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Türkçe şerh edebiyatı kapsamında ortaya konan literatür, Anadolu sahasında şekillenen 

edebî gelenek içerisinde ciddi bir yekun teşkil etmektedir. Bu literatür daha ziyade, 

Osmanlı Türklerinin beslendiği Arap ve Fars edebî gelenekleri içerisinde ön plana çıkan 

klasik metinler merkezinde şekillenmiştir. Bu hâliyle klasik Türk edebiyatı içerisinde 

kendisine hususi bir yer edinen şerh literatürü, İslâm medeniyet tarihi içerisinde ortaya 

konan edebî muhtevanın, Türk edebî geleneği tarafından tevarüs edilmesi olgusunun 

somut örneklerini göstererek ilmî ve içtimaî sahalarda olduğu gibi edebî sahada da 

geleneğin farklı dillerle bir süreklilik oluşturduğu hususuna işaret etmektedir. Ka‘b b. 

Züheyr tarafından Hz. Peygamber’e sunulan ve sonrasında Kasîde-i Bürde ismiyle 

iştihar eden şiir de bu gelenek içerisinde çokça şerh edilen eserlerden biridir.  

Bu tez çalışmasında Kasîde-i Bürde’ye XIX. yüzyılda Mollacıkzâde Mehmed 

Râ’if Efendi tarafından yazılan Ziyâ’u’l-Fu’âd fî Şerhi Bânet Su‘âd isimli şerh metni 

incelenmiş ve eserin tam transkripsiyonlu metin neşri yapılmıştır. Çalışmanın amacı, 

İslâm tarihinin ilk edebî ürünlerinden biri olan Kasîde-i Bürde üzerine yazılan ve henüz 

üzerinde durulmamış bir metnin inceleme ve neşrini üstlenerek son yıllarda mahiyet ve 
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gayesine daha ciddi araştırmalarla vurgu yapılan Türk şerh edebiyatı sahasında devam 

eden çalışmalara katkıda bulunmaktır.  
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ABSTRACT 
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SHARH OF QASÎDAT AL-BURDAH NAMED ZIYÂ’U’L-FU’ÂD FÎ SHARH 

BÂNAT SU‘ÂD BY MOLLACIKZÂDE MEHMED RÂ’İF (ANALYSIS-TEXT-

DICTIONARY-INDEX) 

 

The literature that exposed within Turkish commentary tradition constitutes critical 

amount inside literary tradition which shaped in Asia Minor. These works, which were 

shaped around the classics of Arabic and Persian literatures, influenced Ottoman 

Turks. Under those conditions, the commentary tradition, which has an unique place in 

Turkish literature, demonstrates continuity not only in field of social and religious 

sciences but also in the case of literature, thus proving that it inherits the great classics 

of Islamic Civilization. Qasîdat al-Burdah, which was presented to the Prophet 

Muhammed (peace be upon him) by Ka‘b b. Zuhayr, is one of the most expounded 

literary works in this tradition.  

This masters thesis analyzed Mollacıkzâde Mehmed Râ’if’s commentary on the 

Qasîdat al-Burdah in the early 19th century and publishes the full transcript of the text 

from an original manuscript for the first time. The goal of this study is to analyze a 

commentary on the Qasîdat al-Burdah, one of the very first literary work in Islamic 

history, that has not studied yet, and also to underline the purpose and the content of 
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one of the most serious works in the field of Turkish commentary literature by 

publishing it in this thesis.  

 

Key Words: 

Qasîdat al-Burdah, Ka‘b b. Zuhayr, Mollacıkzâde Mehmed Râ’if, Ziyâ’u’-Fu’âd fî 

Sharh Bânat Su‘âd, Turkish literary commentary tradition 

 

 

 

 



 

ÖNSÖZ 

 

Klasik Türk edebiyatının arka planı ve dayandığı ilmî-edebî geleneklerin fark edilip, 

edebiyat ve medeniyet tarihi içerisindeki kritik irtibatların kurulması noktasında şerh 

edebiyatı literatürü kayda değer bir rol üstlenmiştir. Merkeze aldığı eserler, sair ilmî 

uğraşlar tarafından da dikkat çekici bulunan edebî şerh geleneği, yöntem bakımından 

söz konusu disiplinlerden de ciddi ölçüde istifade etmiştir. Esasında medeniyet tarihimiz 

içerisinde şerh geleneğinin ilk adımlarını kelâm, fıkıh, felsefe, tasavvuf gibi disiplinler 

atmış ve bu anlama çabasının usûlüne ilişkin belirgin ve kuşatıcı bir çerçeve çizerek 

edebî-estetik metinlerin şerhi meselesine de yardımcı olabilecek bir örneklem ortaya 

koymuştur. Bu takip çizgisi de tarih içerisinde ilmî ve edebî geleneklerin birbirinden 

etkilenerek gerek muhteva gerekse yöntem bazında sıkı bir etkileşim içerisine 

girdiklerini ortaya koymakta; böylece birinin diğerini bilgi ve yöntem açısından 

beslediği, ötekininse edebî ve estetik açıdan diğerine katkıda bulunduğu bir destekleme 

mekanizmasının oluşturulduğunu gözler önüne sermektedir. 

 Bahsedilen bu etkileşimin geriden gelen diğer uçları ihmal edilip edebî gelenek, 

bizzat kendisini kuran ve kendi belirlediği rotada bir başına yoluna devam eden bir 

olguymuş gibi meseleye yaklaşmak ise gerekli ilgilerin tam kurulamadığı muallak bir 

zemin oluşturmakta, bu durum da en nihayetinde bir yöntem problemini beraberinde 

getirmektedir. Edebî geleneği, içerisinde filizlendiği ilmî gelenekten bağımsız bir 

şekilde değerlendirmek şeklinde kısaca ifade edilebilecek olan bu problemli yöntem, 

gelenek içerisinde doğan yorum biçimlerini göz ardı etmesi dolayısıyla, tek çare olarak 

modern kuramlara  başvurmakta  ve  ilgisiz  birtakım  yöntem  teklifleri  sunarak  eldeki 
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birikimi bir başkasına ait anlama ve yorumlama geleneğiyle yargılama tavrını ihdas 

etmektedir. Şüphe yok ki bu durum, edebî geleneği incelerken onu besleyen arka planı 

fark etmek ve edebî eserlerin bu arka plandan istifade ederek kurduğu geleneği tarih ve 

önem sırasına göre takip etmekle aşılabilecektir. Bu da edebî eserleri bu gözle tetkik 

etme bilincinin yerleşmesi durumuna bağlıdır. 

 Bu tez çalışmasında biz, yorum geleneği içerisinde mülahaza edilebilecek olan 

edebî şerh literatürünü icmali de olsa nazari olarak bu gözle ele almaya çalıştık ve İslâm 

edebiyat tarihi içerisinde en çok şerh edilen metinlerden biri olan Ka‘b b. Züheyr’in 

“Kasîde-i Bânet Su‘âd” isimli eserine, bir Osmanlı kadısı olan Mollacıkzâde Mehmed 

Râ’if Efendi tarafından 19. yüzyıl başında yazılan şerh metninin ilmî neşrini yaparak, 

takip ettiği usûle ilişkin bazı tespitlerde bulunmaya gayret ettik. Kuşku yok ki bir 

yandan geleneği bir bütün olarak ele alan yaklaşımların kuvvet kazanması, bir yandan 

da edebî metinlerin ilmî neşirlerinin yapılmasıyla edebiyatımızın, medeniyet tarihi 

içerisinde büyük bir boşluk doldurduğu çok daha sağlıklı bir şekilde idrak 

edilebilecektir. 

 Bu vesileyle çalışma boyunca kıymetli vakitlerini ayıran ve metnin tamamını 

birlikte mülahaza ettiğimiz, aynı zamanda Arap edebiyatı tarihi ve şerh edebiyatı 

hakkında değerli bilgilerini benimle paylaşan tez danışmanım Prof. Dr. Orhan Bilgin 

hocama; Arabî ibarelerin irab edilmesi hususunda yardımlarını esirgemeyen hocam 

Fahreddin Kabave’ye; arşiv ve mezartaşı çalışmalarında yardımcı ve öğretici vasfıyla 

yanımda bulunan ağabeyim Muhammed Said Güler’e; manevi yardım ve desteklerini 

bir an olsun eksik etmeyen eşim ve aileme müteşekkir olduğumu beyan etmek isterim. 
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MOLLACIKZÂDE MEHMED RÂ’İF’İN ZİYÂ’U’L-FU’ÂD FÎ 

ŞERHİ BÂNET SU‘ÂD İSİMLİ KASÎDE-İ BÜRDE ŞERHİ 

(İNCELEME) 

 

Giriş 

“Açmak, yarmak” karşılığına gelen lügat manasından, başlı başına bir telif türüne 

dönüşerek terim anlamını kazanan şerh mefhumunu etraflı bir şekilde kavramak, gerek 

ilmî gerekse edebî geleneğin mahiyet ve işleyiş yapısını anlayabilmek adına oldukça 

kritik bir önem taşır. Her bir aşamasında büyük bir titizlik gerektiren bu anlama 

sürecinin adımlarıysa; bir şerhin ne olduğu, niçin ortaya konulduğu ve nasıl bir boşluk 

doldurduğu, muhatap aldığı metinlere karşı nasıl bir yaklaşım içerisine girdiği ve en 

nihayetinde de nasıl bir yöntem izlenerek inşa edildiği sorularının sorulması ve bunlara 

verilecek somut cevaplarla ortaya konabilir. 

Belirtilen bu gidişata göre evvela bir telif türü olarak şerhin tarif ve mahiyetiyle 

başlamak, hemen ardından şerhin gayesinin ne olduğunu ve muhatap aldığı esere karşı 

nasıl bir tavırla yaklaştığını kavramak ve son olarak da nasıl bir yöntem izlenerek 

oluşturulduğunu incelemek şeklinde bir sıralama ortaya çıkar. Şerhlerin gaye ve yöntem 

itibariyle çok çeşitlilik arz etmesine binaen bu mahdut inceleme içerisinde gaye ve usûle 

ilişkin meseleler üzerinde durmayacağımızı belirtelim. Nitekim birçok şerh, gaye ve 

yöntem  itibariyle  müstakil  olup,  kendine  özgü  birtakım  yollar  takip  etmektedir. Bu 
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bakımdan bunları aktarmak yerine daha kısa açıklamalarla meseleye değinerek girişte, 

daha ziyade şerhlerin mahiyeti meselesi üzerine eğilmenin daha uygun olacağını 

düşünüyoruz.
1
 

1. ŞERH MEFHUMU ve GELENEKLE KURULAN İRTİBAT 

1.1. Tarif ve Mahiyeti Bakımından Şerhler 

Mecazi kullanımı yaygınlaşan bazı kelimeler, hakiki anlamlarını ikinci plana bırakarak 

mecazi kullanımı esas kullanım haline dönüştürür ki bu durum şerh kelimesi için de 

geçerli olan bir açıklamadır. Bu yüzden etimolojik izahlar ile ikinci planda kalan hakiki 

kullanımları bir kenara bırakarak, bir ıstılah olarak şerhin ne olduğunu birkaç kaynak 

vasıtasıyla aktarmak suretiyle tarif ve mahiyet üzerindeki sorgulamamıza başlayabiliriz. 

Ahmed Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmânî’si şerh için “sözü açıp teşrîh, tefsîr, 

tavzîh etmek, te’lîfin müşkilâtını hal ve tefsîr etmek, dilim dilim yarar gibi bir metni 

telvîh etmek”
2
; Şemseddin Sâmi’nin Kâmûs-i Türkî’si “bir kitâbın ibâresini yine o 

lisânda veya bir lisân-ı âharda tafsîl ve îzâh ederek müşkilâtını açmak”
3
; Mehmed 

Salahî’nin Kâmûs-ı Osmânî’si “bir şeyin mahfî ve müşkil olan dekâik ve gavâmızını 

îzâh ve tefsîr için söylenilen sözler ve bu yolda yazılan kitâblar”
4
 karşılıklarını 

vermiştir. 

                                                           
1
 Edebî şerhlerin gaye ve yöntemlerine ilişkin birkaç değerlendirme için bkz. M. A. Yekta Saraç, 

“Şerhler”, Türk Edebiyatı Tarihi, II, (İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006), s. 123-126; 

Sadık Yazar, “Anadolu Sahası Klasik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği”, (Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011), s. 58-61 ve 71-85; Ömür Ceylan, “Sebeb-i Teşrîh”, 

Tasavvufi Şiir Şerhleri, (İstanbul: Kapı Yayınları, 2007), s. 315-321; Hülya C. Taşçı, “Türkçe Edebî 

Şerhlerde Amaç ve Yöntemler”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX / Metnin Hâlleri: Osmanlı’da Telif, 

Tercüme ve Şerh, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2014), s. 82 vd. 
2
 Ahmed Vefik Paşa, Lehçe-i Osmânî, (İstanbul Mahmud Bey Matbaası, 1306), s. 1191. 

3
 Şemseddin Sâmi, Kâmûs-ı Türkî, I, (İstanbul: İkdam Matbaası, 1317), s. 773. 

4
 Mehmed Salahî, Kâmûs-ı Osmânî, IV, (İstanbul Mahmud Bey Matbaası, 1322), s. 67. 
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Birkaç tarifin ardından zihinde genel hatlarıyla ve iktifa edilebilecek ölçüde 

beliren şerh tasavvurunun, tanımlar içerisinde yer alan tefsir, tavzih, teşrih, telvih, tafsil, 

telif, hal, izah gibi diğer kelimelerin de teferruatlı tarifleriyle daha kuvvetli bir görünüm 

kazanacağını düşünebiliriz. Tanımların ardından zihnimizde oluşan tasavvur, doğrudan 

doğruya mahiyeti bize vermese de onu anlamamız hususunda bize yardımcı olur. Peki 

mahiyet derken tam olarak ne kastediyoruz, bu nokta üzerinde duralım. 

Vahiy eksenli bir tecrübe olarak İslâm medeniyeti içerisinde izah ve açıklama, 

oldukça temel ve kritik bir noktayı teşkil eder. Vahyin bir peygamberle beraber 

gönderiliş hikmetlerinden biri de ilâhî buyruğun insanlar tarafından kolayca 

anlaşılabilmesi adına, sözün eylem olarak tatbik ve uygulama formunu göstermek, yani 

metni fiilî olarak şerh etmekten ibarettir. Bu doğrultuda peygamberin inancı, sözleri, 

amelleri, hükümleri ve yaşayışı, ilâhî kelamın nasıl anlaşılması gerektiği hususunda 

insanlara rehberdir. 

Peygamberin ardındansa dinin yaşanabilirliği, ona ait olan bütün her şeyin belirli 

bir usûl çerçevesinde ve mukayyet bir formda sistemleştirilmesi ile temin edilebilir ki, 

İslâm medeniyet tecrübesinde bunun karşılığı, İslâmî ilimlerin teşekkül sürecine tekabül 

eder. Bu da tedvin faaliyetleri olarak isimlendirilen ilk dönem içerisinde ortaya konan 

metinlerin oluşum süreci şeklinde tecessüm eder. Bu süreç hadisten kelama, fıkıhtan 

lugavî ilimlere kadar uzanan farklı uğraşların sistemleşmesini ihtiva eden bir kurulum 

olarak karşımıza çıkar. Bütün bu süreç boyunca peşinde olunan esas maksat ise 

sürekliliği muhafaza etme gayret ve düşüncesidir. 

