâya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

11 Bir hadde irdi zahm-ı şemşîr ü tîr ü nîze
 Kim olmuş ol garîbin a’zâsı rîze rîze
 Âgûş-ı izzetinde bak beslenen azîze
 Bir merhamet iden yok mahbûb-ı Murtazâ’ya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya
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12 Eyvâh eğer bu işden Zehrâ olursa âgâh
 Eyler cihân-ı kudsi ma’rûz-ı şu’le-i âh
 Bir na’ra ile sarsar hep kâinâtı billâh
 Mazlûmenün bu âhı âteş saçar semâya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

13 Dîvân-ı intikâma geldikde işbu ümmet
 Ol dem olur hüveydâ âteş-feşân kıyâmet
 Kimden umar şefâat kimden arar selâmet
 Kim ki eziyyet eyler Peygamber-i Hudâ’ya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

14 Ey arş tâc-dârı vey sidre şeh-süvârı
 Mahrûm-ı lutfun etme bu abd-i sûg-vârı
 Feyz-i şefâatünle güldür o eşk-bârı
 Geldikde rûz-ı mahşer dîvân-ı Kibriyâ’ya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

15 Necl-i mükerremin-çün giryân olan muhibbân
 Handân olur o gün kim eyler cihânı giryân
 Sensin şefî’-i isyân sensin kefîl-i gufrân
 Bi’l-cümle dôstân-ı Sultân-ı evliyâya
 Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
 Cibrîl git haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya



72

Müseddes

 Musîbet-i Uzmâ

 Hazret-i İmâm-ı Şehîdin Re’s-i Mübârekini Zebh Etmek 
Maksad-ı Mel’ûnânesiyle Şimr-i La’în İmâm-ı Müşârün-
ileyhün Sadr-ı Pâk-i Sad-çâkine Basup Çıkdığı Esnâda 
Mel’ûn-ı Merkûm Hakkında Olan Hitâb-ı Pür-itâbı Mü-
beyyendir

 Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

 Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır
 Kalb dirler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

1 Rûha olmuşdur mübeddel cismimin mâhiyyeti
 Müncelî görmekdeyim rûhumda rahmâniyyeti
 Söyle ey zâlim meğer bu taht-gâh-ı izzeti
 Boş mu sandın pâdişehler pâdişâhı andadır
 Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır
 Kalb dirler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

2 Tutduğum yol râh-ı Hak’dır şâh-râh-ı aşkdır
 Zahm-ı mühlikler vücûdumda güvâh-ı aşkdır
 Tahta-i sînem müşebbek taht-gâh-ı aşkdır
 Mülk-i aşkun pâdişâh-ı gam-sipâhı andadır
 Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır
 Kalb dirler nâmına Hak cilve-gâhı andadır
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3 Başımı tenden cüdâ itmekse kasdın ey laîn
 Sadrım incitmeksizin olmaz mı bu emr-i azîm
 Büsbütün olsun mu dirsen hurd u hâş ol sîne kim
 Kâ’inâtun kıble-i âlem-penâhı andadır
 Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır
 Kalb dirler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

4 Bûse-gâh-ı Hazret-i Zehrâ’yı sad-çâk eyleme
 Şûm ayağınla makâm-ı pâki nâ-pâk eyleme
 Zât-ı pâk-i Mâlikü’l-mülki elem-nâk eyleme
 Mülk-i adlin Vâhid ü Kahhâr şâhı andadır
 Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır
 Kalb dirler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

5 Basdığın sadra sezâdur Mescidü’l-Aksâ desem
 Bî-muhâbâ sürme Beytü’l-Makdis’e levs-i kadem
 Çıkma bâm-ı Ka’be-i tevhîde ey Abdü’s-sanem
 Çünki esrâr-ı İlâhiyye kemâhî andadır
 Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır
 Kalb dirler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

6 Cân çekilmiş her tarafdan cismimin bâlâsına
 Ârzû-mend-i likâdur Hazret-i Mevlâ’sına
 Uçmak ister dem-be-dem lâhûtiyân sahrâsına
 Murğ-ı rûhun lâne-i arş-iştibâhı andadır
 Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır
 Kalb dirler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

7 Zâten olmuşken gönül mülki harâb-ı kaht-ı âb
 İtme bu ma’mûreyi zâlim harâb-ender-harâb
 Arş-ı Rahmân’dır bu belki arşdan da müstetâb
 Şeb-çerâğ-ı arş âh-ı subh-gâhı andadır
 Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır
 Kalb dirler nâmına Hak cilve-gâhı andadır
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8 Kimse öldürmez bu zilletle dahi müşrikleri
 Sen nasıl i’dâm idersün bir muvahhid serveri
 Bak Medîne semtine der-hâtır et Peygamber’i
 Tâc-dâr-ı enbiyânın hâb-gâhı andadır
 Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır
 Kalb dirler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

9 Bir içim şu virmedün ne Ekber’e ne Asgar’a
 Kanıma benzer Fırât akmış tağılmış çöllere
 Kalsın artık hep şikâyâtım sabâh-ı mahşere
 Zümre-i bî-çâregânun dâd-hâhı andadır
 Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır
 Kalb dirler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

10 Değmedik hançer mi yâ peykân mı kaldı sîneme
 Yâreler açdın derin bu sîne-i bî-kîneme
 Böyle âlü’l-’âl sadrı vahşiyâne çiğneme
 Rabb-i A’lâ’nun muallâ bâr-gâhı andadır
 Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır
 Kalb dirler nâmına Hak cilve-gâhı andadır
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Müseddes

 Şimr-i Mel’ûnun Hançeri Altında Hazret-i İmâm-ı Şehîd’in
 Cenâb-ı Rabbü’l-’İzzet’e Karşı Olan Hasb-i Hâl-i Darâ’at-

İştimâlidir. 

 Münâcât

 Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn2”

1 Hazret-i Cânân’a terk-i cân ise şart-ı vüsûl
 Sûret-i hâlimden artık buldı maksûda husûl
 Yâ İlâhî oldu mı nâçîz kurbânım kabûl
 Oldu mu şâyeste-i takdîm bu cân-ı zebûn
 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn”

2 Yâ İlâhî şâhid ol oldum alâikdan berî
 Ahdime kıldım vefâ terk eyledim cân u seri
 Bu susuzlukdan yanan hançer bu Şimr’in hançeri
 Bu kılıç bu nîze bu peykân bu cism-i la’l-gûn
 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn”

2. “Biz, O’na döneceğiz.” Bakara Suresi, ayet 156.
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3 Lîk gâyet şerm-sârım senden ey Ma’bûd-ı pâk
 Kim değil şâyân-ı kurbânı bu cism-i zahm-nâk
 Neyleyim düşmenler itmiş hurd u hâş u çâk çâk
 Zahmdan bu hâle gelmiş bu ten-i âlûde-hûn
 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn”

4 Eşk-bâr-ı zevk-i vasl-ı dostdur çeşm-i terim
 Ağlamaz gamdan cemâlullâhı görmüş gözlerim
 Gerçi mühlik yârelerden göz göz olmuş peykerim
 Sû-be-sû etmiş revâne çeşme çeşme eşk-i hûn
 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn”