Tarifin ardından mahiyeti üzerine yoğunlaşacağımız şerh mefhumunu incelerken 

de bu süreklilik düşüncesini gözden kaçırmamak gerekir. Nitekim kendinden önceki bir 
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metni ele alarak değerlendiren bir başka metin, manayı açmak ve müşkülleri halletmek 

gibi maksatların üstünde bir başka üst maksat olarak geleneğin sürekliliğini temin 

vazifesini de görür; velev ki ikincil metin o sahaya dair hiçbir “yenilik” getirmemiş bile 

olsa. Bu anlamda şerhler, bazı metinleri daha iyi anlamaya yardımcı olacak bir istifade 

mercii oldukları gibi, en az bunun kadar da bazı ilke ve hükümlerin tasdik ve kabulünün 

devam ettirildiği, yaşatıldığı ve böylelikle sürekliliğin mukayyet bir formda temin 

edildiği bir kanal olarak karşımıza çıkmış olur. Bu minvalde şerhler, ilmî/edebî birer 

faaliyet oldukları kadar geleneğin sürekliliğini sağlayan âmiller olarak da okunabilir ki, 

mahiyete ilişkin soruşturmamızın uzandığı nokta da tam olarak buraya dayanmaktadır. 

Gelenek içerisinde kabul gören varlık, bilgi ve yöntem altyapısının ikincil 

metinler yani şerhler vasıtasıyla ileri bir döneme taşındığını söyleyebiliriz. Uç bir örnek 

olarak, ele alacağı kaynağa tamamen muhalif bir tavır içerisinde olsa da ikincil 

metinlerin, asıl metinlerle aynı ontolojiye dayandığını ifade etmemiz mümkündür. Şârih 

tarafından şerhin ne maksatla yazıldığına dair ifade edilen beyanlar, şerhin gaye ve 

işlevine atıfta bulunarak ortaya konacak eserin işlevini gösterdiği gibi, eserin bizzat 

kendisi, daha umumi bir nazarla birtakım müsellemlerin ve ortak kabullerin devam 

ettirildiğine işaret ederek metnin bir başka gizli işlevini daha ortaya koymuş olur. 

Mutabakat esasına dayalı olan bu işaret, gelenek içerisinde ortaya konan muhtevanın 

işleyiş biçimini değerlendiren bir göze kritik bir fonksiyon olarak görünür. 

Bir metne her asırda farklı bir şerhin yazıldığını düşünelim. Bu vaziyet bize ne 

söyleyecektir? Bu soruya birçok cevap bulabiliriz. İlk olarak bu metnin ilerleyen süreç 

içerisinde de ilmî, edebî vs. olarak alakayı celp edici, kıymetli ve dikkate değer 

bulunduğu sonucunu çıkarabiliriz. Eserin, yeni dönemde gündeme gelen meseleleri de 
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gözeterek yeniden ve derinlikli olarak ele alındığı, asrın anlayış ve idrakine uygun bir 

dille yeniden kurulumunun sağlandığı şeklinde bir yoruma da ulaşabiliriz. Varacağımız 

bir diğer yargıysa ikincil metnin yani şerhlerin, ister yepyeni şeyler ortaya koysun, ister 

bir tekrardan ibaret olsun, netice itibariyle bir şeylerin varolmaya devam ettirilmesi 

sorumluluğunu yüklendiğini ortaya koyar. Burada dikkatlerden kaçmaması gereken 

nokta ise varlıktaki sürekliliğin bilgideki yenilikten çok daha değerli bir pozisyonda yer 

aldığı hususudur. Bu hiyerarşi de -bu konuda en yaygın temayüllerden biri olarak 

beliren- yeni bir şey anlatmadığında şerhlerin, pek de önemi olmayan bir üretime 

dönüştüğü şeklindeki nakıs yaklaşım ya da menfi tutumu haksız çıkaracak bir mahiyet 

arz etmektedir. Nitekim aslolan, bir şeyin varolması ve varlığını muhafaza etmesi iken, 

düşünceye yeni boyutlar kazandırarak bilgi değeri taşıması ise bunun ardından 

gelebilecek olan ikinci bir aşamayı temsil eder. Şu durumda İslâm, Yahudi, Hıristiyan 

vs. oluşunda herhangi bir ayrım söz konusu olmaksızın bir medeniyet tarihi içerisinde 

ortaya konan ikincil metinler/şerhler, o medeniyetin varlık, düşünce ve akide 

hususundaki zamansal devamlılığını temin etmeye muktedir olabiliyorsa, bunların 

sürekli yeni bir şey ortaya koymama durumlarında bile kıymetinde herhangi bir azalma 

söz konusu olmayacaktır. Kaldı ki şerhler özelinde bu durum, sadece varlık itibariyle 

sürekliliği sağlamaktan ibaret değildir. Şerh, aynı zamanda varlıktan sonraki ikinci bir 

aşama olarak bilgi üzerine odaklanmak ve ona katkılarda bulunmak gibi diğer bir 

boşluğu daha kapatabilecek bir değerin ifadesidir. Yine de bu aşamanın, ikinci aşama 

olarak yorumlanması gerektiği hususunu da dikkate almak gerekir. 

Bu hususun ardından, diğer bir başlık altında, mahiyeti hakkında kısa bir 

değerlendirmede bulunduğumuz şerh faaliyetinin, edebîliğin işleyişi içerisinde nasıl bir 
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yer edindiği ve nasıl bir boşluk doldurduğu hususuna açıklık getirerek meseleye devam 

edelim. Bu geçiş başlığında, hem inceleme alanımızın edebiyat ve edebî gelenek olması, 

hem de ele alacağımız şerh metninin edebî bir metin olması dolayısıyla edebîlik ve 

süreklilik arasındaki irtibatı somutlaştırmamız anlamlı ve faydalı olacaktır. Bu irtibatın, 

İslâm edebiyatlarının mahiyeti hususunda bir düşünce kazandırma potansiyelinde 

olduğunu da düşünebiliriz. 

1.2. Edebîlik ve Sürekliliğin İşleyişi Bağlamında Şerh-Beyan İlişkisi 

İslâm medeniyeti bağlamındaki düşünce ve edebiyat geleneği içerisinde, bir eserin 

edebîliği hususunu incelerken beyan mefhumunu mutlak surette dikkate almamız 

gerekir. “Mânâ-yı vâhidin tarîk-i muhtelife ile îrâdı”
5
, yani tek bir anlamın birden fazla 

yolla ifade edilmesi anlamına gelen beyan; 1) teşbih, 2) mecaz (istiare + mecaz-ı 

mürsel), 3) kinaye şubeleriyle
6
, sınırlı malzemeden oluşan dil imkanlarını genişleterek 

bir anlamın belki de dokuz on farklı manaya gelmesine zemin hazırlama vazifesi görür. 

Edebîliğin esasını teşkil eden unsur da dil malzemesi içerisindeki hakiki anlamlar 

üzerinde gerçekleştirilen işte bu genişletme hareket ve faaliyetidir. Bu minvalde, işleyiş 

itibariyle bir eseri edebî yapan temel unsurun beyan olduğunu ifade etmemiz de 

mümkündür. Bu kısa açıklamanın hemen ardından meseleyi şerhle ilişkilendirmeye 

çalışalım. 

Birçok işlevinin yanı sıra dildeki mana çeşitliliğini artırma vazifesini de gören ve 

bunu da sınırlı bir malzemeyi kullanarak gerçekleştiren beyan ilminin söz konusu işleyiş 

yapısına göre inşa edilmiş olan bir edebî metin, tam da şerh faaliyetinin dört gözle 

                                                           
5
 Âşık Çelebi, Meşâʻiru’ş-Şuʻarâ, Millet Kütüphanesi: Ali Emîrî Tarih, nr. 772, vr. 3b. 

6
 Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-Belâğa, (Kahire: Matbaatu’s-Saʻâde, 1914), s. 206. 
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beklediği bir malzeme olarak karşımızdadır.
7
 “Zira bir metnin şerh edilmesi için ince 

anlamlar gizlemesi ve mecazi kullanımlara imkan verecek şekilde yazılmış olması 

gerekir.”
8
 Bu bakımdan bir şerhten beklenen ve onun tarifinde yer alan, “bir şeyin mahfî 

ve müşkil olan dekâik ve gavâmızını îzâh ve tefsîr için söylenilen sözler”
9
 anlamının, 

edebî eserler üzerinde gayet münasip bir karşılığı olduğu söylenebilir. Son tahlilde, 

beyan tarafından gizlenen, vuzuhtan koparılan, sıkıştırılan, kabzedilen bir anlamın şerh 

tarafından daha büyük bir kuvvetle ve çoğaltılarak yeniden ortaya çıkarıldığını ifade 

etmemiz de anlamlı bir hâle gelmektedir. Açıklamaya çalıştığımız bu durumu şöyle bir 

grafikle ifade edebiliriz: 

 

 

 

                                                           
7
 Kâtip Çelebi’nin, şerhi iktiza eden haller arasında zikrettiği kısımların üçüncüsü de böylesi bir metne 

işaret etmektedir. [Kâtib Çelebi, Keşf el-Zunûn, I, (İstanbul: MEB, 1971), s. 37.] Keşfü’z-Zunûn’da 

geçen bu kısım, aynı ibarelerle, Mahzenu’l-Ulûm isimli eserde, “kütüb-i müellefede bazı elfâzın meʻâni-

i te’vîliyyeye ihtimâli, veyahut elfâz-ı mecâziyye ve delâlet-i iltizâmiyye bulunması...” şeklinde ifade 

edilmiştir. [Seyyid Abdülzâde Mehmed Tâhir-Sarkis Orpilyan, “Şerh-i Kütüb”, Mahzenu’l-Ulûm, 
(İstanbul: Şirket-i Mürettibiyye Matbaası), 1308, s. 60 (vurgular bize ait).] 

8
 Ozan Yılmaz, “Klasik Şerh Edebiyatı Literatürü”, TALİD/Eski Türk Edebiyatı Tarihi, I, 2007, s. 272. 

9
 Mehmed Salahî, a.y. 
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    birincil / hakikî / vazʻî        ikincil / mecazî - kinaî 

                anlamlar                    - teşbihî - istiarî / 

    gayr-i vazʻî anlamlar 

 
 

Grafik I: [Beyan-şerh ilişkisi açısından anlamın dinamikliğini gösteren bir temsil]
10

 

Burada nazmın tabiatının, nesre nazaran muğlaklık ve müphemliğe çok daha 

açık oluşunun da önemli bir etkisi vardır. Eserin edebî oluşu, üstüne üstlük nazım oluşu, 

kapalılığı daha da artırarak şerhin gerekliliğini daha somut bir şekilde ortaya koyacaktır. 

Tam da bu kısımda beyanın şerhi gerektirmesi ile doğan bu organik ilişkinin, 

anlamların statikleşmesi probleminden kurtarıcı bir sorumluluk üstlendiğine de şahit 

oluruz. Bir şerh, çoğalan anlamları -ya da anlam ihtimallerini- zikrederek dil ve anlam 

geleneğinin dinamik bir şekilde varlığını sürdürebilmesine katkıda bulunur. Nitekim 

kelimeler, asırlara göre birtakım anlam değişikliklerine uğramakta, bazı manalarını 

yitirerek yeni anlamlar da kazanabilmektedir.
11

 Bu bakımdan yeni bir şerh ya da 

tercüme eser, bu yeni anlamların duyurulması noktasında önemli bir taşıyıcı 

                                                           
10

 Kullanılan terimler için bkz. İbrahim Özdemir, İslâm Düşüncesinde Dil ve Varlık, (İstanbul: İz 

Yayıncılık, 2006), s. 142. 
11

 Bkz. Mertol Tulum, XVII. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, (Ankara: TDK Yayınları, 2011), s. 2. 
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konumundadır.
12

 Bu durumu, yukarıda bahsettiğimiz süreklilik mefhumunun niteliğini 

artırıcı bir unsur olarak düşünmemiz de mümkündür. 

1.3. Klasik Şiirin İşleyiş ve Muhteva Yapısının Şerhlerle Olan İlişkisi 

Bu noktaya geldiğimiz bir anda, birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak, klasik şiirin 

işleyiş ve muhteva yapısının iki ayrı ilimden neşet ettiğine atıfta bulunmamızda da 

fayda vardır. Nazmın işleyiş biçimini oluşturan beyan ile -genel görünümüyle- nazmın 

muhteva yapısını oluşturan tasavvufun bir araya gelerek, özellikle de Fars ve Türk 

klasik edebiyatlarında, klasik şiirin esas malzemesini teşkil eden mazmunlar 

sistematiğini yahut remzî dili oluşturduğunu söylememiz mümkündür.
13

 Bu itibarla bu 

ilişkiyi şu şekilde ifade edebiliriz: 

Klasik şiirde; 

 İşleyiş yapısı        Beyan           anlamın çeşitliliği 

 Muhteva yapısı  Tasavvuf         anlamın derinliği 

Beyan        Tasavvuf           Mazmunlar Sistematiği / Remzî Dil 

Grafik II: [Klasik edebiyatlarda nazmın işleyiş ve muhteva yapısı ile beyan-tasavvuf 

birlikteliğini gösteren bir grafik] 

 

Bu birlikteliğin bir neticesi olarak şerh, beyanla sağlanan çeşitlilik ve tasavvufla 

sağlanan derinliğin imtizacı ile oluşan izah ihtiyacına cevap verebilecek yerinde bir 

                                                           
12

 Bu nokta-i nazarla asırlara göre sözlük hazırlama şeklindeki sözlükbilim çalışmaları bağlamında, edebî 

şerhlerin verimli bir malzeme dökümü sunduğunu da ifade edebiliriz. 
13

 Burada bir ara ifade olarak “genel görünümüyle” ibaresini kullanmamızın sebebi, cümledeki yargının, 

klasik şiirin muhteva itibariyle tamamıyla tasavvuftan ibaret olduğu şeklinde anlaşılmaması içindir. Bu 

noktada Walter Andrews’in şu cümlesinin yerinde bir tespit olduğunu görebiliriz: “[D]ivan şiirine bir 

bütün olarak bakıldığında, bu şiirin herhangi bir tasavvuf sistemini olduğu gibi aktardığı söylenemez, 

ama söz konusu geleneğin, tasavvufi bir varoluş görüşünü yansıttığı görülmektedir.” [Walter G. 

Andrews, Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, trc. Tansel Güney (İstanbul: İletişim Yayınları, 2009), s. 83 

vd.]. Annemarie Schimmel’in bu anlamdaki bir ifadesi için bkz. Annemarie Schimmel, Tasavvufun 

Boyutları, (Adam Yayıncılık, 1982), s. 250. 
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karşılık olarak belirir. Nitekim beyanın, yukarıda değindiğimiz, anlamı örterek şerh 

ihtiyacına kapı aralama hususiyeti gibi tasavvufi muhtevaya sahip olan edebî ürünlerde 

de anlamın gizlenmesi ve bu gizlilik sonucu metnin, şerh ve izahata ihtiyaç duyması 

meselesi söz konusu olacaktır. Annemarie Schimmel’in, tasavvufi şiirlerde anlamın açık 

olmamasının özellikle istendiği, böylelikle varlığın iki düzeyi -hatta bazen üçüncü bir 

düzey de eklenmektedir
14

- arasındaki salınımın kasıtlı olarak üretildiğine yönelik 

ifadeleri
15

, bu aşamada dikkatimizi çeken bir husustur. Schimmel’in değindiği varlığın 

düzeyleri arasındaki salınma durumu, lafızların kuşandığı anlamların salınımını da 

beraberinde getirmektedir. Varlık düzeyleri arasında anlama da etki eden bu salınım 

durumu ise şu şekilde gösterilebilir: 

        ÂLEM 

 

         Halk âlemi           Emir âlemi 

 

 

mülk âlemi 

dünya âlemi 

şuhûd âlemi 

cisimler âlemi 

fenâ âlemi 
 

Grafik III: [Varlık düzeyleri arasındaki geçiş yahut salınımı temsil eden bir şema]
16

 

                                                           
14

 Schimmel’in atıfta bulunduğu bu üçüncü varlık düzeyi, mülk ve melekût âlemlerinin haricinde, 

doğrudan doğruya ilâhî varlık mertebesine tekabül eden lâhût âlemidir. Bu ise genellikle kelâmcılar, 

sûfiler ve filozoflar arasında yapılan bir varlık katmanı [merâtibu’l-vücûd] taksimidir. [Bkz. Recep 

Şentürk, “Çok Katmanlı Varlık: Merâtibu’l-Vücûd (Multiplex Existence)”, Açık Medeniyet, (İstanbul: 

Timaş Yayınları, 2010), s. 237.] 
15

 Schimmel, a.g.e., s. 250. 
16

 Kullanılan terimler için bkz. Ömer Mahir Alper, Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir 

Tasavvurun Yeniden İnşası, (İstanbul Klasik Yayınları, 2010), s. 92. 

melekût âlemi 

ahiret âlemi 

gayb âlemi 

ruhlar âlemi 

bekâ âlemi 
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Esasında bu iki farklı varlık boyutunun nazım içerisinde işlenmesi ve yukarıdaki 

ayrım üzerinden edebî geleneğin şekillendirilmesi durumu, dile getirilmesi güç, belki de 

olanaksız olan anlamların remzî ve işarî yollarla, yani birtakım göstergelerle ifade 

edilmesi şeklindeki pratik bir düşüncenin ürünüdür. Bu doğrultuda, birinciler dâl ve 

ikinciler de medlûl olmak üzere; mülk âlemi ile melekût âlemi, dünya âlemi ile ahiret 

âlemi, şehâdet âlemi ile gayb âlemi, cisimler âlemi ile ruhlar âlemi, fenâ âlemi ile bekâ 

âlemi gibi karşıt mefhumlar arasındaki gel-git hareketinin, edebî/beyanî dili tasavvufi 

malzemeyle beslediğini ifade edebiliriz. Buradan hareketle varmamız gereken nihai 

netice ise halk âleminde mevcut olan mefhumların zikredilerek emir âlemindeki 

manaların kastedilme durumunun, şerhi gerekli kılan yönü teşkil etmesi noktasıdır. Son 

tahlilde beyan ve tasavvuf ortaklığıyla kurulacak böylesi bir eserde yer alan ve varlık 

düzeyleri arasındaki alışverişi ifade eden bu irtibat ve ilişkiyi belirgin kılarak muhatabı 

mecazdan hakikate geçirmeye yardımcı olacak bir vasıta ihtiyacının, şerh faaliyetine 

işaret ettiğini söylememiz mümkündür. Lemaʻât, Mesnevî, Gülşen-i Râz, Pendnâme, 

Hâfız Divanı gibi tasavvufi mahiyet arz eden eserler üzerine yazılan şerhlerin de bu 

anlamda, söz konusu irtibat ve ilişkinin belirgin ve usûle uygun bir şekilde ifade 

edilmesi gayesini temsil ettiklerini düşünebiliriz. Üstelik bu eserlerin işleyiş yapısındaki 

çeşitlilikten daha ziyade muhteva yapılarındaki derinlik, esere yapılan şerhlerin de aynı 

şekilde derin olabilecekleri ihtimalini netice verir. En nihayetinde bu gibi eserlere 

yapılan şerhler her şeyin çözüldüğü ve dâllerin medlûllerle buluşturulduğu nihai bir 

aşamayı değil, dâllerin medlûllere işaret ettiğini gösteren ve bunların arasını 

yakınlaştıran bir üst aşamayı temsil eder. Diğer türlü bir gidişatta ise eserin bütün 

hususiyetini kaybetme durumu söz konusu olabilir ki, bu da birçok anlamı ihtiva eden 

bir metni soyarak çoraklaştırmak, dolayısıyla anlamsızlaştırmak manasına gelecektir. 
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Giriş itibariyle üzerinde durmaya çalıştığımız teorik meselelerin ardından, bu 

kısımda da kısaca Türkçe şerh edebiyatını oluşturan altyapı ve literatür taksimine 

değineceğiz. Bu esnada literatür bilgisi sunan kaynaklara atıflarda bulunduktan sonra 

tez konumuzun bir Kasîde-i Bürde şerhi olması hasebiyle Türkçe Kasîde-i Bürde 

şerhleri üzerinde durarak incelememize devam edeceğiz. 

2. TÜRKÇE ŞERH EDEBİYATI: ALTYAPI ve TAKSİM 

2.1. Türkçe Edebî Şerhleri Besleyen Altyapı 

Arap, Fars ve Türk dillerinde verilmiş edebî eserler üzerine yazılan Türkçe şerhlerden 

oluşan literatür, Türk edebiyatının umumi dairesi içerisinde ciddi bir yekun teşkil eder. 

Bu yekun, klasik edebiyat geleneği içerisinde nazım dışı faaliyetlerin istisnai olmadığını 

göstermeye yetecek derecede hacimli bir literatüre tekabül eder. 

Böyle bir edebî geleneğin vücut bulmasında klasik ilim sistemi ve eğitim 

müfredatı içerisinde edinilen tecrübe ve birikimin göz ardı edilemeyecek bir ehemmiyeti 

vardır. Dil hususunda tebahhur ederek Arapça ve Farsça eserleri şerh edebilecek, hatta 

bu dillerde telif dahi verebilecek derecede kelime ve gramer birikimi elde eden, bununla 

beraber diğer başlıklarda değindiğimiz beyan ve tasavvufun yanı sıra sair ulûm-i 

İslâmiye hususunda da yeterli donanıma sahip olan şârihler, gelenek içerisinde temayüz 

etmiş klasik eserleri şerh ederken bu müktesebatı da bir şekilde ortaya koyar. Üstelik bu 

durum, şerh edilen metnin tek bir sahayı hedef alan bir metin olması halinde bile 

kendisini göstermekten geri kalmayarak şerh esnasında ilmî geleneğe ait bilgi ve 

yöntemin birçok cihetini görmemize olanak sağlar. Bu durum, edebî gelenekle ilmî 

gelenek arasında ayrılmaz bir ilişki olduğunu ve bu gelenekler arasında ciddi ve 

derinlikli bir alışveriş düzeyinin kurulmuş olduğunu gösterir. Buna binaen medeniyetin 
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varlık görüşü etrafında şekillenen ilim geleneğinin, şerh edebiyatının oluşumuna zemin 

hazırlayan ve bu bağlamda ona altyapı oluşturan bir pozisyonda yer aldığını ifade 

edebiliriz. Bir adım daha ileri giderek şerh edebiyatının divan şiiri geleneğine nazaran 

ilmî ve edebî gelenekler arasındaki ilişki düzeyini çok daha belirgin bir şekilde 

yansıttığını da söyleyebiliriz.  

İlim geleneği ile edebî gelenek arasındaki bu münasebet, şerhlerin sadece 

sanatsal ve estetik boyutlu ürünler olmadığını, aynı zamanda ilmî bir değere sahip 

olduğunu da gösterir. Nitekim bütün uğraşların varlık, bilgi ve yöntem düzeyinde 

birbirine sıkıca bağlı olduğu böylesi bir gelenek içerisinde ilmî olanla edebî ve estetik 

değer taşıyan uğraşları birbirinden ayırmak mümkün olmadığı gibi anlamlı da değildir. 

Burada fark etmemiz ve kısaca belirtmemiz gereken kritik husus ise bu iki geleneğin 

birbiri olmadan var olamayacağı; birinin öbürünü bilgisel açıdan, ötekininse diğerini 

estetik ve edebî açıdan beslemesi ve zenginleştirmesi noktasıdır. 

2.2.Şerh Literatürünün Taksimi 

Klasik Türk edebiyatı bünyesinde yer alan şerh edebiyatı literatürünü, kaynak 

metinlerin dillerini dikkate almak suretiyle birkaç şekilde taksim etmek mümkündür. Bu 

literatürü; 

a) Arapça metinlere yapılan Türkçe edebî şerhler  

b) Farsça metinlere yapılan Türkçe edebî şerhler 

c) Türkçe metinlere yapılan Türkçe edebî şerhler  

şeklinde üç kısımda değerlendirmek mümkün olduğu gibi,  

a) Arapça ve Farsça metinlere yapılan Türkçe şerhler 
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b) Türkçe metinlere yapılan Türkçe şerhler  

şeklinde iki başlık halinde ele almak da mümkündür.  

Farklı kaynaklarda bu literatür, başka şekillerde de taksim edilmesine rağmen 

muhteva, tür ve biçim gibi hususiyetlerden ziyade kaynak dilleri esas alan taksimin, 

kabaca da olsa daha ayırıcı olacağını düşünebiliriz. 

Bu tasnifteki her bir maddede bir nazım biçiminin daha fazla öne çıktığını 

söylemek mümkündür. Nitekim şerh edilen Arapça eserlerin hemen tamamının kaside
17

, 

Farsça eserlerin daha çok mesnevi
18

, Türkçelerin ise ağırlığı gazel olmak üzere çeşitli 

bazı nazım parçalarından ibaret olduğunu görürüz.
19

 Arap, Fars ve Türk klasik 

edebiyatlarının her birinde en fazla kullanılan nazım biçimlerini de göz önünde 

bulundurduğumuzda bahsettiğimiz durumun anormal olmadığını fark edebiliriz.  

Bir başka husus olarak, yukarıdaki tasnife göre hem şerh edilen eserlerin sayısı, 

hem de literatürün hacmi itibariyle ilk sırayı Farsça metinlere yapılan Türkçe edebî 

şerhlerin alacağını da ifade edebiliriz. 

3. KASİDE-İ BÜRDE ve TÜRKÇE ŞERHLERİ 

3.1. Kasîde-i Bürde’nin Şerh Edilmesi 

                                                           
17

 Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Bür’e, Kasîde-i Tantarâniyye, Kasîde-i Hamriyye, Kasîde-i Münferice, 

Kasîde-i Mudâriyye, Kasîde-i Rûhiyye gibi. Bu eserlere yazılan Türkçe şerhlerle ilgili bkz. Yılmaz, 

a.g.m., s. 291-294; Yazar, a.g.tz., 537 vd.; Ceylan, a.g.md., s. 566 vd. 
18

 Farsça eserlere yapılan Türkçe şerhlerle ilgili bkz. Muhammed Emin Riyâhî, “Farsça Metinlere Şerh 

Yazılması”, Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı, trc. Mehmet Kanar (İstanbul: İnsan 

Yayınları, 1995), s. 223-225; Yazar, a.g.tz., s. 263 vd.; Yılmaz, a.g.m., s. 278-291; Ceylan, a.g.md., s. 

566. 
19

 Türkçe eserleri muhatap alan Türkçe şerhler içinse bkz. Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri, (İstanbul: Kapı 

Yayınları, 2007). Ceylan, kitabının önsöz kısmında çalışmalarını Türkçe eserlere yazılan Türkçe 

şerhleri incelemek suretiyle sınırlandırdığını belirtmiştir. (s. xi) Bu sahaya yönelik literatüre 

yönlendirme açısından söz konusu çalışmaya başvurulabilir. 
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Türkçe edebî şerh literatürü içerisinde ele alınan Farsça eserlerin başında Mevlânâ’nın 

Mesnevî’si geldiği gibi
20

 Arapça eserlerin başındaysa Kaʻb b. Züheyr’in Kasîde-i 

Bürde’si
21

 ile Bûsirî’nin Kasîde-i Bür’e (ya da Kasîde-i Bürde)
22

 isimli eserleri gelir. 

Şüphesiz ki yüzyıllar boyunca birçok defa şerh edilen bu eserler sadece dil ve edebiyat 

sahalarında değil, içtimai olarak da derin tesirler uyandırmıştır. Öyle ki bu eserler 

sadece dil ve edebiyat âlimlerince değil, farklı sahalarda tebahhur etmiş âlim ve sûfiler 

tarafından da birçok defa şerh edilmiş, böylelikle bu gibi eserlerin tesiri daha geniş bir 

mecraya yayılma fırsatı bulmuştur.
23

 

Elbette ki bu eserlerin şerh edilmesinin bir gelenek halini almasında, eserlerin dil 

ve edebiyat hususundaki yetkinliklerinin büyük bir payı olduğu gibi, en az bunun kadar 

etkili olan manevi yönlerinin de belirleyici olduğunu burada ifade etmek gerekir. 

Kasîde-i Bürde için konuşacak olursak; Hz. Peygamber’in dinlediği, beğendiği ve 

ödüllendirdiği bir eser olması göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir eserin edebî 

geleneği ve içtimai kültürü şekillendirmeye hakkı olduğu belirgin bir şekilde ortaya 

çıkmış olur. Bu, bir ruhsat olarak telakki edilebileceği gibi aynı zamanda bir sorumluluk 

olarak da düşünülebilir. Nitekim Peygamber’in sözleri, fiilleri, tavır ve ahvali gibi, 

beğendiği şeyler de ümmet tarafından sevilip beğenilecek ve el üstünde tutularak 

aktarılmaya çalışılacaktır. Buna örnek olarak şair Ebû Câfer el-İlbîrî’nin 

                                                           
20

 Riyâhî, a.g.e., s. 223. 
21

 Bu konuda yapılan bir tez çalışması için bkz. Muhammet Osman Ünal, “Kasîde-i Bürde (Bânet Sü´âd) 

İle İlgili Yapılan Çalışmalar (Tespit ve Tanıtım)”, (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005), s. 

100-106. 
22

 Bu konuda yapılan bir tez çalışması için bkz. Ebubekir Sıddık Şahin, “Kasîde-i Bürde’nin Türkçe Şerh 

ve Tercümeleri”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 1997). 
23

 Kasîde-i Bürde’nin Arap kültürüne tesirleri, lügat ve nahiv âlimlerinin yanı sıra sûfi büyükleri 

tarafından da şerh edildiği ile ilgili olarak bkz. Seyyid İbrahim Muhammed, Kasîdetu Bânet Suʻâd li-

Kaʻb b. Züheyr ve Eseruhâ fî’t-Turâsi’l-ʻArabiyye, (Beyrut: el-Mektebu’l-İslâmî), 1986. 

Ayrıca kasidenin tasavvuf geleneği üzerinde tesirleri ile ilgili olarak bkz. a.mlf., “Kasîde-i Bürde li-Kaʻb 

b. Züheyr ve Mekânetuhâ fî’t-Turâsi’s-Sûfî”, Elif, 5, (Kahire, 1983): s. 49-72. 
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İskenderiye’deki bir hocasından naklettiği hadise zikredilebilir. İlbîrî’nin naklettiğine 

göre bir âlim ilim meclislerini Hz. Ka‘b’ın kasidesiyle başlatmakta olup, kendisine 

bunun sebebi sorulduğunda o zat, “Bir keresinde [rüyamda] Resûlullâh’ı gördüm ve 

O’na, ‘Ey Allah’ın Resûlü, Ka‘b kasidesini senin önünde mi okudu?’ diye sordum. 