5 Hakka kurbân eyledim yetmiş civân-ı meh-cebîn
 Kanlarıyla lâle-zâr olmuş bütün rûy-ı zemîn
 Kerbelâ sahrâsın etdim reşk-i firdevs-i berin
 “Hâzihî cennâtü adnin fedhulûhâ hâlidûn3”
 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn”

6 Cezbe-i aşk-ı İlâhî böyle etdi iktizâ
 Cânımı emvâlimi etfâlimi kıldım fedâ
 Tâ ki olsun meslekim erbâb-ı aşka reh-nümâ
 Meşrebim tâ evliyâullâha olsun reh-nümûn
 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn”

7 Her belâ her zulm hâzır bu dil-i âgâh içün
 Sîne-i pür-zahmda tâkat mi kalmış âh içün
 Bir müselmân yok ki imdâd eylesün Allâh içün
 Her cihetden düşmenân-ı dîn füzûn-ender-füzûn
 İşte hulkûm-ı za’îfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râci’ûn”

3. “Hâlidîn” hatimeli âyet-i kerimeden iktibas suretiyle alınmıştır.



77

8 Gerçi zâlimler cihânda haylice kan eylemiş
 Söyleyin bu zulmü hangi nâ-müselmân eylemiş
 Süd emer ma’sûmı kim sîrâb-ı peykân eylemiş
 Öldürür âhir beni billâh bu dâğ-ı derûn
 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn”

9 Yüz çevirdi hayme-gâha toğrı düşmen el-amân
 Gel yetiş imdâda ey Peygamber-i âhir zamân
 Ehl-i Beyt’in oldı yâ ceddâ esîr-i düşmenân
 Kâinâta çökmesin mi dehşet-i reybü’l-menûn
 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn”

10 Hayme-gâha koşmadan maksadları âyâ nedir
 Kâinâtı ditreden bu âh u vâveylâ nedir
 Yohsa kasdı düşmemin etfâl-i ma’sûmânedir
 Kandedür tâb u tahammül kandedir sabr u sükûn
 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn”

11 Eylese ikmâl bârî kâtilim bî-dâdını
 Hulkuma sür’atle çalsa hançer-i fûlâdını
 Duymasam evlâdımın cânlar yakan feryâdını
 Olmasa derd-i derûnum bu mesâible füzûn
 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîg-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn”

12 Kâş evvelce olaydım râh-ı ukbâ sâliki
 Yâ bu tâli’de anamdan toğmayaydım kâşkî
 Zulm ü cevrinden sipihrin dâd bir feryâd iki
 Ol dahi bahtım gibi yâ Rabbi olsun vâj-gûn
 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn”
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13 Ehl-i Beyt’in hakkını itmiş tebâh âl-i Yezîd
 Nâr-ı dûzahla azâbı dem-be-dem olsun şedîd
 Yâ İlâhî ey müzilli külli cebbârin anîd
 Eyle etbâ’-ı Yezîd’in hânumânın ser-nigûn
 İşte hulkûm-ı zaîfim işte tîğ-ı Şimr-i dûn
 Yâ İlâhî şâhid ol “innâ ileyhi râciûn”
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Müseddes 

 Hazret-i İmâm-ı Mazlûm Tarafından Nâ-merdân-ı Şâm ve
 Melâîn-i Kûfe’ye Karşu İrâd Buyurulan Hitâbe-i Şedî-

dü’l-Meâldir. 

 Fâcia

 Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câiz hânedân-ı Haydar’a

1 Kıble-gâhım Ka’bedir maksûd u ma’bûdum İlâh
 Kavlime ikrârıma ceddim Peyemberdir güvâh
 Bî-günâhım cümle edyân u milelde bî-günâh
 İntisâbımdır günâhım var ise Peygambere
 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câiz hânedân-ı Haydar’a

2 Bildiniz mi ben kimim çeşm-i çerâğ-ı Haydar’ım
 Biz’a-i pâkîze-i hâtûn-ı rûz-ı mahşerim
 Nev-gül-i gülşen-sarây-ı Hazret-i Peygamberim
 Yok mudur îmânınız âyâ o vâlâ-gevhere
 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câiz hânedân-ı Haydar’a
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3 Katlimin esbâbını îzâh edin âyâ nedir
 Mevc-zen deryâ gibi leşkerle bu sahrâ nedir
 Bir nefer mazlûmı öldürmekde bu gavgâ nedir
 Ben ki mevte teşneyim hâcet mi var bu leşkere
 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câiz hânedân-ı Haydar’a

4 Mültezimse tâ’at-ı emr-i Yezîd-i bî-hayâ
 Etmeyin benden anı ümmîd ey ehl-i hevâ
 Uktulûnî uktulûnî4 bi’l-cefâi ve’l-ezâ
 Davranın ey zâlimân şemşîr ü tîr ü hançere
 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmi câiz hânedân-ı Haydar’a

5 Sâlihim fısk u fücûrı irtikâb eyler miyim
 Fâsık u fâcir Yezîd’e intisâb eyler miyim
 Dîn-i Tersâ üzre ben şürb-i şarâb eyler miyim5

 Uymam asla öyle bir bâtıl gürûh-ı ebtere6

 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câiz hânedân-ı Haydar’a”

6 Bâtılı tasdîk edip de hakkı inkâr eylemem
 Kendimi fermân-ber-i serdâr-ı eşrâr eylemem
 Ruh-ı pâk-i Ahmed’i mahzûn u bîzâr eylemem
 Tâbiim her vechile ahkâm-ı şer’-i envere
 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câ’iz hânedân-ı Haydar’a

4. Beni öldürünüz, beni öldürünüz.
5. “Ey sâkî! Şarap din-i Ahmedîce haram ise sen onu bana İsâ dini üzere 

sun” meâlini nâtık olup Yezid-i pelîdin kendi eş’ârından bulunan,
 f¿YA ≈Õ e ”ºß BøÃÕ OøjY ΔA À
 ¡Õjø ≈IA \Œnø ≈Õ e ”ºß B«hbØ 

 beytinin havi olduğu hezayana işârettir. 
6. Manzumenin beşinci bendi diğer bendler gibi altı mısra olması gerekirken 

dördüncü mısra yazılmamıştır. Dördüncü mısrayı, Mevlana Müzesi Ab-
dülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Yazmaları arasındaki Muallim Feyzi’ye 
ait Mersiyeler’in kayıtlı bulunduğu 211 nolu defterden tamamladık.
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7 Vâlî-i Şâm oğluna bey’at muhâl-ender-muhâl
 Pâre pâre etseniz de yok bu emre ihtimâl
 İşte meydân işte ben lâzım değildir kîl ü kâl
 Hiç terahhum etmeyin bu bî-kes ü bî-yâvere
 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câiz hânedân-ı Haydar’a

8 Eyleyün katlimde isti’câl nâ-merdân-ı Şâm
 Hep edin icrâya bu fi’l-i fecîi ihtimâm
 Muntazırdur rûhum istikbâle Hayy-ı Lâ-yenâm
 Hûn-çekân girsem gerek bezm-i huzûr-ı Dâver’e
 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câiz hânedân-ı Haydar’a