Resûlullâh, “Evet, ben o kasideyi severim ve onu seveni de severim’ buyurdular. Ben de 

o kasideyi her gün okuyacağıma Allah’a söz verdim” şeklinde cevap vermiştir.
24

 

Netice itibariyle Hz. Peygamber tarafından güzel bulunan bir edebî eserin 

sonraki dönemde, asır ve coğrafya farkı olmaksızın bütün bir ümmetin dikkatini 

çekmesi ve onları cezbetmesinin gayet tabii bir duruma işaret ettiği söylenebilir. 

Muhammed Hamidullah, kasidenin, bütün Müslüman milletlerin dillerine tercüme 

edildiğini ifade etmiştir.
25

 Bunun yanı sıra kasideye yazılan şerhlere ait kapsamlı 

literatür taramaları ve bibliyografya çalışmaları incelendiğinde eserin, başta Arapça 

olmak üzere Farsça, Türkçe, Kürtçe, Çağatayca, Urduca dillerinde geniş bir şerh 

edebiyatı literatürü oluşturduğu görülecektir.
 26

 

3.2. Bürde Hadisesi 

                                                           
24

 Ahmed b. Muhammed el-Makkarî et-Tilimsânî, Nefhu’t-Tıyb min Ğusni’l-Endelûsi’r-Ratîb, II, (Beyrut: 

Dâru Sâdır, 1968), s. 689 nakl. Ahmet Murat Özel, “Ka‘b b. Züheyr ve İmam Bûsirî’nin Kasîde-i 

Bürde’lerinin  Klasik Edebiyatımız ve Kültürümüzdeki Yansımaları”, III. İslami Türk Edebiyatı 

Sempozyumu, 25-26 Nisan 2014, İstanbul, s. 2 
25

 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, trc. Mehmet Yazgan (İstanbul: Beyân Yayınları, 2004), b. 

730. 
26

 Kasîde-i Bânet Suʻâd’a yazılan şerhlerle ilgili tespit edebildiğimiz en kapsamlı bibliyografya 

çalışmaları için bkz. Fuat Sezgin, GAS (İstidrâkât ʻalâ Târîhi’t-Turâsi’l-ʻArabiyye: Kısmu’ş-Şiʻr ve 

Fıkhu’l-Luga), VII, Arapçaya trc. Muhammed Naîmî-Kâsım Naîmî (Cidde: Dâru İbni’l-Cevzî, 1422), s. 

54-84 [58 adet şerh]; Ebu’l-ʻÎd Tâhir el-Fakhî, “Bânet Suʻâd ve Şurûhuhâ”, Âlemu’l-Kütüb, 31-34/4, 

(Riyad: 2010): s. 475-496 [49 adet şerh]; Abdullah Muhammed el-Habeşî, Câmiʻu’ş-Şurûh ve’l-Havâşî, 

I, Mecmaʻu’s-Sekafî, (Abudabi: 2004), s. 376-387 [110 adet şerh]; Süleyman Tülücü, “Kaʻb b. Züheyr 

ve Kasîde-i Bürde’si Üzerine Notlar I”, AÜİFD, S. 5, (Erzurum: 1982): s. 165-169 [75 adet şerh]. 
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Kasîde-i Bürde’nin hangi sebebe binaen söylendiği ve şairin Hz. Peygamber’le 

yüzleşmesi ilgili olarak yaşanan hadiseler zinciri, İslâm tarihlerinde aktarılmış olduğu 

gibi -birkaç farklı tarikle- hadis kayıtlarında da yer almaktadır.
27

 

Muallakât-ı Sebʻa şairlerinden Züheyr b. Ebî Sülmâ’nın oğlu ve aynı zamanda 

da râvisi
28

 olan Kaʻb b. Züheyr’in, hicretin 9. senesinde Hz. Peygamber’in huzuruna 

gelerek Müslüman olması ve kasidesini okumasını konu alan bu haber, farklı uzunluk 

ve kapsamlarda İbn İshâk, Ebân b. Osman, İbn Hişâm, İbn Kuteybe, İbnu’l-Esîr, İbn 

Kesîr gibi birçok kaynak tarafından nakledilmiştir. Bunlar arasında hadiseyi en 

kapsamlı ve ayrıntılı olarak anlatan kaynak ise ilk dönem İslâm tarihlerine en mühim 

kaynaklardan birini teşkil eden ve İbn İshâk tarafından zikredilen kayıtlardır.
29

 

Dolayısıyla Bürde hadisesini, İbn İshâk temelli olarak anlatan kaynaklar arasındaki İbn 

Hişâm’ın es-Sîretu’n-Nebeviyye’si ile İbn Kesîr’in el-Bidâye ve’n-Nihâye isimli eserine 

dayanarak aktarabiliriz. Bunlara ek olarak İbnu’l-Esîr’in el-Kâmil fi’t-Târih’inden de 

istifade ederek meseleyi anlatmaya başlayabiliriz. 

Kaʻb b. Züheyr, kardeşi Büceyr’le birlikte Peygamber Efendimizi görmek ve 

insanlara neler anlattığını işitmek üzere Medine’ye doğru yola çıkıp Ebraku’l-Azzâf
30

 

denilen mevkie ulaştı. Kaʻb, beraberinde götürdükleri koyun sürüsüne refakat etmek 

için burada kalıp beklerken Büceyr ise Resûlullâh’ın yanına giderek orada Müslüman 

oldu. Bunu haber alan Kaʻb, hem kardeşi Büceyr’i hem de Efendimizi hicveden birkaç 

                                                           
27

 Kasîde-i Bürde’nin senedinin zikredildiği bir kaynak olarak bkz. Câsir Halîl Ebû Safiyye, “Bânet Suʻâd 

/ Dirâsâtu’n-Nakdiyye”, Mecelletu’l-Ebhâsi’l-Yermûk, C-4, S. 1, (1986): s. 63-95 [64-67 arasında]. 
28

 Nihad M. Çetin, Eski Arap Şiiri, (İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1973), s. 23. 
29

 Şaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, (İstanbul İSAR Vakfı Yayınları, 2008), s. 167. 
30

 Medine’ye yaklaşık olarak 70 km. uzaklıkta bir mahal. 
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beyit yazarak Medine’ye gönderdi. Efendimiz bu şiiri işitince Kaʻb’ın öldürülmesini 

emretti.
31

 

Resûlullâh, Tâ’if’ten döndükten sonra Büceyr, kardeşi Kaʻb’a bir mektup 

ileterek Hz. Peygamber’in, kendisini hicveden şairlerin öldürülmesi emrini verdiğini, bu 

minvalde Abdullah b. Zibaʻrâ es-Sehmî ve Hubeyre b. Ebî Vehb gibi Mekkeli şairlerin 

kaçışıp saklandıklarını haber vererek kendisinin de ya gelip özür dilemesini yahut 

uygun bir yer bulup saklanmasını salık verdi.
32

 

Hakkında ölüm fermanı çıkarılmış olan Kaʻb için bundan sonra oldukça sıkıntılı 

bir süreç başladı. Sığınacak emin bir yer bulamadığı gibi insanlar onu daha da 

korkutmaya ve onun artık bir ölü olduğunu söylemeye başladılar.
33

 

Bunun ardından çember kendisi için iyice daralan Kaʻb’a, kardeşi Büceyr’den 

ikinci bir mektup daha geldi. Bu mektupta Kaʻb’ın huzura gelip teslim olması, Hz. 

Peygamber’in Müslüman olan kimseleri önceki amellerinden sorumlu tutmadığı 

yazılıydı.
34

 Bunun üzerine kasidesini hazırlayıp bir sabah vakti Mescid’in yolunu tutan 

Kaʻb, namaz bitince Resûlullâh’ın yanına doğru gitti, elini eliyle buluşturup kendisini 

tanıttı, eman dileyerek kasidesini okumaya başladı.
35

 

O sırada Ensâr’dan bir kimse öne atılıp Kaʻb’ı öldürmek için Efendimiz’den izin 

istediyse de Resûlullâh buna müsaade etmedi, onun pişman ve tövbe etmiş olarak 

                                                           
31

 İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih (İslâm Tarihi / el-Kâmil fi’t-Târih Tercümesi), II, trc. Beşir Eryarsoy 

(İstanbul: Bahar Yayınları, 1985), s. 254.  
32

 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye (Büyük İslâm Tarihi), V, trc. Mehmet Keskin (İstanbul: Çağrı 

Yayınları, 1994), s. 48. 
33

 A.g.e., s. 49. 
34

 İbnu’l-Esîr, a.g.e., s. 254. 
35

 İbn Kesîr, a.g.e., s. 49 vd. 
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buraya kadar geldiğini söyledi.
36

 Kasideyi dinledi ve sırtındaki hırkayı çıkarıp Kaʻb’a 

giydirdi. Bu hırka, daha sonra Hz. Muaviye tarafından satın alınmak istendiyse de Kaʻb, 

bu hususi ihsanı satmayı reddetti. Hz. Muaviye hırkayı, Kaʻb’ın vefatından sonra onun 

varislerinden yirmi bin dirhem karşılığında satın aldı ki, sonraki dönemde halifelerin 

yanlarında bulunan hırka işte bu hırkadır.
37

 

Bürde hadisesi, İslâm tarihlerinde yer aldığı gibi ilk dönem şuara tabakatında
38

 

ve ilm-i beyâna dair eserlerde de zikredilmiş
39

, ilerleyen dönemlerde ise bu hadiseye 

kısa da olsa temas etmek bir gelenek hâlini almıştır. Fars ve Türk klasik edebiyatlarına 

ait şuara tezkirelerinin mukaddimelerinde Kaʻb b. Züheyr ve Kasîde-i Bürde’sinden 

teberrüken bahsedilmesi de hadisenin, edebî geleneğin önemli bir parçası hâline 

geldiğine işaret etmektedir.
40

 

3.3. Türkçe Kasîde-i Bürde Şerhleri 

Tez olarak inceleyeceğimiz eserin, Kaʻb b. Züheyr’in Kasîde-i Bürde’sine yapılan 

Türkçe bir şerh olması hasebiyle burada bu kasideye yazılan diğer Türkçe şerhlerin bir 

listesini vermemiz de uygun olacaktır. Kütüphane taramaları sonucunda tespit 

edebildiğimiz Türkçe şerhleri, literatür bilgisi sunan kaynakların bilgilerini tadil etme 

gayreti ve yüzyıllara göre tasnif etmek suretiyle şu şekilde sıralayabiliriz: 

3.3.1. XVII. Yüzyıl Türkçe Kasîde-i Bürde Şerhleri 

                                                           
36

 İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, II, thk. Süheyl Zekkâr (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1992), s. 938.  
37

 İbnu’l-Esîr, a.g.e., s. 256. 
38

 Bkz. İbn Kuteybe, Kitâbu’ş-Şiʻr ve’ş-Şuʻarâ, I, thk. Ahmed Muhammed Şâkir (Kahire: Dâru’l-Hadîs, 

2006), s. 153-155. 
39

 Bkz. Abdulkâhir el-Cürcânî, Delâilu’l-İʻcâz, thk. Mahmûd Muhammed Şâkir, (Kahire: Şirketu’l-Kuds, 

1992), s. 22-23. 
40

 Birer örnek için bkz. Devletşah, Tezkiretu’ş-Şuʻarâ (Tezkire-i Devletşah), I, trc. Necati Lugal (Ankara: 

MEB, 1963), s. 51-53; Âşık Çelebi, Meşâʻir-i Şuʻarâ, Millet Kütüphanesi: Ali Emîrî Tarih, No: 772, vr. 

10a. 



20 
 

1) Fâ’iz Ebû Edhem Mehmed, Şerh-i Kasîde-i Bânet Suʻâd.
41

 

2) Nişancı (Hâce-i Hasoda / Vakanüvis) Abdurrahman Abdi Paşa, Şerh-i Kasîde-i 

Bânet Suʻâd.
42

 (57 beytin şerhi) 

3.3.2. XVIII. Yüzyıl Türkçe Kasîde-i Bürde Şerhleri 

1) Raûfî, Seyyid Ahmed Üsküdârî, Şerh-i Kasîde-i Bânet Suʻâd.
43

 (59 beytin şerhi) 

2) Abdî, Abdülbâkî b. Ahmed, Şerh-i Kasîde-i Bânet Suʻâd.
44

 (57 beytin tercüme şerhi) 

3) İsâmüddin Mustafa b. Abdullah b. Sâlim el-Üsküdârî, Şerh-i Kasîde-i Bânet 

Suʻâd.
45

 (57 beytin şerhi) 

3.3.3. XIX. Yüzyıl Türkçe Kasîde-i Bürde Şerhleri 

1) Mollacıkzâde Mehmed Râ’if b. Muhammed Besîm b. İshâk, Ziyâ’u’l-Fu’âd fî 

Şerhi Bânet Suʻâd.
46

 (56 beytin şerhi) 

2) Necib Efendi (İmâret-i Mısrıyye Nâzırı), İsʻâd / Bânet Suʻâd Şerhi.47 (58 beytin 

şerhi) 

3) Urmiyeli Eyüp Sabri Paşa, Azîzü’l-Âsâr / Şerh-i Kasîde-i Bânet Suʻâd.
48

 (57 

beytin şerhi) 

                                                           
41

 Mısır Millî Kütüphanesi: Türkçe Yazmalar, nr. Talat 79. 
42

 Süleymaniye Kütüphanesi: Ayasofya, nr. 4086; Esad Efendi, nr. 2754; Hacı Mahmud Efendi, nr. 3765; 

Halet Efendi, nr. 798/2; Hasan Hayri-Abdullah Efendi, nr. 16/2; Hasan Hüsnü Paşa, nr.  1013/2 (Şerh-i 

Kasîde-i Lâmiyye adıyla kayıtlı); Lâleli, nr. 3657/7; Mihrişah Sultan, nr. 197/2; Ömer İşbilir, nr. 24; 

Şazeli Tekkesi, nr. 97/1; Yazma Bağışlar, nr. 4229/1; Beyazıt Devlet Kütüphanesi: Veliyyüddin Efendi, 

nr. 2131; Millet Kütüphanesi: Ali Emîrî Edebiyat, nr. 78; Ali Emîrî Edebiyat, nr. 340; Ali Emîrî 

Şeriyye, nr. 733/3 (Abdurrahman Paşa’nın oğlu Abdullah tarafından istinsah edilen nüsha). 

[Abdurrahman Paşa’nın, eserini padişaha sunmasıyla ilgili tarihî malumatı kendi ifadelerinden okumak 

için bkz. Abdurrahman Abdi Paşa, Vekâyi‘-nâme, haz. Fahri Ç. Derin (İstanbul: Çamlıca, 2008), s. 183.] 
43

 Süleymaniye Kütüphanesi: Esad Efendi, nr. 924/7; Fatih, nr. 5333/5; Halet Efendi ve Eki, nr. 104; 

Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1013/1; Laleli, nr. 3657/3; Nuruosmaniye, nr. 4005; Nuruosmaniye, nr. 2222/3; 

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi: Kemankeş, nr. 482; İzmir Millî Kütüphane: Türkçe Yazmalar, nr. 1561. 
44

 Süleymaniye Kütüphanesi: Hacı Mahmud Efendi, nr. 3527/2 (Her ne kadar eserin serlevhasında 

Manzûme-i Terceme-i Kasîde-i Ka‘b b. Züheyr ibaresi bulunmakta ise de kasidenin her beyti beşer beyit 

ile tercüme edilmiş olduğundan buna şerh demek icap eder. Ayrıca bu nüsha müellif nüshasıdır.); Kılıç 

Ali Paşa, nr. 784/2.  
45

 İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi: Türkçe Yazmalar, nr. 3065/1 (Müellif hattı); Süleymaniye Kütüphanesi: 

Esad Efendi, nr. 2758/1; Yahya Tevfik, nr. 314/1. 
46

 Süleymaniye Kütüphanesi: Halet Efendi, nr. 340. [Bu tez çalışmasında incelenerek neşredilen eser] 
47

 Hicaz Vilayet Matbaası, Mekke 1314. 



21 
 

4) İskilipli Arapzâde Mehmed Emin Efendi, Şerh-i Kasîde-i Bânet Suʻâd.
49

 (58 

beytin şerhi) 

3.3.4. XX. Yüzyıl Türkçe Kasîde-i Bürde Şerhleri 

1) Burhaneddin Hüseyin b. Ebi’ş-Şeref Nasîrüddin, Şerh-i Kasîde-i Bânet Suʻâd.
50

  

2) İsmail Kaya, Bürde Kasidesi / Tercüme ve Şerhi.
51

 (58 beytin tercüme ve şerhi) 

3.3.5. Şârihi Belirsiz Diğer Türkçe Kasîde-i Bürde Şerhleri 

1) Şerh-i Kasîde-i Bânet Suʻâd.
52

 

2) Şerh-i Kasîde-i Bânet Suʻâd.
53

 

3) Şerh-i Kasîde-i Bânet Suʻâd.
54

 

Listenin ardından incelememize konu olan Ziyâ’u’l-Fu’âd fî Şerhi Bânet Suʻâd 

isimli şerhe geçebiliriz. Metin kısmından evvel eserin muhtevası, usûlü ve şekilsel 

özellikleri üzerinde durularak çalışmanın yöntemi hakkında bilgi verilecek olup, 

bunlardan da evvel kasidenin şârihi ve eserin müellifi olan Mollacıkzâde Mehmed 

Râ’if’in hayatı, ailesi, vazife ve eserleri üzerinde duracağız. 

4. MOLLACIKZÂDE MEHMED RÂ’İF’İN HAYATI, İLMÎ KİŞİLİĞİ ve 

KASÎDE-İ BÜRDE ŞERHİ 

4.1. Hayatı, Ailesi ve Vazifeleri 

Son dönem Osmanlı âlim ve şairlerinden biri olan Mollacıkzâde Mehmed Râ’if Efendi, 

Rumeli Kazaskeri Mollacıkzâde İshak Efendi’nin (v. 1195/1781) oğlu olan Müderris 

                                                                                                                                                                          
48

 Şeyh Yahya Efendi Matbaası, İstanbul 1291. [Eser üzerine yüksek lisans tezi yapılmaktadır. Zeynep 

Cevahir Altıntaş, “Eyüp Sabri Paşa’nın Kasîde-i Bürde Şerhi”, (Yüksek Lisans Tezi, İÜ)] 
49

 Bahriye Matbaası, İstanbul 1302. 
50

 Matbaa-i Kerimiye, Kazan 1318. 
51

 Madve Yayınları, İstanbul 1986. 
52

 Mısır Millî Kütüphanesi: Türkçe Yazmalar, nr. Talat 877. 
53

 Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, nr. 2132/2. 
54

 Süleymaniye Kütüphanesi: Mehmed Sefayihi, nr. 15. 
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Muhammed Besîm Efendi’nin küçük oğludur.
55

 Sülale, Mollacık Mehmed Efendi evlâdı 

olduğundan Mollacıkzâde ailesi olarak iştihar etmiş ve bu isimle anılır olmuşlardır.
56

 

Mehmed Râ’if ise Mollacıkzâde er-Rûmî ismiyle meşhurdur.
57

 Yenişehr-i Fenâr 

kadılarından olup
58

, Hanefî mezhebine mensup bir âlimdir.
59

 

Mehmed Râ’ifîn kendisi, dedesi ve amcalarına bakarak Mollacıkzâde ailesinin 

genel itibariyle bir kadı/kazasker ailesi olduğunu ifade edebiliriz. Mollacıkzâde İshak 

Efendi, sonrasında oğlu Atâullah Efendi ile torunu Mehmed Râ’if’in bulunacağı mevki 

olan Yenişehr-i Fenâr kadılığı (1170/1756) vazifesinde bulunmuş, daha sonra sırasıyla 

Edirne pâyesi (1173/1760), Mısır mollalığı (1175/1761-62), Mekke mollalığı 

(1176/1763), İstanbul kadılığı (1183/1769) ve Anadolu kazaskerliğinin (1189/1775) 

ardından en nihayetinde Rumeli kazaskerliğine yükselmiştir (1194-95/1780).
60

 Amcaları 

Ahmed Muhtar Efendi ile Atâullah Efendi de aynı şekilde Anadolu ve Rumeli 

kazaskerliği vazifesinde bulunmuşlardır.
61

 Esas itibariyle meşhur Mollacıkzâdeler, 

Cizye Muhasebecisi Mollacık Mehmed Efendi oğlu Mollacıkzâde İshak Efendi ve 

oğullarından müteşekkil olan bu kazasker ailesidir. Mollacık Mehmed Efendi, eşi Ayşe 

                                                           
55

 Ârif Hikmet, Tezkire-i Şuʻarâ, haz. Sadık Erdem (Ankara: TTK, 2014), s. 72 vd. Ârif Hikmet Bey, 

tezkiresinde, Mehmed Râ’if’in amcalarını da zikreder. Burada anılan zâtlar, babası Besîm Efendi’nin 

ağabeyi Ahmed Muhtâr Efendi ile küçük kardeşi Atâ (Atâullah) Efendi’dir. (s. 72) Sicill-i Osmânî, 

Atâullah Efendi’yi İshak Efendi’nin ikinci oğlu olarak kaydetmiştir. Bkz. Mehmed Süreyya, “Atâullah 

Mehmed Efendi (Mollacıkzâde)”, Sicill-i Osmânî, III, haz. Nuri Akbayar (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, 1996), s. 336. 
56

 Bkz. Mehmed Süreyya, “Mehmed Efendi (Mollacık)”, Sicill-i Osmânî, III, s. 1011-1012. 
57

 Ömer Rızâ Kehhâle, Muʻcemu’l-Mü’ellifîn, III, (Beyrut: Müessesetu’r-Risâle, 1993), s. 289. 
58

 Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, I, haz. Cemâl Kurnaz-Mustafa Tatcı (Ankara: Bizim Büro 

Yayınları, 2001), s. 300. 
59

 Kehhâle, a.g.e., s. 289. 
60

 Mehmed Süreyya, “İshak Efendi (Mollacıkzâde)”, Sicill-i Osmânî, III, s. 805; Türk Dili ve Edebiyatı 

Ansiklopedisi, “İshak Efendi”, IV, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 1981), s.  410. 
61

 Bkz. Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi, Târih-i Şânîzâde (Şânîzâde Tarihi), I, haz. Ziya Yılmazer 

(İstanbul: Çamlıca, 2008), s. 605-606; Mehmed Süreyya, “Atâullah Mehmed Efendi (Mollacıkzâde)”, 

Sicill-i Osmânî, I, s. 336; Mehmed Süreyya, “Muhtar Ahmed Efendi (Mollacıkzâde)”, Sicill-i Osmânî, 

IV, s. 1101. 
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Hanım, oğlu İshak Efendi ve kerimesi Lebâbe Hanım
62

 Beyazıt-Süleymaniye yolu 

üzerindeki Kaptan İbrahim Paşa Camii haziresinde medfûndurlar. Ahmed Muhtar 

Efendi, eşi Esmâ Hanım ve oğlu Muhammed Mes‘ûd Efendi’nin bir arada yer aldığı 

İshakefendizâdeler’in aile sofasıysa Karacaahmet’te yer almaktadır.
63

 Eksik isimler 

olmakla birlikte sülale kütüğünü şu şekilde gösterebiliriz: 

           Mollacık Mehmed Efendi      Ayşe Hanım 

 

 

Sadrazam Koca  

    Râgıb Paşa         Lebâbe Hanım     Mollacıkzâde Ali Paşa 

 Hatice Hanım 

                       Mollacıkzâde İshak Efendi                       Abdülfettâh             Mehmed                                        

                                                                                            Efendi                        Bey 

                         

  

 Mehmed        Ahmed      Muhammed    Nureddin   Mehmed  

 Atâullah   Muhtar          Besîm          Efendi          Ârif      

  Efendi           Efendi           Efendi                  Efendi                   

      

 

             

       

       Muhammed Mes‘ûd       Mehmed Râ’if  

                  Efendi                         Efendi 
 

Grafik IV: [Mollacıkzâde Ailesinin Şeceresi] 

                                                           
62

 Lebâbe Hanım, III. Selim dönemi devlet adamı ve Osmanlı’nın en meşhur sadrazamlarından biri olan, 

aynı zamanda büyük bir kütüphane vakfeden meşhur Koca Râgıb Paşa’nın zevcesidir. [Bkz. Bahaeddin 

Gürfırat, Kapudân İbrâhim Paşa Câmii Hazîresinde Medfûn Olan Zevât, 1964, İstanbul Üniversitesi 

Nadir Eserler Kütüphanesi, TY09868, vr. 9a.] Dolayısıyla Sadrazam Koca Râgıb Paşa, Mollacık 

Mehmed Efendi’nin damadı, İshak Efendi’nin de kayınbiraderidir. 
63

 Necdet İşli, “Karacaahmet Mezarlığı”, TDVİA, XXIV, s. 377. 
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Şiir ve inşâda mahir olduğu nakledilen
64

 Mollacıkzâde Mehmed Râ’if Efendi’nin 

ulema zümresi içerisine dahil olması ise 1210 senesi Muharremi’ne (1795) tekabül 

eder.
65

 İstanbullu olup
66

, bir müddet Rumeli kazaskeri kassâmlığı hizmetinde vazife 

almış olan Mehmed Râ’if
67

, daha sonra Yenişehr-i Fenâr kadısı olmuş
68

, vazifesine 

başladıktan 3 ay sonra 1240 (1824-25) tarihinde vefat ederek
69

 aynı şehirde bulunan 

Şahoğlu Câmii haziresine defnedilmiştir.
70

 

Her ne kadar Mollacıkzâde’nin tam da vefat ettiği tarih dolaylarına ait, 

Yenişehir’deki Türk mimari eserlerini gösteren ve yirminin üzerinde caminin 

işaretlendiği bir harita
71

 mevcut ise de, kayıtlarda zikredilen Şahoğlu Camii’nin ismi bu 

haritada yer almamaktadır. Bu durum, o tarihte şehirde aslında daha fazla eser olduğu 

görüşünü destekleyen bir bilgi olabileceği gibi, adı geçen caminin, haritanın merkezinde 

yer alan Şeyhoğlu Camii olma ihtimali de söz konusudur. Diğer birkaç ihtimal ise 

mezkûr caminin, haritada yer alan Ömer Ağa Camii yahut arşiv kayıtlarına dayanan 

saha çalışmalarıyla tespit edilen Şeyhzâde Elhâc Ömer Mescidi
72

 olarak anılan bir başka 

eser olabileceğidir. Nitekim Ârif Hikmet, şârihin defnedildiği caminin Ömer Dede 

                                                           
64

 Ârif Hikmet, a.g.e., s. 73. 
65

 A.g.e., s. 73. 
66

 Mehmet Nâil Tuman, a.g.e., s. 300. 
67

 Mehmed Râ’if’in Ağa Kapısı kassamı vazifesinde bulunduğuna dair, ekler bölümünde sureti aktarılmış 

olan bir arşiv belgesi için bkz. BOA, HAT, nr. 1553/50, 29 Zilhicce 1235 [7 Ekim 1820]; Mehmed 

Süreyya, “Râif Mehmed Efendi (Mollacıkzâde)”, Sicill-i Osmânî, IV, s. 1345; Dâvûd Fatîn Efendi, 

Tezkire-i Hâtimetu’l-Eşʻâr, (İstanbul: İstanbul İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı, 1271), s. 101; 

Şemseddin Sâmi, Kâmûsu’l-Âlâm, III, (İstanbul Mihran Matbaası, 1308), s. 2263. 
68

 Mehmed Râ’if’in Yenişehr-i Fenâr kadısı olarak atandığına dair, ekler bölümünde sureti aktarılmış olan 

tevcihat belgesi için bkz. BOA, HAT, nr. 1565/12, 1 Safer 1240 [25 Eylül 1824]; Mehmed Es‘ad Efendi, 

Târih-i Es‘ad (Vak‘a-Nüvîs Es‘ad Efendi Tarihi), haz. Ziya Yılmazer (İstanbul: OSAV, 2000), s. 266. 
69

 Fatîn Tezkiresi, Kâmûsû’l-Âlâm ve Tuhfe-i Nâilî, vefat tarihini 1239 olarak; Tezkire-i Şuʻarâ (Ârif 

Hikmet) ve Sicill-i Osmânî ise 1240 olarak kaydetmişlerdir. Yenişehr-i Fenâr kadısı olduğuna dair bir 

üst dipnotta gösterilen tevcihat belgesi 1240 tarihli olduğuna göre, atamasından 3 ay sonra vefat eden 

Mehmed Râ’if’in vefat tarihini 1240 olarak düşünmeliyiz. 
70

 Ârif Hikmet, a.g.e., s. 73; Mehmet Nâil Tuman, a.g.e., s. 300. 
71

 Tezin son kısmındaki ekler bölümünde de aktarılmış olan bu harita için bkz. Yusuf Halaçoğlu, “Teselya 

Yenişehiri ve Türk Eserleri Hakkında Bir Araştırma”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S. 2-3, 

(İstanbul: 1974): s. 89-100 (s. 96-97 arasında). 
72

 Halaçoğlu, a.g.m., s. 94. 
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olarak da anıldığını ilave etmiştir
73

. Bu ikinci ihtimali düşündüren daha kuvvetli bir 

amil ise eserin bir başka kaynakta “Şahzâde Hacı Ömer Efendi Mescidi” olarak 

aktarılmasıdır.
74

 Yine de şehrin kadısının bir mahalle mescidindense, daha merkezî bir 

mahalde ve daha büyük camilerden birinin haziresine defnedilmiş olma ihtimali daha 

kuvvetlidir. 