9 İ’tilâ-yı rûhumu ehl-i semâvât istiyor
 Enbiyâ vü evliyâ feyz-i mülâkât istiyor
 Da’vî-i aşka Habîbim benden isbât istiyor
 Nakd-ı cândur pişkeş-i ma’şûk âşık pervere
 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câiz hânedân-ı Haydar’a

10  Oğlumun al kanına mahlût edin göz yaşımı
 Öldürün evlâdımı dâmâdımı kardaşımı
 Cedd-i pâkim nîzelerde görmek ister başımı
 Hoş gelür hâlim bu sûretle cenâb-ı Haydar’a
 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câiz hânedân-ı Haydar’a

11 Turmasun fâsık Yezîd İslâm’ı mahzûn eylesin
 Hâmilân-ı Hazret-i Kur’ân’ı dil-hûn eylesin
 Gökleri aksiyle tâ mahşer şafak-gûn eylesin
 Bu mukaddes cismimün akdıkça kanı yerlere
 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câiz hânedân-ı Haydar’a
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12 Katlimi kanlı yazıyla alnıma yazmış felek
 Teşne-leb tîğ-ı ihânetle şehîd olsam gerek
 Âl-i Süfyân’da bu neng ü âr kalsun haşre dek
 Kim Peyember oğlunu öldürdüler nâ-hak yere
 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câiz hânedân-ı Haydar’a

13 Ey Rasûl-i Kibriyâ isyânı çok bir bendeyim
 Ancak evlâdın tevellâsıyla kalbi zindeyim
 Nâil-i feyz-i şefâat olmak ümmîdindeyim
 Bu cihândan âzim oldukda cihân-ı dîğere
 Ehl-i Hakk’ı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere
 Görmeyün bu zulmü câiz hânedân-ı Haydar’a
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Müseddes 

 Bu Dahi Nâ-Kesân-ı Şâm’a Hitâben Bir Makâle-i Tevbî-
hânedür.

 Sâika

 Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

 Şâmiyân ben nûr-ı çeşm-i Mustafâ’yım öldürün
 Öldürün rûh-ı Aliyyü’l-Murtazâ’yım öldürün

1 Cedd-i pâkimdir Muhammed bâb-ı zî-şânım Alî
 Benden eyler ahz-ı âsâr-ı velâyet her velî
 Cebhe-i pâkimde envâr-ı İlâhî müncelî
 Mazhar-ı esrâr u esmâ-yı Hudâ’yım öldürün
 Şâmiyân ben nûr-ı çeşm-i Mustafâ’yım öldürün
 Öldürün rûh-ı Aliyyü’l-Murtazâ’yım öldürün

2 Kanımı dökmekse ger maksûdunuz nâ-hak yere
 İrsdir mazlûmen ölmek cümle Âl-i Haydar’a
 Fikriniz yohsa eziyyetse eğer Peygambere
 İşte ben sıbt-ı Resûl-i Kibriyâ’yım öldürün
 Şâmiyân ben nûr-ı çeşm-i Mustafâ’yım öldürün
 Öldürün rûh-ı Aliyyü’l-Murtazâ’yım öldürün
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3 Katlim olmuş bâ’is-i ihyâ-yı şer’-i muhterem
 Rûh-ı reyhândır anın-çün cânıma tîğ-ı sitem
 Şerha şerha itseniz a’zâmı aslâ yok demem
 Ben rızâ-yı şîve-i hükm-i kazâyım öldürün
 Şâmiyân ben nûr-ı çeşm-i Mustafâ’yım öldürün
 Öldürün rûh-ı Aliyyü’l-Murtazâ’yım öldürün

4 Etmeyin katlimde ihmâl ey gürûh-ı nâ-bekâr
 Bir muînim yok ki etsün kâtilimden ahz-ı sâr
 Kardaşım Abbâs yâ oğlum Alî Ekber mi var
 Bî-kes ü bî-yâver ü bî-akrabâyım öldürün
 Şâmiyân ben nûr-ı çeşm-i Mustafâ’yım öldürün
 Öldürün rûh-ı Aliyyü’l-Murtazâ’yım öldürün

5 Gam yemem tîğ-ı husûmetle kesilse ellerim
 Yerlere Ceyhûn gibi akdıkça hûn-ı peykerim
 Safha-i hâke Kelâmullâh’ı tahrîr eylerim
 Bâtın-ı Kur’ân imâm-ı evliyâyım öldürün
 Şâmiyân ben nûr-ı çeşm-i Mustafâ’yım öldürün
 Öldürün rûh-ı Aliyyü’l-Murtazâ’yım öldürün

6 Sûret-i cânân göründü çeşm-i hûn-âlûduma
 Kanlu gözlerle gerek baksam ruh-ı Ma’bûduma
 Bir dem evvel Şâmiyân reh-yâb edin maksûduma
 Öldürün ser-mest-i sahbâ-yı rızâyım öldürün
 Şâmiyân ben nûr-ı çeşm-i Mustafâ’yım öldürün
 Öldürün rûh-ı Aliyyü’l-Murtazâ’yım öldürün

7 Ehl-i Beyt’e zulm, Süfyânîleri şâd eyleyin
 Ka’be’yi vîrân edip de Şâm’ı âbâd eyleyin
 Bâr-gâh-ı Zü’l-celâl’i mâtem-âbâd eyleyin
 Ben ki râh-ı Zü’l-celâl’e reh-nümâyım öldürün
 Şâmiyân ben nûr-ı çeşm-i Mustafâ’yım öldürün
 Öldürürn rûh-ı Aliyyü’l-Murtazâ’yım öldürün
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8 Katl edin ferzend-i ma’sûm-i Nebiyy-i Rahmet’i
 Eyleyün sad-çâk tâ-mahşer kulûb-i ümmeti
 Öldürün Şâh-ı Şehîdân-ı diyâr-ı gurbeti
 İşte ben Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ’yım öldürün
 Şâmiyân ben nûr-ı çeşm-i Mustafâ’yım öldürün
 Öldürün rûh-ı Aliyyü’l-Murtazâ’yım öldürün

9 Fikr-i istimdâd gelmez bu dil-i âgâhıma
 Siz Yezîd’e fahr edün ben de Resûlullâh’ıma
 Bakmayun zûr-ı ataşdan böyle âh u vâhıma
 Mâhî-i âteş-geh-i bahr-i belâyım öldürün
 Şâmiyân ben nûr-ı çeşm-i Mustafâ’yım öldürün
 Öldürün rûh-ı Aliyyü’l-Murtazâ’yım öldürün

10 Etdiğin herkes bulur ukbâda ey kavm-i liâm
 Sanmayın kalsın cezâsız fi’liniz yevmül-kıyâm
 Bendesin elbet şefâatle eder ceddim bekâm
 Nûr-ı çeşm-i Şâfi-i rûz-ı cezâyım öldürün
 Şâmiyân ben nûr-ı çeşm-i Mustafâ’yım öldürün
 Öldürün rûh-ı Aliyyü’l-Murtazâ’yım öldürün
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Müseddes 