İhtimale dayalı olarak konuşmamızın gerçek nedeniyse elimizdeki kaynaklara 

dayanarak bu bilgiyi teyit etmenin oldukça güç oluşudur. Nitekim Evliyâ Çelebi’nin 

22’si kârgir cami olmak üzere 71 mihraptan ve çok sayıda medrese, han, hamam, 

bedesten, tekke gibi Osmanlı mimari eserinden bahsettiği Yenişehir’de
75

 ne yazık ki 

bugün sadece birkaç adet eser ayakta kalabilmiştir.
76

 1941 depremi, bakımsızlık ve 

ilgisizlik ile Yunanlıların tahripkâr tutumları
77

 gibi faktörlerin bir araya gelmesi 

neticesinde tarihî ve mimari eserlerin yıkılması ya da yok edilmesi dolayısıyla, eserini 

çalıştığımız Mollacıkzâde Mehmed Râ’if Efendi’nin medfûn olduğu hazirenin yerini 

tam olarak tespit edememiş bulunuyoruz.
78

 

4.2. Eserleri ve İlmî Kişiliği 
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 Ârif Hikmet, a.g.e., s. 73. 
74

 Neval Konuk, Yunanistan’da Osmanlı Mimarisi, I, (Ankara: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2010), s. 

455. [Vurgu bize ait] 
75

 Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme (Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi), II, haz. Seyit Ali Kahraman v.dğr. 

(İstanbul: YKY, 2011), 8. Kitap / s. 87-90. 
76

 İsmail Bıçakçı, “Yenişehir (Larissa)”, Yunanistan’da Türk Mimarî Eserleri, (İstanbul: İSAR Vakfı 

Yayınları, 2003), s. 428. 
77

 Daha sonraki dönemde Yunanlıların Teselya bölgesindeki Müslüman cemaate saldırıp camileri tahrip 

etmeleriyle ilgili bir arşiv belgesi için bkz. BOA, Y. PRK. HR., nr. 30/6, 16 Zilkâde 1318 [7 Mart 1901]. 

Daha hususi olarak Mehmed Râ’if’in defnedildiği, Yenişehr-i Fenâr’daki Şâhoğlu Camii’ne tecavüz 

edilip caminin tahrip edilmesiyle ilgili bir arşiv belgesi için bkz. BOA, Y. A. HUS., nr. 389/42, 9 

Cemâziyelâhir 1316 [25 Ekim 1898]. 
78

 Bunun yerine, çalışma içerisinde adı geçmiş olup, Mollacıkzâde ailesine mensup şahısların tespit 

edebildiğimiz mezartaşları fotoğraflanıp latinize edilerek, görselleriyle beraber ekler bölümünde 

sunulmuştur. 
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Kütüphane taramaları ile hayatı ve eserleri hakkında bilgi veren kaynaklar tarafından 

nakledilen malumata göre Mollacıkzâde’ye ait birkaç eser söz konusudur. Bunları şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

4.2.1. Manzûme-i Ferâ’iz-i Sirâciyye: Bu eser, Hanefi fakihi Muhammed b. 

Muhammed es-Secâvendî’nin (v. 596/1200) İslâm miras hukukuna dair el-

Ferâ’izu’s-Sirâciyye isimli eserinin muhtasar bir surette Türk diliyle 

nazmedilmiş şeklinden ibarettir. 

Hayatını anlattığımız bölümde zikredildiği gibi Mollacıkzâde 

Mehmed Râ’if Efendi, bir dönem Rumeli kazaskeri kassâmlığı vazifesinde 

bulunmuştur. Kassâm, vefat eden kimselerin terekelerini taksim eden şerʻî 

memura verilen isimdir.
79

 İlgili kaynaklarda kassâmların, meslekleri icabı 

hukuk bilgisi hususunda ihtisas sahibi olmaları; Kur’ân, sünnet, fıkıh ve 

özellikle de miras hukukunu çok iyi bilmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
80

 

Mesleği icabı miras hukukunu çok iyi bilen Mehmed Râ’if, Hanefi fıkhının 

en meşhur miras hukuku metinlerinden biri olan el-Ferâ’izu’s-Sirâciyye’yi 

Türk diliyle nazmetmiştir. 

Yazma nüshaları: 

1- Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi koleksiyonu 1132 numarada kayıtlı 

olan eserin istinsah tarihi 1237’dir. Koleksiyonda eser ismi Manzûme-i 

Ferâ’iz-i Sirâciyye olarak kayıtlıdır. Sütun sayısı 2, satır sayısı 25 ve beyit 

sayısı 816 olan eser, talik hatla yazılmış olup 18 varak hacmindedir. Kâğıdın 

                                                           
79

 Said Öztürk, “Kassâm”, TDVİA, XXIV, s. 579. 
80

 A.mlf., “Osmanlı İlmiye Teşkilâtında Kassâmlık Müessesesi”, Tarih Enstitüsü Dergisi (Prof. Dr. 

Münir Aktepe’ye Armağan), S. 15, (İstanbul, 1997): s. 393-430 (s. 394). 
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ebadı 236 x 163 mm, yazılı alanın ebadı ise 161 x 65 mm’dir. Sırtı ve 

kenarları meşin, ebru kâğıt kaplı olup şirazelidir. 3b yüzünde koleksiyon 

sahibi Sahhâflar Şeyhizâde Mehmed Esad Efendi’ye ait vakıf mührü 

bulunmaktadır. 

2- Eserin bir nüshası da yine Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Uşşâkî Tekkesi 

214 numarada Manzûm Ferâ’iz-i Taksîm adıyla kayıtlıdır. Talik hatla 2 

sütun hâlinde 26 varağa 17 satır şeklinde yazılmış olup, kâğıt ebadı 220 x 

160 mm ve yazılı alan ebadı 135 x 63 mm’dir. Baş sayfalar altın yaldız 

zencirekli, sonraki sayfalar kırmızı cetvelli, kumlu ebru kâğıt kaplı çahar 

kuşe ciltlidir. Bu nüsha 1247 tarihinde istinsah edilmiş olup, yukarıdaki 

nüsha gibi 816 beyittir. Eserin 1a, 21b ve 28a yüzlerinde Yedikule 

kurbundaki Halvetî-Uşşâkî dergâhı postnişini Mehmed Tevfik Efendi’nin 

vakıf mührü bulunmaktadır. En son sahife olan 28b yüzündeki ferağ 

kaydında bulunan “Keçecizâde Mehmed İzzet, el-kâdî bi mahrûse-i Galata” 

ibaresinin altında müstensih Keçecizâde Mehmed İzzet Efendi’nin şahıs 

mührü yer almaktadır. 

Bir üst maddedeki Manzûme-i Ferâ’iz-i Sirâciyye isimli nüsha ile bu 

maddede tavsif edilen Ferâ’iz-i Taksîm nüshasının her ikisinin başında da 

sırasıyla Şeyhülislâm Yâsincizâde Seyyid Abdülvehhâb Efendi’nin (v. 

1249/1834) Arapça ve Rumeli Kazaskeri Sıdkîzâde Ahmed Reşîd 

Efendi’nin (v. 1270/1854) Türkçe takrizleri yer almaktadır.
81

 Uşşâkî 

Tekkesi 214 numarada kayıtlı olan bu nüshanın zahriyesinden bir evvelki 

                                                           
81

 Şeyhülislâm’ın ve Rumeli Kazaskeri’nin esere takriz yazmaları, Mollacıkzâde’nin ulema arasında 

şöhretli ve muteber olduğuna delalet etmesi bakımından dikkat çekicidir. 
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sayfada Türkçe takrizin sahibi Rumeli Kazaskeri Sıdkîzâde Ahmed Reşîd 

Efendi’nin şahıs mührü yer almaktadır. 

3- Eserin bir diğer yazma nüshası da Ankara DTCF Kütüphanesi Mustafa Çon 

koleksiyonu 214 numarada kayıtlıdır. Bu eser de talik hatla filigranlı kâğıda 

yazılmış olup, kâğıdın ebadı 226 x 165 mm, metnin ebadı ise 135 x 65 

mm’dir. 17 satırlı, 28 varakta, söz başları kırmızı, metin siyah mürekkeple, 

İsmâil Nureddîn b. İbrâhim Edhem tarafından 23 Receb 1238 tarihinde (5 

Nisan 1823) istinsah edilmiş; sırtı ve kenarları kahverengi meşin, deffeleri 

ebrulu kâğıt kaplı mukavva cilt içindedir.
82

 

4.2.2. Ziyâ’u’l-Fu’âd fî Şerhi Bânet Suʻâd: Tez konumuzu oluşturan bu eser, 

Muhadramûn şairlerinden Kaʻb b. Züheyr’in, hicretin 9. senesinde 

Resûlullâh’ın huzuruna gelerek af dilemek maksadıyla sunduğu Kasîde-i 

Bürde yahut Kasîde-i Bânet Suʻâd ismiyle iştihar eden kasidesine 

Mollacıkzâde Mehmed Râ’if tarafından yazılan şerhtir. Tespit edebildiğimiz 

tek yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Hâlet Efendi koleksiyonu 340 

numarada kayıtlı olan eser, 62b varağında son bulmaktadır. Ferağ 

kaydındaki tarih 1233 (1818) olan eserin ayrıntılı tavsifi ise aşağıda ayrı bir 

başlık (4.4.5) altında incelenecektir. 

4.2.3. Kasîde-i Bür’e Tahmîsi: Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey’in Tezkire-i 

Şuʻarâ’sı ile Ömer Rızâ Kehhâle’nin Muʻcemu’l-Mü’ellifîn isimli ricâl 

                                                           
82

 Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu, II/1, Mustafa Çon A ve B Koleksiyonları, 

haz. Derya Örs v.dğr. (Ankara: 2008), s. 134. 



29 
 

bilgisi veren kapsamlı çalışmasında Mollacıkzâde’nin eserleri arasında 

Türkçe bir Kasîde-i Bür’e tahmisi olduğu nakledilmektedir.
83

 

Ârif Hikmet Bey, Mollacıkzâde’nin şiirde mahir olduğunu zikretmesine 

rağmen mecmûʻa-i eşʻârının bulunamadığını zikretmiştir.
84

 

Bunun haricinde Fatîn Efendi’nin Tezkire-i Hâtimetu’l-Eşʻâr’ında 

Mollacıkzâde’nin yalnızca bir gazeline rastlıyoruz ki bu gazel şöyledir: 

 

∏azel 

Düşüp ¡izârına ¡aks-i piyâle-i gül-reng 

Çerâπ ya…dı gülistâna lâle-i gül-reng 

 

Du«ân-ı sür« degil fey≥-i mihr-i âteş-i ¡aş… 

Bitürdi sünbül-i âha külâle-i gül-reng 

 

Bahâr-ı «a† gelicek √all-i bâde-i lebine 

Yazıldı gül-vara… üzre risâle-i gül-reng 

 

~unar fütâdeye nevrûz-i va§l irişdi deyu 

Dehânı ho……a-i şekker nevâle-i gül-reng 

 

Gelince «a† dil-i pür-«ûnı tu√fe …ıl yâre 

Geçer bahârda ma…bûle kâle-i gül-reng 

 

»ayâl-i va§f-ı leb-i la¡l-i yâr ile Râ™if 

Çekîde oldı …alemden ma…âle-i gül-reng85 
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 Ârif Hikmet, a.g.e., s. 73; Kehhâle, a.g.e., s. 289. 
84

 Ârif Hikmet, a.g.e., s. 73. 
85

 Dâvûd Fatîn Efendi, a.g.e., s. 101; Tamamı Fatîn Efendi’de yer alan bu gazelin Tuhfe-i Nâilî’de 1. ve 4. 

beyitleri, Kâmûsu’l-Âlâm’da ise yalnızca 4. beyti zikredilmiştir. 
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4.3. Mollacıkzâde İçin Bir Mersiye 

Şair Leylâ Hanım’ın divanı içerisinde yer alan dokuz bentlik bir murabba mersiyenin iki 

muhatabından biri de Mollacıkzâde’dir. Nitekim Mollacıkzâde Mehmed Râ’if Efendi, 

Leylâ Hanım’ın babası Kazasker Moralızâde Hâmid Efendi’nin yakın ahbabı idi ve 

Hâmid Efendi, Mollacıkzâde’nin vefatına çok üzülmüştü. Leylâ Hanım da babasının 

vefatına binaen yazdığı mersiyede bu iki dostu bir arada ele almış ve mersiyesini babası 

Hâmid Efendi ile Mollacıkzâde’ye atfetmişti.
86

 Mersiyenin ilgili birkaç beyti şöyledir: 

“[…] 

Mollacık-zâde idince ¡azm-i râh 

İtmedi, bir kez peder kevne nigâh 

Dehre olmuşlardı anlar mihr ü mâh 

El-firâ… âh el-firâ… âh el-firâ… 

 

İki ¡allâme bulup πamdan necât 

Ba«ş iderlerken dil ü câna √ayât 

Gitdi hem Râ™if Efendi gibi ≠ât 

El-firâ… âh el-firâ… âh el-firâ… 

 

¢almadı anlar gibi ehl-i hüner 

¡İlm ile olmuşlar idi mu¡teber 

Açdılar firdevse †oπrı bâl ü per 

El-firâ… âh el-firâ… âh el-firâ… 

 

Birbiriyle «ayli ülfet itdiler 

                                                           
86

 Bkz. Hiclâl Demir, “Kederin Söz Olup Dile Dökülmesi: Şair Leylâ Hanım’ın Babası, Kardeşi ve Dayısı 

İçin Yazdığı Mersiyeler”, Turkish Studies, C-10/8, Bahar (2015): s. 840. 
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~anmañız kim ¡ayş u ¡işret itdiler 

Bâb-ı …ısmetde √ükûmet itdiler 

El-firâ… âh el-firâ… âh el-firâ… 

 

Anlara yo… …almadı «ayr-ı «alef 

İtmediler mâl-i eytâmı telef 

Âhımız nây olmasun mı sîne def 

El-firâ… âh el-firâ… âh el-firâ… 

 
[…]”

87
 

 

4.4. Mollacıkzâde’nin Ziyâ’u’l-Fu’âd fî Şerhi Bânet Suʻâd İsimli Kasîde-i Bürde 

Şerhi 

4.4.1.  Sebeb-i Teşrîh ve Tevsîm Bölümü 

Mollacıkzâde Mehmed Râ’if’in, vefatından 6 sene evvel yazıldığı yahut istinsah 

edildiği anlaşılan bu şerh, tespit edebildiğimiz diğer Türkçe Kasîde-i Bürde 

şerhleri içerisinde 19. yüzyılda yazılan ilk şerh olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şârih, eserin giriş kısmında, “…ile’l-ân perde-pûş-i terâkîb-i ¡Arabiyye olup, 

pûşîde-i «abâyâ-yı ma¡ânîsi ref¡-i enâmil-i elfâ@-ı Türkiyye kılınmamış 

olmaπla...”88
 ifadeleri ile Hz. Kaʻb’ın Kasîde-i Bürde’sinin henüz Türk diliyle 

bir açıklamasının yapılmadığını ve böyle bir şerh teşebbüsüne ilk defa 

kendisinin niyet ettiğini ima etmiştir. Buradan hareketle Mollacıkzâde’nin, 17. 