 Nevha

 Mefâîlün Mefâîlün Faûlün

 Şehîd-i hançer-i Şimr-i sitem-ger
 Peyember oğludur Allâhu Ekber

1 Müselmânım diyen bir nâ-müselmân
 Bu emr-i nâ-sezâya verdi fermân
 Katîl İslâm kâtil de müselmân
 Katîli bildinüz mi ey azîzân
 Şehîd-i hançer-i Şimr-i sitem-ger
 Peyember oğludur Allâhu Ekber

2 Yetîmânı kalan beytü’l-hazensiz
 Gezen başı cidâlarda bedensiz
 Yatan sahrâda cismi pîrehensiz
 Düşen topraklara na’şı kefensiz
 Şehîd-i hançer-i Şimr-i sitem-ger
 Peyember oğludur Allâhu Ekber

3 Yezîd ey bed-terîn-i halk-ı âlem
 Düşün bir kıydığın zât-ı mükerrem
 Değil Mûsâ değil İsâ bin Meryem
 Değil Yahyâ değil İdrîs ü Âdem
 Şehîd-i hançer-i Şimr-i sitem-ger
 Peyember oğludur Allâhu Ekber
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4 “Elâ ta’sen leküm7” ey sifle-ümmet
 Umar mıydı bunı sizden o hazret
 Ki görsün Ehl-i Beyt’i bin ihânet
 Olan galtîde-i hûn-ı şehâdet
 Şehîd-i hançer-i Şimr-i sitem-ger
 Peyember oğludur Allâhu Ekber

5 Suâl etdim şehâdetle mübâhî
 Aceb kimdir bu mahbûb-ı İlâhî
 Ki ağlar hâline hep murg u mâhî
 Dedi sorma o şâh-ı güm-sipâhı
 Şehîd-i hançer-i Şimr-i sitem-ger
 Peyember oğludur Allâhu Ekber

7. Size yazıklar olsun. 
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Müseddes

 Sayha

 Mef ûlü Mefâilün Faûlün

1 Matlûb göründi Kibriyâ’ya
 Tâ aşkı ide bülend-pâye
 Dikkatle bakıldı evliyâya
 Ehliyyet içün bu müddeâya
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya

2 Hasretle iderdi aşk eyvâh
 Kim olmadı kimse benden âgâh
 Bu hâlet-i ye’s içinde nâ-gâh
 Geldi heyecâna gayretullâh
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya

3 Turdukça arada perde-i cân
 Elvermez olur visâl-i cânân
 Maksûd-ı ezel bu idi her ân
 Tâ şâhid-i aşk ola nümâyân
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya
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4 Olmak diledi cemâl-i Mevlâ
 Âyîne-i tîğdan da peydâ
 Bir kanlu göze ide tecellâ
 Tâ kim göre başka bir temâşâ
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya

5 İskât içün ıztırâb-ı aşkı
 Neşr etmek içün kitâb-ı aşkı
 Bildirmek içün cenâb-ı aşkı
 Nûş etmek içün şarâb-ı aşkı
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya

6 Temkînini bozmaya kazâdan
 Ser-mest ola neş’e-i rızâdan
 Havf etmeye kavm-i eşkıyâdan
 Başı kesile susuz kafâdan
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya

7 Seyr eyle o pâdişâh-ı aşkı
 Ol şâh-ı cihân-penâh-ı aşkı
 Göstermeğe bâr-gâh-ı aşkı
 Âşıklara resm ü râh-ı aşkı
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya

8 Müstağrak-ı bahr-ı hayretim ben
 Âyâ ne idi murâd-ı Zü’l-men
 Dünyâ kadar asfiyâ tururken
 Bunca sulehâ-yı dîn içinden
 Gönderdi Hüseyn’i Kerbelâ’ya
 Gark eyledi lücce-i belâya
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Müseddes 

 Şîven

 Âlem-i Menâmda Hazret-i Hâtemü’l-Enbiyâ Tarafından 
Nûr-ı Aynı Olan Cenâb-ı İmâm Hüseyn’e Hemân Kerbelâ 
Cânibine Azîmet Etmesi İçün Vukûa Gelen Tavsiye ve 
Tahrîzât-ı Hikmet-âyât-ı Risâlet-penâhî’yi Müş’irdür

 Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

1 Terk-i cândur kurb-ı Rabbu’l-’İzzet’e râh-ı vusûl
 Himmet et ol devlet-i uzmâyı kesbe çâre bul
 Zevki yok âlâmı çok ömre nihâyet ver oğul
 Vâdî-i aşkın çekil iklîm-i feyz-efzâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

2 İtmedikçe âşık-ı müştâk ifnâ-yı vücûd
 Görmez envâr-ı hakîkatden tecellâ-yı şuhûd
 Hâk ü hûna düşmedikçe yokdur imkân-ı suûd
 Bâr-gâh-ı sidrenün bâm-ı felek-fersâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına
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3 Zebhden bâk itme çün ibnü’z-zebîhün oğlusun
 Şibl-i Haydar’sın dahi Sultân-ı Kevneyn oğlusun
 Cilve-fermâ-yı makâm-ı “Kâbe kavseyn” oğlusun
 Çık azîzim sen de kavs-i kurbun “ev-ednâ”sına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

4 Ger tekarrübse murâdın aşk şâhen-şâhına
 Var götür kurbânların teslîm-i bismil-gâhına
 Bakma bî-kes ümmehâtın nâle-i cân-gâhına
 Hem ilişme anlarun feryâd u vâveylâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

5 Katlini temhîd içün bî-hâb u râhatdur Yezîd
 İtme tedbîründen ashâb-ı Sukayf’ı nâ-ümîd
 Olsun a’dâ-yı Hudâ tenhâlığından müstefîd
 Ninova’nun rıhlet eyle deşt-i şîven-zâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

6 Ummadık cevri bana bu kavm-i gaddâr etdiler
 Emrimi müstehziyâne redd ü inkâr etdiler
 Akıbet Kur’ân’ı da ihrâk-bi’n-nâr etdiler
 Gayrı ma’nâ virdiler elfâzına imlâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

7 Şer’imi tezyîfe kalkışdı gürûh-ı eşkıyâ
 Pây-ı tahkîrâtla çiğnendi ahkâm-ı Hudâ
 Çekdiğim zahmetler oldı hep hebâ-ender-hebâ
 Âlet oldı dîn-i Hak …lerün dünyâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına
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8 Zâyi’ olmuş hakkımı sa’y et de istirdâd kıl
 Târumâr olmuş binâ-yı şer’imi âbâd kıl
 Kendüni ifnâ ile ibkâsına imdâd kıl
 Büsbütün mahv olmadan bârî çalış ihyâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

9 Basdı tûfân-ı dalâlet arzı ey Nûh-ı zamân
 Ümmet-i merhûmeyi fülk-i necâta al hemân
 Aç o fülk-i himmete kanlı kefenden bâd-bân
 Zevrak-ı cismün dahi sal hâk ü hûn deryâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

10 Bildiğim mahlûk ise bu zümre-i Mervâniyân
 Bî-hayâ bir kavmdir mazlûma vermezler amân
 Kan güderler ahz-ı sâr etmek dilerler her zamân
 Benden ol Bedr ü Huneyn eşyâhına ercâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