                                                           
87

 Leylâ Hanım Divanı, haz. Mehmet Arslan (İstanbul: Kitabevi, 2003), s. 118-119. 
88

 Mollacıkzâde Mehmed Râ’if, Ziyâ’u’l-Fu’âd fî Şerhi Bânet Suʻâd, Süleymaniye Kütüphanesi: Hâlet 

Efendi, nr. 340, vr. 1b-2a. 
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ve 18. yüzyıllarda yazılan Türkçe Kasîde-i Bürde şerhlerinden haberdar 

olmadığını anlıyoruz.
89

 

Bu ifadelerinin ardından, “…lisân-ı vâ≥ı√u’l-beyân-ı Türkî’de ¡alâ 

vetîreti’l-i«ti§âr tebyîn-i ma¡ânî-i celîlesine ibtidâr idüp, ba¡de’t-tetmîm ≤iyâ™u’l-

Fu™âd fî Şer√i Bânet Su¡âd ismiyle tevsîm olundu…”
90

 ifadeleriyle eseri 

olabildiğince kısa tutmak suretiyle ve açık bir Türkçe ile yazdığını belirterek 

şerhine Ziyâ’u’l-Fu’âd fî Şerhi Bânet Suʻâd ismini veren Mollacıkzâde, sebeb-i 

teşrîh hususunu ise, “...şer√-i …a§îdeye ta§addîden πara≥ anca… ke&ret-i ≠ünûb 

sebebiyle istişfâ¡ ve √asebi’l-…udre hi≠met-i na¡t-ı şerîf-i Seyyidu’l-Enbiyâ 

¡aleyhi ezke’†-†a√âya ile teberrük ve intifâ¡ niyyet-i §âdı…ası oldıπı ma¡lûmları 

oldukda vâki¡ olan «ab† u «aleli …alem-i keremleriyle ı§lâ√a himmet ve bu 

bende-i bî-…âbiliyyeti hedef-i †a¡n u teşnî¡ olmadan §ıyânet buyuralar”91 şeklinde 

ifade eder; Efendimizi metheden böyle bir kasideye hizmet etmiş olmakla kusur 

ve günahlarının affı ile hakir gördüğü nefsinin ıslahına vesile olması ve manevi 

bir berekete mazhar olması muradıyla eseri şerh ettiğini beyan eder. 

4.4.2.  Kaynaklar ve Atıflar 

Şârih hem tarihî bir hadiseyi nakletmiş olduğundan, hem de belagat hususunda 

birtakım referanslarla kasidedeki edebî sanatları açıklama gayretinde 

olduğundan, eser içerisinde -özellikle de dil meselelerinde- bazı kaynaklara 

                                                           
89

 Kendisinden önceki bu iki yüz yıl içerisinde Kasîde-i Bânet Suʻâd’ı Türkçe şerh eden, tespit 

edebildiğimiz toplam 5 şârih söz konusudur. Dönemin şartları düşünüldüğünde şârihin bu eserlere 

rastlamamış olması oldukça anlaşılır bir durum teşkil etmektedir. 
90

 Mollacıkzâde, a.g.e., vr. 2a. 
91

 A.g.e., vr. 2a-2b. 
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atıflarda bulunmuştur. Eserde İslâm tarihi hususunda İbn İshâk’ın ismini 

gördüğümüz gibi, mukaddime bölümünde yer alan Bürde hadisesinin naklinde 

de vakıanın bu kaynağa dayanan kayıtlara uygun olarak aktarıldığını görüyoruz. 

Bir diğer husus olan belagat meselesindeyse şârih, başta âyât (9 adet) ve 

ehâdis (2 adet) olmak üzere Şerhu Kasîdeti Bânet Suʻâd müellifi İbn Hişâm en-

Nahvî, Asmaʻî, Sîbeveyhi, Sekkâkî, Zemahşerî, Seyyid Şerîf Cürcânî gibi klasik 

dönemde dil hususunda tebahhur etmiş ve esas kabul edilen isimlere atıflarda 

bulunduğu gibi; Hassân b. Sâbit, Amr ibnu Uzeyne, Ahfeş ve Harîrî’nin 

beyitleriyle de istişhâd ederek dil meselelerini ele almaya çalışmıştır. Bunun 

haricinde birkaç yerde de “Li-mu√arririhi” kaydını koyarak yeri geldikçe kendi 

söz ve nazmını da ifade etmiştir. 

4.4.3.  Gidişat ve Muhteva 

Eser sırasıyla; 

1- Hamdele, salvele ve tarziye (Kaʻb b. Züheyr için)
92

,  

2- Sebeb-i teşrîh
93

 ve tevsîm
94

, 

3- Bürde hadisesinin başından sonuna dek anlatıldığı bir mukaddime
95

,  

4- Kasidenin vezninin verildiği bir fasl
96

,  

5- Kasidenin beyitlerinin tek tek ele alındığı şerh
97

 kısmı, 

6- Dua ve ferâğ kaydı
98
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 A.g.e., vr. 1b. 
93

 A.g.e., vr. 1b-2b. 
94

 A.g.e., vr. 2a. 
95

 A.g.e., vr. 2b-9b. 
96

 A.g.e., vr. 9b-10a. 
97

 A.g.e., vr. 10a-62b. 
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kısımlarından müteşekkildir. 

Buradaki muhteva başlığı dahilinde, şerhi yapılan kasidenin söylenmesine 

vesile olan hadiseler silsilesinin metinde nasıl aktarıldığına değineceğiz. Bu 

kısım, yukarıda da belirtildiği gibi eserin mukaddime başlığı altında yer alır. 

Mukaddime bölümü, Ka‘b ve Büceyr’in babaları olan Muallaka şairi Züheyr b. 

Ebî Sülmâ’dan bahsederek başlar. Bu kısımda Hz. Ömer’in onun için “şiirde 

insanların en seçkini” ifadesini kullandığı aktarılır ve nesebi hakkında bilgiler 

verilir.
99

 

Bunun ardından Bürde hadisesine geçilerek Büceyr ve Ka‘b’ın, 

Efendimizin risalet ilanını işittikten sonra Medine’ye doğru yola koyuldukları, 

Ebraku’l-Azzâf denilen mevkie geldikten sonra Ka‘b’ın beraberinde getirdikleri 

koyunlara refakat etmek üzere burada kaldığı, Büceyr’inse tek başına Medine’ye 

giderek burada hemen Müslüman olduğu zikredilir.
100

 

Bu kısımda Züheyr’in bir rüyası nakledilir. Nitekim Büceyr’in kardeşini 

geride bırakarak Medine’ye varır varmaz Müslüman olması vaziyeti bu rüyanın 

açığa vurulmasıyla anlaşılır olacaktır. Risalet zamanına yetişemeyen, ancak 

hayattayken Ehl-i Kitap’tan kimselerle birlikte oturup kalkan ve onların 

ahirzaman peygamberini bekleyişlerine iştirak eden Züheyr, rüyasında semadan 

bir ip uzatıldığını, ancak kendisinin bu ipe uzanamayıp elinin boş kaldığını 

görür. Bu mahrumiyetini, ahirzaman peygamberinin risaletine yetişmeye 

ömrünün vefa etmeyeceği şeklinde tevil eden Züheyr, oğullarını toplayıp onlara 

                                                                                                                                                                          
98

 A.g.e., vr. 62b. 
99

 A.g.e., vr. 2b. 
100

 A.g.e., vr. 2b-3b. 
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durumu anlattıktan sonra, ahirzaman nebisine yetişirlerse hiç tereddüt 

göstermeksizin ona tabi olmaları gerektiğini; ona uyan ve boyun eğen kimselerin 

iki cihan saadetine kavuşacaklarını, karşı koyup inat edenlerinse cehennem 

yoluna doğru sürükleneceklerini anlatır. Bu nasihatine uymalarını onlara vasiyet 

eder.
101

 

Büceyr’in Medine’ye varıp Müslüman olduğu haberini alan Ka‘b, ona bir 

mektup ileterek bu tercihinin iradî olup olmadığını sorarak hem Resûlullâh’ı 

hem de kardeşi Büceyr’i de hicvederek onu, atalarının dininden yüz çevirmekle 

itham eder. Söz dinlemeyip kararında sebat ederse ona acımayacağını, ayağı 

kayarsa umursamayacağını kendisine bildirir.
102

 

Ka‘b’ın ilettiği bu haberi alan Büceyr, durumu Resûlullâh’a arz eder.
103

 

Bunu işiten Efendimiz, “Sizden ol kimse ki Ka¡b bin Züheyr’e mülâ…î ola, bilâ-

emân …atl eylesün” emrini vererek Ka‘b’ın görüldüğü yerde öldürülmesini 

ferman eder.
104

 Şârih, bu hadisenin Resûlullâh’ın Tâ’if’ten dönmesinin hemen 

ardından vuku bulduğunu da burada ifade eder.
105

 

Bunun üzerine Büceyr, Ka‘b’a bir mektup daha gönderir ve bu mesajında 

Ka‘b’ı ikaz ederek onu İslâm’a davet eder. Ayak direyip hicve devam eden 

Abdullah b. ez-Ziba‘râ ve Hubeyre b. Ebî Vehb gibi Mekkeli şairlerin sağa sola 

kaçışıp saklandıklarını ve dünyanın onlara dar edildiğini bildirir; bu kaçıştan 

kurtulamayacağını Ka‘b’a söyler. Resûlullâh’ın, af dileyen isyankârların özür ve 
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 A.g.e., vr. 3b-4a. 
102

 A.g.e., vr. 4a-4b. 
103

 A.g.e., vr. 4b. 
104

 A.g.e., vr. 5a. 
105

 A.g.e., vr. 5a. 
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tövbelerini kabul ettiğini, İslâm’a girmelerinden evvel yaptıklarından dolayı 

onları sorumlu tutup cezalandırmadığını da sözlerine ilave eder.
106

 

Bu mektubun ardından endişesi daha da ziyadeleşen Ka‘b için sıkıntılı 

günler başlar. Kaçmaya devam ederek Muzeyne kabilesine iltica eden şair, 

buradaki insanların yoğun psikolojik baskılarına maruz kalır. Ka‘b için “O artık 

bir ölüdür” demeye başlarlar.
107

 

Günler ilerledikçe âlem ona daha da dar gelen Ka‘b, en nihayetinde bu 

kaçışın sonuna gelir. Bir karar vermek zorunda olan şair, yaptıklarından avdet 

ettiğini ilan etmek üzere bir şiir hazırlayıp bizzat Peygamber’in huzuruna 

gitmeye karar verir ki bu olay, hicretin 9. senesine tekabül eder.
108

 

Cuheyne kabilesinden bir tanıdığıyla anlaşıp onu Peygamber’in yanına 

götürmesini ister. Huzura gelen şair, daha önce hiç görmediği Peygamber’i, 

önceden işittiklerinden hareketle daha görür görmez tanır. Sahabe cemaatini 

Resûlullâh’ın etrafında halkalanmış olarak bulan Ka‘b, ileri doğru çıkarak 

Efendimize yaklaşır, yanına varıp elini eliyle buluşturur ve kendisini tanıtarak af 

diler. Resûlullâh, Hz. Ebûbekir’e dönerek ondan, Ka‘b’ın evvelce iletmiş olduğu 

hicviyeyi hatırlatmasını ister. Hz. Ebûbekir’in hicvi tekrarlaması üzerine Ka‘b 

aslında böyle demediğini söyleyerek hicvini değiştirip manayı düzeltmeye 

çabalar.
109
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 A.g.e., vr. 5a-6a. 
107

 A.g.e., vr. 6b. 
108

 A.g.e., vr. 7a. 
109

 A.g.e., vr. 7b-8a. 



37 
 

O sırada Ensâr’dan bir sahabi atılıp Ka‘b’ı öldürmek için izin ister. 

Resûlullâh da onun pişman ve tövbekâr olarak huzura geldiğini ifade ederek 

buna izin vermez.
110

 

Ka‘b kasidesini okumaya başlar. ِ ِللا ِِوفِ ي ِسِ ِنِ مِ ِد ِن ِهِ /ِمِ ِهِ ب ِِاءِ ضِ ت ِسِ ي ِِفِ يِ ل سِ ِولِ سِ الرِ ِنِ ا

ولِ ل ِسِ مِ   beytine geldiğinde Efendimiz hırkasını çıkararak Ka‘b’a giydirir.
111

 

Hz. Muaviye bu hırkayı daha sonra Ka‘b’dan satın almak istediyse de o, 

bu hususi ihsanı satmaya asla yanaşmadı. Hz. Muaviye, şairin vefatından sonra 

mezkûr hırkayı yirmi bin dirhem karşılığında varislerinden satın aldı. İslâm 

sultanları arasında elden ele devredilen hırka, son olarak Osmanlı Devleti’ne 

ulaşarak saray-ı hümâyûna intikal etti.
112

 

Bunun ardından “Li-mu√arririhi” kaydıyla şârih tarafından aktarılan ek 

bilgide bir başka rivayet daha zikredilmiştir. Bu rivayet ise elde mevcut bulunan 

hırkanın, Efendimiz tarafından, Mısır ile Yenbu‘ arasında bulunan İyle beldesi 

ahalisine ihsanda bulunulan elbise olduğu, Ka‘b’a hediye edilen hırkanın ise 

zamanla kaybolduğu yönündedir.
113

 

4.4.4.  Şerh Usûlü 

Mukaddime bölümünün ardından gelen fasl başlığında kasidenin ilk beyti olan 

 üzerinden vezin tahlili yaparak بَانَْت ُسعَادُ َفقَْلبِى اْليَْوَم َمتْبُولُو / ُمتَيٌَّم إثَْرَها لَْم يُْفدَ َمْكبُولُو

tef’ileleri gösteren şârih, klasik kasidenin içyapısını oluşturan üç merhaleden 

                                                           
110

 A.g.e., vr. 8b. 
111

 A.g.e., vr. 8b-9a. 
112

 A.g.e., vr. 9a. 
113

 A.g.e., vr. 9a-9b. 
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birincisi olan nesîb
114

 hakkında bilgiler verir.
115

 Muhteva itibariyle dörde taksim 

ettiği nesîbin; 

1- Ma√bûbda olan §ıfât-ı hissiyye ve ma¡neviyyeyi beyân 

2- Mu√ibde olan §ıfât-ı hissiyye ve ma¡neviyyeyi ≠ikr 

3- ¡Âşı… ve ma¡şû…a müte¡alli… olan √âlâtı îrâd 

4- Ma√bûb ile mu√ibbiñ πayrına müte¡alli… olanları te≠kîr 

mahalli olduğunu ifade eden şârih, bu taksimin hemen ardından, “Netekim Ka¡b 

ra∂iyallâhu ¡anh buyurur” diyerek kasidenin ilk beytine giriş yapar ve şiirde yer 

alan beyitleri tek tek ele almak suretiyle şerh faaliyetine başlar. 

Bu faaliyet bünyesinde şârih iki aşamalı bir usûl takip eder. Bunlardan ilki 

etimolojik, semantik, fonetik tahlilleri ihtiva eden lafız odaklı hazırlık aşaması 

olup; ikincisiyse sanatlar ile umumi açıklama ve aktarımları ihtiva eden mana 

odaklı netice aşamasıdır ki, bu metinde söz konusu ikinci kısım, “Mefhûm-ı 

Beyt” tabiriyle ifade edilmiştir. Bu iki aşamayı ayrı ayrı dikkate almak suretiyle 

şârihin takip ettiği usûlü madde ve başlıklar halinde şu şekilde ifade edebiliriz: 

4.4.4.1. Lafız Odaklı Hazırlık Aşamasında Takip Edilen Usûl 

1- Şerh edilecek olan beyit, kırmızı mürekkeple ve irâbı yapılmış bir vaziyette, 

olduğu gibi yazılmış, beyit içerisinde yer alan kelimeler, metin kısmında tek 

tek ve üstleri kırmızı çizilmiş olarak incelemeye alınmıştır. 