11 Muktezâ-yı maslahat sulh eyledi oğlum Hasan
 Harbdir şimdi fakat ıslâh-ı dîni gösteren
 Başka dürlü sönmez işbu âteş-i cevr ü fiten
 Seyl-i hûn-âb-ı şehâdet çâredir ıtfâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

12 Hârıku’l-’âde şehâdetle eyâ Şâh-ı Hicâz
 Enbiyâ vü evliyâdan bul kemâl-i imtiyâz
 İsm-i pâkün la’l-gûn kanunla “Sârallâh” yaz
 Bâr-gâh-ı Zü’l-celâl’ün târem-i a’lâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına
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13 Kanına kanı karışsun şîr-hâre Asğar’un
 Gark-ı hûn olsun dahi Abbâs u Avn u Ca’fer’in
 Hilkaten hulkan bana benzer Aliyy-i Ekber’in
 Kendi destünle kefen geydür kad-i zîbâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

14 Kardaşın kolsuz şehîd olsun da devrilsin alem
 Şerbet-i şâfî deyü bîmârun içsün zehr-i gam
 Âhuvân-ı Yesrib ü Bathâ gazâlân-ı Harem
 Cümle sayd olsun diyâr-ı Kûfe’nün nesnâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

15 Destine değmezse âşûrâda ger âb-ı Fırât
 Âbdest al kan ile kıl âşıkâne bir salât
 Ditresün tekbîr ü tehlîlünden oğlum kâinât
 Lâyık olsun kıldığın mevlâların Mevlâ’sına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

16 Hâme-i dil-dûz-ı peykân bâm-dâd-ı hûn-ı ser
 Mushaf-ı ruhsârına yazsın mübârek sûreler
 Nakş olunsun nâsiyende hatt-ı “ve’n-şakka’l-kamer”
 Mazhar olsun sûretün tefsîrine ma’nâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

17 Cânibeyninde şehîdân-ı melâyik-manzarun
 Çâk-ber-çâk olduğu hâletde nâzik peykenin
 Re’s-i maktû’un bir elde dîğer elde Asğar’ın
 Gir bu sûretle Hudâ’nın mahşer-i kübrâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına
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18 Dök fezâ-yı mahşere yek-ser benât-ı Haydar’ı
 Da’vet et zâlimlere kahr-ı Hudâ-yı Ekber’i
 Dâd-hâh ol târumâr eyle sufûf-ı mahşeri
 Başka bir şûriş-füzûn et mahşerin gavgâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

19 Her beliyyâta hamûl olsun ten-i mihnet-resin
 Hazret-i Kur’ân gibi yansun hıyâm-ı akdesin
 Bî-peder etfâl-i ma’sûmun benât-ı bî-kesin
 Dest-gîr olsun gerek Şâm’ın eşerr-i nâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

20 Mahv-ı mutlak ol nüfûz-ı hükme eyle ictihâd
 Kıl cahîm ü cenneti fermân-pezîr-i inkıyâd
 Düşmenânun nâ-murâd et dostânun ber-murâd
 Çâre-sâz ol anlarun dünyâsına ukbâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

21 Hâlık ihmâl eylemez a’dâya mühlet verse de
 Hakkı elbette eder ihkâk-ı “nârun mü’sade”
 Var kıyâs et hâl ü şân-ı hasmı zîrâ haşrda
 Müdde’î bi’z-zât Mevlâ’dur bu kan da’vâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına

22 Zahm-ı hûnîn-i şehîdân gül gibi hâlâ güler
 Güller açmışdır ten-i nâzüklerinde yâreler
 Gülşen-i Peygamber’i seyr etmek istersen eğer
 Uğra bir dem Kerbelâ’nın dil-güşâ sahrâsına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına
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23 Seyr kıl bir kerre sen ol zâhid-i bî-gayreti
 Eylemiş bu feyzden mahrûm ehl-i sünneti
 Kendisince îd-i ekberdir mezârın vahşeti
 Kim ki eyler i’tinâ Şâh-ı Şehîd’in yasına
 Hâzır ol oğlum Hüseyn’im Kerbelâ gavgâsına
 Kârvân-ı Ehl-i Beyt’i çek belâ sahrâsına
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Müseddes

 Bu Dahi O Me’âlî Mutazammındır

 Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne

1 Pây-ı menhûsunla basma bu müşebbek sîneme
 Seng-i mihnetle tokunma hurd u hâş âyîneme
 Beyt-i Ma’mûr-ı İlâhî’dür bu sîne çiğneme
 Düşme kâbûsâne böyle kalb-i vîrân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne

2 Son nefesde Rabbimi tesbîhe bârî ver mecâl
 Sîne-i sad-çâkimi etme bu rütbe pây-mâl
 Andadır mahfûz âyât-ı Kerîm-i Zü’l-celâl
 Çıkma ey Abdu’s-Sanem âyât-i Kur’ân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne

3 Bir nefer mazlûmı bu zilletle ey Mervâniyân
 Kimse öldürmez eğer müşrik de olsa bî-gümân
 Katline bir müslimün yetmez mi bir zahm-ı girân
 Urmadan maksad nedür peykân peykân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne
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4 Cümle hayvânât iken bu kıt’ada sîr-âb-ı âb
 Âl-i Peygamber neden kalsun ataşdan dil-kebâb
 Hangi dinde hangi mezhebde revâdur ey kilâb
 Saldıra bin nâ-müselmân bir müselmân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne

5 Hangi milletden sudûr itmiş bu gûne fi’l-i şûm
 İşte akvâm u milel işte Mecûs u işte Rûm
 Vahşiyâne hangi kavm-i bî-hayâ itmiş hücûm
 Hançer ü şemşîr ile sultân-ı zî-şân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne

6 Ârzûnuz benden ey a’dâ-yı dîn Süfyâniyân
 Bir laîn ibnü’l-laîne ahz-ı bey’atdur hemân
 Hey Hudâ-neşnâslar lâzım değildir bir zamân
 Lât u Uzzâ’ya tapınmak ehl-i îmân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne

7 Olmayaydı ey Hudâ ism-i Sabûr’un cilve-ger
 Kâş olaydı bâr-gâh-ı âsumân zîr ü zeber
 Anda kim her sûdan itdi Şâmiyân-ı bed-güher
 Zâlimâne hamleler Şâh-ı Şehîdân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne

8 Geçmedi bilmem neden bu kâr-gâh-ı kün-fekân
 Yerlere ol dem ki kasd etdi Hüseyn’e Kûfiyân
 Sanki oldı hamle-âver bir takım rûbeh-dilân
 Yârelenmiş hâk ü hûn-âlûd arslan üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne
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9 Belde-i İslâm İmâmü’l-Müslimîn’e oldu teng
 Avladı hâk-i Hicâz âhûların hûk u peleng
 Dendi Âlullâh’a vâveylâ esîrân-ı Fireng
 Seyf-i udvân çekdiler Mahbûb-ı Yezdân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne

10 Mecma-ı İslâm’ı Şâmîler perîşân etdiler
 Cümleten deryâ-yı gufrânı kızıl kan etdiler
 Tek İmâm-ı asra mı Allâh’a isyân etdiler
 Kıldılar Mervâniyân tuğyân tuğyân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne

11 Perveriş-yâb-ı yed-i Peygamber olmuş bir beden
 Yandı üç gün tâb-ı cân-sûz-ı şuâ-ı şemsden
 Peyker-i sad-pâresin gördükde bî-gasl u kefen
 Perde çekdi hâk ü hûn ol na’ş-ı uryân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne

12 Nerde kaldı hürmet-i Peygamber-i âhir zamân
 Bu cefâlar âline şâyeste mi ey zâlimân
 Hiç gazûbâne yürür mü tâbi-i İslâm olan
 Bir takım bî-dâd-res etfâl-i nâlân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne

13 Tutdınuz kayd-ı esâretde benât-ı Haydar’ı
 Kıldınız küffârı hep tezyîf-i İslâm’a cerî
 Dostânı ağladup güldürdünüz düşmenleri
 Aldınuz dâreynde hüsrân hüsrân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne
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14 Ber-hayât oldukça gamdan eşk-rîz olsam gerek
 Bu musîbet âleme dâğ-ı derûndur haşre dek
 Hiç elem-nâk olmadın mı ey cefâ-perver felek
 Hamlesinden ol şeyâtînin Süleymân üstüne
 Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne
 Çıkma ey bî-rahm kâfir arş-ı Rahmân üstüne
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Müseddes

 Şehâdet

 İmâm-ı Mazlûmun Hâtime-i Hayâtı Olarak Zü’l-Cenâh
 Üzerinden Âyet-i Rahmet Gibi Yere Şeref-Nüzûli

 Mef’ûlü Mefâilün Faûlün

 Vâ-Fâtımetâh vâ-Aliyyâh
 Atdan yere düşdü Huccetullâh

1 Gam-hâne-i arzdan ziyâde
 Gavgâ-yı azîm var semâda
 Gûyâ ki zemîn-i Kerbelâ’da
 Atdan yere düşdü Huccetullâh
 Vâ-Fâtımetâh vâ-Aliyyâh
 Atdan yere düşdü Huccetullâh

2 Ey hâl-i cihâniyân zebûn ol
 Ey safha-i hâk bahr-ı hûn ol
 Ey kubbe-i çarh ser-nigûn ol
 Atdan yere düşdi Huccetullâh
 Vâ-Fâtımetâh vâ-Aliyyâh
 Atdan yere düşdü Huccetullâh
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3 Bağlandı ibâda bâb-ı rahmet
 Çökdü ruh-ı kâinâta zulmet
 Yâ Rab bu ne âteşîn kıyâmet
 Atdan yere düşdü Huccetullâh
 Vâ-Fâtımetâh vâ-Aliyyâh
 Atdan yere düşdü Huccetullâh

4 Ya Rab bu ne zulm-i nâdir-emsâl
 Kim şer’-i Nebî edildi ibtâl
 Kur’ân-ı Kerîm olundu pâ-mâl
 Atdan yere düşdü Huccetullâh
 Vâ-Fâtımetâh vâ-Aliyyâh
 Atdan yere düşdü Huccetullâh

5 Şâm ehli Yezîdiyân-ı güm-râh
 Evlâd-ı Resûl’e kıydı eyvâh
 Gelmez mi zuhûra gayretullâh
 Atdan yere düşdü Huccetullâh
 Vâ-Fâtımetâh vâ-Aliyyâh
 Atdan yere düşdü Huccetullâh
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Mesnevî 

 Du’â-nâme-i Bezm-i Azâ
 
 Feilâtün Mefâilün Feilün

1 Ahadâ izzet ü celâlin içün
 Samedâ zât-ı Zü’l-celâlin içün

2 Enbiyâ-yı izâm hürmetine
 Evliyâ-yı kirâm hürmetine

3 Yâ İlâhî be-hürmet-i Kur’ân
 Be-Nebiyy-i mukaddes-i zî-şân

4 Hâtemü’l-enbiyâ Resûlullâh
 Şâfi-i ümmetân-ı nâme-siyâh

5 Ehl-i Beyt-i Resûl hürmetine
 Nesl-i pâk-i Betûl hürmetine

6 Anların çekdiği musîbet içün
 Kerbelâ’da kopan kıyâmet içün

7 Pâre pâre düşen bedenler içün
 Hep kızıl kan olan kefenler içün
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8 Hakk’a kurbân olan civânlar içün
 Hak yolında şehîd olanlar içün

9 Kesilen teşne-kâm başlar içün
 Dökülen la’l-fâm yaşlar içün

10 Ehl-i Beyt’in figân u âhı içün
 Kerbelâ Şâh-ı gam-sipâhı içün

11 Bu muhakkar azâyı eyle kabûl
 Kıl bu cem’in duâsını makbûl

12 Nerede var ise azâ-yı Hüseyn
 Meclis-i mâtem ü bükâ-yı Hüseyn

13 Cümlesin kıl mutâbık-ı me’mûl
 Vâsıl-ı bâr-gâh-ı hüsn-i kabûl

14 Reh-neverdân-ı hâk-i pâk-i Hicâz
 Hâciyân-ı harîm-i arş-tırâz

15 Zâyirân-ı eimme-i ethâr
 Âkifân-ı meşâhid-i ebrâr

16 Cümlesin eyle hurrem ü hoş-hâl
 Kendi dâr u diyarına îsâl

17 Kıl umûmen bilâd-ı İslâm’ı
 Behre-mend-i refâh u hoş-kâmî

18 Dîn-i islâmı pây-dâr eyle
 Düşmen-i dîni hâr u zâr eyle

19 Pâdişâhân-ı mülk-i İslâm’ı
 Tâc-dârân-ı ma’delet-kâmı
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20 Hele Abdü’l-Hamîd Hân-ı zamân
 Ol mu’azzam halîfe-i zî-şân

21 Pây-ı tahtında fârigu’l-bâliz
 Sâyesinde emîn ü hoş-hâliz

22 Ömr ü ikbâlini füzûn eyle
 Hasmını mahv u ser-nigûn eyle

23 Kişverin şen memâlikin ma’mûr
 Hâtırın eyle hurrem ü mesrûr

24 Düşmen mahv u bî-mecâl olsun
 Pây-ı kahrunla pây-mâl olsun

25 Vükelâ-yı fihâm-ı devletini
 Ümerâ-yı izâm-ı şevketini

26 Kıl muvaffak umûr-ı hayra müdâm
 Cümlesin eyle bahtiyâr u be-kâm

27 Hâsa ol husrev-i sitâre-sipâh
 Şeh-i İrân Muzafferü’d-dîn Şâh

28 Husrev-i Cem-hadem cihân-ârâ
 Câ-nişîn-i Sikender ü Dârâ

29 Ömr ü iclâlin ile rûz-efzûn
 Kalbine ver sürûr-ı gûnâ-gûn

30 Eyle mahzûn ra’iyyetin dil-şâd
 Halkın âsûde kişverin âbâd

31 Siyyemâ hazret-i sefîr-i kebîr
 Şâibü’r-re’y ü sâhib-i tedbîr
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32 Dâim olsun şükûh u ikbâli
 Pây-dâr olsun ömr ü iclâli

33 Sâyesin başımızdan eyleme kem
 Mihribân kıl ra’iyyete her dem

34 Yâ İlâhî be-hakk-ı Âl-i Resûl
 Şîrzâd-ı fakîri itme melûl

35 Muhtasar hıdmetin kabûl eyle
 Lâyık-ı dergeh-i Resûl eyle

36 Kıl kederden bu mecma’ı âzâd
 Bi’n-Nebiyyi ve âlihi’l-emcâd





EK
MERS YELER
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Murabba

 Hazret-i İmâm Hüseyn-i Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ Aleyhi’s-
selâm Efendimiz’in Mahdûm-ı Mükerremleri Aliyy-i Ek-
ber Hazretlerinin Şehâdetleri Hakkında.

 Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün

 Beni söyletmeğe hacet mi var ey tâc-ı serim
 Söylüyor maksadımı eşk-feşân dîdelerim

1 Bana da izn-i şehâdet ver varayım
 Eyle baba beni de peyrev-i erbâb-ı yakîn  
 Teşne-gânım ecelim feyz-i şehâdet dilerim
 Redd-i mes’ûl iderek hatırımı kılma hazin

2 Ehl-i Nebî ediyor dem-be-dem a’dâ tazyîk
 Terk-i candır bu işin çâresi yok başka tarîk
 Ne ammi kaldı ne kardaş ne sahâbe ne refîk
 Oldular cümlesi maktûl-i reh-i dîn ü mübîn

3 Çâr u nâ-çâr o ciğer-pâre-i Zehrâ-yı Betûl
 Arz-ı hâcâtını şehzadesinin kıldı kabul
 Söyledi git oğul amma sakın etme acul
 Çünki ol kâmet-i mevzûnunı lâzım tezyîn
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4 Mefhar-ı Ahmed-i Muhtâr’ı edüp zîb ü seri
 Zü’l-fekâr-ı Şeh-i Merdân’ı nitâk-ı kemeri
 Altına çekdi dahi tevsen-i hayru’l-beşeri
 Kıldı şehzadesini cilve-ger-i hâne-i zîn

5 Vardı Ekber oradan validesi haymesine
 Kıldı îfâ-yı vedâ hâher-i ma’sûmesine
 Sabr u tenbîh ederek mâder-i mazlûmesine
 Dedi gösterme kazâ vü kaderde çîn ü cebîn

6 Eyledi çünki Alî resm-i vedâı itmam
 Ba’dehû takbîl-i kef ü pây-ı maâlî İmâm
 Çevirip dizgini meydâna taraf kıldı hıram
 Arkasından baka vâlidi zâr u gam-gîn

7 Eli böğründe idüp semt ü semâvâta nigâh
 Kâinâta bakarak çekdi ciğerden bir âh
 Dedi ey nâsır-ı mihnet-zedegân yâ Allah
 Hâlet-i zarımı hâlet-i ferzendimi bîn

8 Yâ İlâhî bu giden nâdire-i âlemdir
 Bu civân eşref-i evlâd-ı nebî âdemdir
 Katl-gâha bu giden işte ciğer pâremdir
 Vâlid-i zarına yâ Rab sen ol hayr-ı mu’în

9 Ekber’imdir bu benim maktele âdil gidiyor
 Yûsuf’umdur bu benim cânib-i katil gidiyor
 Ah sahrâ tolusı kurda mukabil gidiyor
 Şâhid-i hâlim ol ey dâd-res-i mazlûmîn

10 Hâsılı tîğ çeküp düşmene gösterdi hücum
 Yardı gitdi saf-ı harbi o civân-ı ma’sûm
 Bükdü yandan yana düşmenleri mânende-i mûm
 Eyledi ekserini tu’me-i nâr-ı siccîn
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11 Tığını kılmış idi fâyizü’l-ervâha vekîl
 Sür’at-ı kabz-ı vekile hased eylerdi asil
 Bârekallâh der idi savletine Azrâ’îl
 Elini ver öpeyim söyler idi Rûhu’l-Emîn

12 Kuşadup çevresini düşmen-i dîn dâire-sân
 Kaldı merkezde hemân nokta gibi taze civân
 Her tarafdan olup endamı sihâmâta nişan
 Tîr ü peykânla kanatlandı misâl-i şâhîn

13 Yâreler zahmını şekl-i hadîde etdi mezîd
 Hecmeden nâire-i nâr-ı ataş oldı şedîd
 Güneşin sûzişi de yârelerin kıldı kadîd
 Harb u darb emrini bu hâlde gördükde çetin

14 Haymeler canibine kıldı hemân atf-ı inan
 Vâlid-i zara hitaben didi ey gavs-ı zaman
 Ekber’in gayri susuzlukdan helak oldu âmân
 Kıl tedârik bana bir katre baba mâ-i maîn

15 Karşılaşdıkda veled ü vâlid ile leb-ber-leb
 Ekber’in ağzına verdi dilini mîr-i Arab
 Ki emip belki ola teşneliği def’a sebeb
 Gerüye çekdi ciğer-sûhte Ekber kendini

16 Didi ey vâlid-i âzürde-dil ü efgende
 Ki lisânın kurudur âh benimkinden de
 Senden âb isteyişim kıldı beni sermende
 Bu ne halet bu ne mihnet bu ne ahvâl-ı hazîn

17 Diyerek maktele döndi yine mâ’dan mahrum
 Eyledi cünd-i belâ kendisine toğrı hücum
 Bir civânın sarup etrafını bin ferd-i zalûm
 Üstüne yağdırarak sayısız tîr ü zûbîn
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18 Biri derdi ki urun ferd kalup kimsesi yok
 Biri derdi ki urun takati yok yâresi çok
 Kimi şemşîr çalardı kimi nîze kimi ok
 Çâk çâk eylediler cismini ol kavm-i laîn

19 Nâzenîn cismine yağdıkça sinân u hançer
 Akdi son tamlası al kanı ile toldı eğer
 Kalmadı cism-i latifinde dahi kandan eser
 Olmadı kuvvet-i bâzûsına dahi artık emîn

20 Koydu başını eğerin başına bî-tâb u tüvân
 Aç susuz yâreler azgın yüreğinde heyecan
 Atının boynuna toğru kapanup bî-dermân
 Birkaç elfâz kesik savt ile kıldı telkîn

21 Dedi ki şimdi mürüvvet çağıdır ey hayvan
 Son ümîdim sana kaldı yürüdü ağzıma kan
 Turma babama yetişdir beni var ise imkân
 Na’şımı çiğnemeden işbu gürûh-ı bî-dîn

22 Kolların gerden-i esbe atarak za’fından
 Ah baba der idi gel yetiş imdada sen
 Başka bir fâcia bu hâl-i gam-efzâda iken
 Oldı bâm-ı feleğe velvele-endâz-ı tanîn

23 Za’fdan koymuş iken başını sercin kaşına
 Bir laîn bakmayarak anasının gözyaşına
 Bir topuz çaldı demirden o civânın başına
 Başına döndü o esnada semâvât u zemîn

24 Değdi bu hâdiseden yek-dîğerine melekût
 Oldı dehşet-zede sükkân-ı cihân-ı lâhût
 Kâinâtı bu denî fâciadan kıldı mebhût
 Kâş destin kırılaydı dediler kerrûbîn
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25 Oldı bu fâciadan hâli tamâmiyle harâb
 Bırakup dizgini çıkdı ayağından rikâb
 Yere atdan düşerek oldı şevk-rîz-i türâb
 San nüzul etdi yere arşdan âyât-ı mübîn

26 Üşüşüp başına derken bir alay tohm-ı zinâ
 Ser-i meksûrını kat’ itmek içün bî-pervâ
 Yek-dîğerle var iken aralarında fâriğâ
 Yetişüp vâlid-i mazlûm-ı ma’siyet-âgîn

27 Kimseye bu güni gösterme eyâ Rabb-i Celîl
 Görmeye bir baba evlâdını bu rütbe zelîl
 Kimse bu vech ile olmuş ne şehîd ü ne katîl
 Bu teessür yakar erbâb-ı dili haşre değin

28 Oğlunu gördü ne sûretde o mümtâz-ı enam
 Parçalanmış kafa a’zâ dahi toğram toğram
 Aldı aheste anın başını diz üstine İmâm
 Dökerek eşk-i teessür didi ey mâlik-i dîn

29 Bir benim hâlime bir Ekber’ime eyle nigâh
 Bu da son fidyedir uğrunda senin yâ Allah
 Kuzu kurbânlarımı sen eyle kabûl-i dergâh
 Sen bilürsün bu hedâyâmın İlâhî değerin

30 Ben çü rütbemi kıldı İlâhî ibkâ
 İşte ben işte oğul işte adû işte fedâ
 Sen dahi şânına lâyık olanı eyle edâ
 Kıl bu mes’ûd abîdânemi îfâya karîn

31 Ey Hudâ ravza-i pâkîze-i Peygamber içün
 Pâre pâre cesedi yerde yatan Ekber içün
 Süd deyü nâvek emen körpe Alî Asgar içün
 Feyzî-i âcizi bizlerden ayırma âmîn
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 Bana da izn-i şehâdet ver eyâ server-i dîn
 Eyle şahım beni de pey-rev-i erbâb-ı yakîn

(Derleyen: Ali Rıza ÖGE, Bektaşi Şiirleri Antolojisi (Yaz-
ma), İstanbul Büyükşehir Belediye Kütüphanesi, No: 0.131, 
s. 202-204. 
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Kasîde

 Mef ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün

1 Başlar gönül enîn ile feryada yâ Hüseyn
 Geldikçe mihnet ü elemin yâda yâ Hüseyn

2 Yalnız kulûb-ı ehl-i mahabbet değil harâb
 Yasın tutula âlem-i bâlâda yâ Hüseyn

3 Yasın tutulmuşsa feleklerde yâ neden
 Ağlar melekler ‘arş-ı mu’allâda yâ Hüseyn

4 Da’vet olundun ümmeti irşâd içün fakat
 Katlin tekaddüm eyledi irşada yâ Hüseyn

5 Bir müslimân bulunmadı mı aceb Kerbelâ güni
 Gelsün sana o hâlde imdada yâ Hüseyn

6 Takdın kefen libâsını kurbân-ı Hak deyü
 Yetmiş iki ekârib-i evlâda yâ Hüseyn

7 Bir Müslimin cenazesi meslûb-ı bî-kefen
 Kalmış mı üç gün üç gice sahrada yâ Hüseyn

8 Peygamber oğlusun diye mi kıydılar sana
 Gelmez ki başka güne sebeb yâda yâ Hüseyn



116

9 Peygamber oğlunu öldüre Peygamber ümmeti
 Hiç hâtıra gelir mi bu dünyâda yâ Hüseyn

10 Başından atdı tacını Cibrîl anda kim
 Re’sin göründi nîze-i a’dâda yâ Hüseyn

11 Kendini helak iderdi eğer bu mesâ’ibi
 Zeyneb göreydi âlem-i rü’yâda yâ Hüseyn

12 Nasıl tahammül eyledi görmüşken aşikâr
 Bilmem bu fâci’âta ol üftâde yâ Hüseyn

13 Al kan içinde yatdığını validen görüp
 Sabr itdi mi sürâdık-ı ulyâda yâ Hüseyn

14 Arşullâha gelmedi mi lerziş-i azîm
 Ağâz idince Fâtıma feryâda yâ Hüseyn

15 Oğlu şehîd ocağı sönük yurdu tarumar
 Mevlâ ola mu’în o nâ-şâda yâ Hüseyn

16 Senden ziyâde ehl-i semâvât ağladı
 Ahvâl-i zâr-ı seyyid-i süccâda yâ Hüseyn

17 Vâlid şehîd ammi şehîd ibni ammi şehîd
 Bilsen neler çekerdi o şehzade yâ Hüseyn

18 Ey şâh-ı evliyâ sanırım enbiyâ dahi
 Sabr itmemiş bu zulm-i bî-dâda yâ Hüseyn

19 İllâ susuzluğunla ten-i çâk-çâkinle
 Azürde oldı Hazret-i Mevlâ da yâ Hüseyn

20 Katillerin ne yüzle mülâkî olur aceb
 Ceddin Resûl’e mahşer-i kübrâda yâ Hüseyn
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21 La’net bu hâinân-ı Rasûl’e sabâh u şâm
 Vâcib değil mi şer’-i teberrâda yâ Hüseyn

22 İmâniyânı matemine kıldı mübtelâ
 Mervâniyânı eyleyen âzâde yâ Hüseyn

23 Biz şâkiriz bu hâle ki kılmış Hudâ bizi
 Sâbit-kadem tarîk-i tevellâda yâ Hüseyn

24 Feyzî günâh-kârdır amma ümîd-vâr
 Senden umar şefâati ukbâda yâ Hüseyn

(Derleyen: Ali Rıza ÖGE, Bektaşi Şiirleri Antolojisi (Yaz-
ma), İstanbul Büyükşehir Belediye Kütüphanesi, No: 0.131, 
s. 204-205. 
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Gazel

1 Enîn ü nâle, seher-hîze ney nevâsı gelir
 Bükâdan ârif-i billâha mey safâsı gelir 

2 Suhenverin eseri bir hayât-ı sânidir
 Giderse dâr-ı fenâdan yine sedâsı gelir

3 Benim vücûdum olur nâ-pedîd o dem yoksa
 Cihan bu halde kalmaz kadr-şinâsı gelir

4 Abes tabîb arama derd-i dil-ârâ yâhu
 Ki derd-mend olanın gaybdan devâsı gelir

5 Kederden özge garîbü’d-diyârı kim yoklar
 Marîz iyâdetine gelse âşinâsı gelir

6 Sitem-gerân-ı Hüdâ nâ-şinâs hakkından
 Efendi tecrübe etdim seher duâsı gelir

7 Azâb-ı kabri şetâretle atlatır Feyzî
 O dem ki baş ucuna Âl-i Mustafâ’sı gelir 

(İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, 
3. baskı, Dergah Yayınları, İstanbul 1988, c. I, s. 421). 
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