                                                           
114

 Bkz. Çetin, a.g.e, s. 72. 
115

 A.g.e., vr. 10a. 
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2- Beyitte geçen müştak kelimelerin mastar halleri zikredilmiş, bazı durumlarda 

kelimede köken tespitine gidilerek aynı köke mensup kelimelerin nasıl bir 

irtibat halinde oldukları ifade edilmiştir. 

Örnekler: 

a) “تسعى meftû√atu’l-¡ayn, fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne&, ma§darı kesrle si¡âyedir, 

πamz ve nifâ… ma¡nâsına yâ«ûd fet√le sa¡ydir, segirtmek ma¡nâsına yâ«ûd 

اليه اَتَى َسعَى  …avlinden me™«û≠dur. اليه اَتَى  ya¡nî aña geldi dimek olur.”116  

b) “حدباء √â ve dâl-i mühmeleteyn ve bâ-i muva√√ide ile §a√râ vezninde ve 

a√debiñ mü™enne&i olup, bu ma√alde mürtefi¡a ma¡nâsınadır ki ar≥ıñ 

mürtefi¡ ma√alline √adeb dirler yâ«ûd ¡Arab’ıñ حدباء ناقة  …avlinden 

me™«û≠dur ki hüzâlden yan başında olan kemikleri @âhir olan nâ…adır ve 

âlet-i me@kûre, nâ…a-i √adbâya müşâbihdir.”117 

c) “نافلة [...] fâ’nıñ kesriyle, πayr üzerine ziyâde olan ¡a†ıyye, √atta ferâ™i≥ 

üzerine ziyâde olan ¡ibâdâta nâfile dinildigi bu ma¡nâdan me™«ûzdur.”118 

d) “¢avl ve …îl ve …âl ve …âle ve ma…âle, bunlarıñ cümlesi ُُقَالَُ-يَقُول’dan 

ma§darlardır. ◊atta beytde قيلهم rivâyeti da«î vardır.”119 

3- Câmit bir kelimenin yahut ele alınan kelimeyle aynı kökten türetilmiş olan 

bir başka kelimenin zikredilmesi sırasında ibarenin hangi harflerden 

müteşekkil olduğu belirtilerek bu harflerin telaffuz düzeyinde ayırt edilecek 

derecede hangi harekeyi aldığı ifade edilmiştir. 

Örnekler: 

                                                           
116

 A.g.e., vr. 42a. 
117

 A.g.e., vr. 45b. 
118

 A.g.e., vr. 47a. 
119

 A.g.e., vr. 42b. 
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a) “Fet√-i bâ-i muva√√ide ile beyn da«î ma§darıdır.”120 

b) “سعاد ∂amm-ı sîn-i mühmele ile nâ@ım ra∂iyallâhu ¡anhıñ √a…î…aten 

yâ«ûd iddi¡â-i ma√bûbesiniñ ismi...”121 

c) “Sebu¡, sîn-i mühmeleniñ fet√i ve bâ-i muva√√ideniñ sükûn ve ∂amm ve 

fet√ayla yırtıcı canavar ma¡nâsına.”122  

d) “ي م  zâ-yı mu¡cemeniñ kesri ve mü&ennât-ı ta√tiyyeniñ fet√i ve mîm’le ز 

müteferri… ve †aπını… ma¡nâsına.”123 

4- Fonetik yapısının anlaşılabilmesi açısından kelimelerin veznen muadili olan 

başka kelimeler zikredilmiştir.  

Örnekler: 

a) “يعاليل [...] ebâbîl vezninde”124
 

b) “عرقوب [...] Kul&ûm vezninde...”125 

c) “شمليل [...] iklîl vezninde...”126
 

d) “¡Ay†al, [...] √aydar vezninde...”127
 

5- Kelimelerin sarf tahliline gidilmiş ve mâzi-muzâri‘, mâlum-mechûl, menfî-

müspet, mü’ennes-müzekker oluşları yönünden kelimeler incelenmiştir. 

Örnekler: 

a) “نيلو fi¡l-i mâ≥î cem¡-i mü≠ekker mechûl olup...”128
 

                                                           
120

 A.g.e., vr. 10a. 
121

 A.g.e., vr. 10a. 
122

 A.g.e., vr. 54a. 
123

 A.g.e., vr. 35b. 
124

 A.g.e., vr. 16a. 
125

 A.g.e., vr. 21a. 
126

 A.g.e., vr. 30a. 
127

 A.g.e., vr. 39b. 
128

 A.g.e., vr. 60a. 
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b) “ ال يزال fi¡l-i mu≥âri¡-i menfî olup...”129    

c) “شكت fi¡l-i mâ≥î mü™enne& mechûl...”130 

d) “كنت fi¡l-i mâ≥î nefs-i mütekellim va√de olup...”131
 

6- Beyitlerde geçen fiillerin bâbları zikredilmiştir. 

Örnekler: 

a) “تمّسك ∂amm-ı tâ ve kesr-i sîn-i müşeddede ile tef¡îl bâbından yâ«ûd tâ ve 

sîn-i müşeddedeniñ fet√alarıyla tefa¡¡ul bâbından...”132
 

b) “يساور mufâ¡ale bâbından...”133 

c) “ابتسمت ifti¡âl bâbından...”134 

d) “يظل bâb-ı râbi¡den fi¡l-i mu≥âri¡ olup...”135 

7- Çoğul halleri zikredilen kelimelerin tekil, tekil kelimelerin ise çoğul 

karşılıkları verilmiştir. 

Örnekler: 

a) “ِحّزان [...] √azîziñ cem¡i [...] yâ«ûd ∂ammle √uzneniñ cem¡i...”136  

b) “زهاليل [...] zuhlûlüñ cem¡i.”137  

c) “القراد [...] cem¡i kesr-i …âf’la …ırdândır.”138 

d) “قَذَى [...] vâ√idesi tâ ile …u≠âtdır.”139 

                                                           
129

 A.g.e., vr. 54b. 
130

 A.g.e., vr. 59a. 
131

 A.g.e., vr. 43a. 
132

 A.g.e., vr. 19a. 
133

 A.g.e., vr. 53a. 
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 A.g.e., vr. 13b. 
135

 A.g.e., vr. 37b. 
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 A.g.e., vr. 26a. 
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 A.g.e., vr. 31a. 
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 A.g.e., vr. 30b. 
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 A.g.e., vr. 15b. 
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8- Sarf tahlillerinin ardından kelimeler nahiv yönünden ele alınmış ve 

bulundukları konumlara ve aldıkları vazifelere göre mecrûr, mansûb, merfû‘ 

olup olmadıkları incelenmiştir. Burada mübtedâ-haber, muzâf-muzâfun 

ileyh, câr-mecrûr olma cihetleri ile irâbların mahallî, zarfların açık olup 

olmayışı gibi sentaktik hususlar değerlendirilmiştir. 

Örnekler: 

a) “ابتسمت ifti¡âl bâbından fi¡l-i mâ≥î mü™enne& olup, fâ¡ili Su¡âd’a râci¡, 

≥amîr müstetir ve cümle-i fi¡liyyeniñ ma√alli mecrûr, إذا’nıñ mu≥âfun 

ileyhidir.”140
 

b) “من teb¡î∂iyye; كل mecrûru; câr me¡a’l-mecrûr ma√allen merfû¡, 

¡u≠âfiranıñ §ıfatı yâ«ûd mübtedâ-yı ma√≠ûf, هى ≥amîriniñ «aberi ve 

man§ûbu’l-ma√al olup, ¡u≠âfiradan √âl olmak da«î câ™izir.”141  

c) “لها câr ve mecrûr, كانت kelimesine müte¡alla…, ≥amîr Su¡âd’a râci¡; ُمثلا 

«aber-i kânet; ما nâfiyye; مواعيدها mübtedâ, ≥amîr-i mü™enne& Su¡âd’a râci¡ 

ve ≥amîr-i mü≠ekker olmak üzre da«î mervîdir.”142
 

d) “وإن طالت’de vâv, √âl-i ma√≠ûfeye ¡a†f içündür. Ta…dîri   ُعَُلَى ُكلُ  َحالُ  وَُإُِنُ  َطالَت

نإو .olup, ¡a†fu’l-«â§§ ¡ale’l-¡âmm …abîlindendir َسلََمتُهُُ  mücerred va§l ve 

rab† içündür, cezâsı yokdur; ُ لبخيل ماله كثر نُ إُِوَُ زيد  gibi.”143
 

9- Doğrudan nazımda geçen yahut bunları şerh ederken zikredilen kelimelerin 

anlamları -kimi zaman örnek cümlelerle birlikte- verilmiştir. 

Örnekler: 

                                                           
140

 A.g.e., vr. 13b-14a. 
141

 A.g.e., vr. 24a. 
142

 A.g.e., vr. 21a. 
143

 A.g.e., vr. 45a-45b. 
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a) “Vecnân, vechiñ iki cânibine dinür ki lisân-ı Türkî’de aña yaña… ta¡bîr 

olunur.”144 

b) “االكم [...] †aşlı… ve …ayalı… olan püşteler yâ«ûd †aπlardan küçürek tepeler 

yâ«ûd e†râfından ziyâde mürtefi¡ olup, ta√accür itmege bâliπ olmayan 

πalî@ yerler ma¡nâsına.145 

c) “¡Ucâye, deveniñ dizinden aşaπı ayaπına dek inen siñire mutta§ıl 

etcegizdir yâ«ûd feresiñ …ollarınıñ ba†nında olan †ırna… gibi siñirlerdir ve 

†ırnaπa mutta§ıl olan siñirlere da«î dinür.”146 

d) “خراذيل [...] …ı†a¡ât ma¡nâsına. ذَل تُُ اللحم  eti †oπrayup pâreledim ,َخر 

dimekdir.”147 

10- Metin içerisinde kelime anlamı verilirken iki aşamalı bir karşılık verme 

durumu sıklıkla göze çarpmaktadır. Arapça kelimelerin, daha çok bilinen 

Arapça karşılıklarıyla izah edildiği bu örneklerde bir şerhin amaç ve 

yöntemine uygun olarak zordan kolaya doğru bir gidişat söz konusudur. 

Örnekler: 

a) “...…urâd, ∂amm-ı …âf’la †ıl√ ma¡nâsına ki kene didikleri √ayvân-ı 

§aπîrdir.”148 

b) “¢urb, ∂amm-ı …âf’la «â§ıra, ya¡nî boşbögür ma¡nâsına.”149 

c) “yemîn bu ma…âmda yed-i yümnâ, ya¡nî §aπ el ma¡nâsına.”150 

                                                           
144

 A.g.e., vr. 27b. 
145

 A.g.e., vr. 35b-36a. 
146

 A.g.e., vr. 35b. 
147

 A.g.e., vr. 53a. 
148

 A.g.e., vr. 30b. 
149

 A.g.e., vr. 31a. 
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d) “ع ن ق ]...[ ,وتبغيل ile ة ل ج   ya¡nî uzanu uzanu yürümek ile yorπalamak ه م 

beyninde bir nev¡ meşydir.”151 

11- Verilen anlamlar arasında şiirde hangisinin kastedilmiş olduğu ifade 

edilmiştir. 

Örnekler: 

a) “Bu beytde mekbûl, iki ma¡nâyı mu«temildir. Lâkin murâd-ı Ka¡b 

ra∂iyallâhu ¡anh, ma¡nâ-yı evveldir.”152 

b) “Emyel, ef∂al vezninde, cenkde seyfi olmayan ile ata binmegi 

bilmediginden eger üzerinde †uramayan kimse ma¡nâlarında müşterek 

olup, bu ma¡nâlarıñ ikisi da«î ma√alle münâsibdir.”153 

c) “كحل fet√ateynle bilâ-ikti√âl cüfûn-ı ¡ayna müsta¡lî olan sevâddır yâ«ûd 

∂amm-ı kâf’la ُكحل’dendir; sürme ma¡nâsına. Lâkin bu ma√alde murâd, 

ma¡nâ-yı evveldir.”154
 

d) “الغول πayn-ı mu¡cemeniñ ∂ammıyla insânı iπtiyâl ile helâk iden nesne, 

ammâ bu ma√alde murâd se¡âlîniñ vâ√idesidir ve se¡âlî, †âife-i cinniñ 

inâ&ıdır.”155
 

12- Nahiv tahlilinde âyet ve hadislerle istişhad yoluna gidilmiştir. 

a) “Lâ-i nâfiyyeden soñra nûn’la te™kîdde i«tilâf olunup, cumhûr ¡indinde 

≥arûret-i şi¡riyye olmaπla ne&rde vâ…i¡ olmaz, ammâ lâ-i nâhiyyeden 

                                                                                                                                                                          
150

 A.g.e., vr. 49b. 
151

 A.g.e., vr. 23b-24a. 
152

 A.g.e., vr. 11a. 
153

 A.g.e., vr. 57a-57b. 
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 A.g.e., vr. 12b. 
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 A.g.e., vr. 18b-19a. 
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soñra ne&rde vu…û¡u …ıyâs olmaπla müttefe…un ¡aleyhdir; ََُسبَنُ  َوال َغافِلاُ للاَُ تَح   

kerîmesinde oldıπı gibi.”156
 

b) “¢ısm-ı sâli&, mu«telefun-fîhdir ki edât-ı metrûk ve müşebbehün-bih ya 

me≠kûr mübtedânıñ «aberi olmakdır; َُُبُِبُُذ ُكَُُينَُذُِال ُو ُصُُنَاتُِيَُآوا ُالظُ فُُِمُ كُ بُُُوَُُمُ ا اتُِمَُلُُي  

âyet-i kerîmesinde oldıπı gibi...”157
 

c) “ابى سلمى mu≥âf ve mu≥âfun ileyh. Ve ابى سلمى ∂amm-ı sîn-i mühmele ve 

â«irinde elif-i ma…sûre ile Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anhıñ ceddiniñ künyesidir ve 

¡Arab’da bundan πayrı Ebî Sülmâ yokdur. Bünüvvetini ceddine nisbet 

eyledi. Netekim ◊a≥ret-i ~âdı…u’l-Va¡du’l-Emîn ¡aleyhi §alavâtullâhi fî 

külli √în ال ُمط ِلبُ  َعب دُُ اِب نُُ أنَا َكِذبُ  الَُ الن بِىُ  أنا  buyurdılar ki ¡Abdulmu††alib cedd-i 

Resûlullâhdır.”158
 

13- Nahiv tahlilinde ihtilaflı birtakım hususlarda İbn Hişâm en-Nahvî’nin 

şerhinden bazı kısımlar aktarılarak farklı görüşlerle beraber zikredilmiş, kimi 

zaman da onun görüşü aktarıldığı halde farklı bir tercihte bulunulmuştur. 

a) “...bu ma√alde murâd, ma¡nâ-yı evveldir. ¿ânîdir diyenler «a†â eyledi 

deyu İbn Hişâm ra√imehullâh ta§rî√ itmişdir.”159
 

b) “الغيوب cuyûb vezninde, πâ™ibiñ yâ«ûd πaybıñ cem¡idir. ∏â™ibiñ cem¡i 

olmak evlâdır deyu İbn Hişâm ra√imehullâh ta§rî√ idüp, ‘غيب fi’l-a§l 

ma§dardır; §oñra mecâzen πâ™ibe ı†lâ… olunmuşdur’ dimiş.”160
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 A.g.e., vr. 43b. 
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 A.g.e., vr. 13a. 
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46 
 

c) “≤amîri, İbn Hişâm ra√imehullâh, Su¡âd’a ¡â™iddir dimiş, lâkin nâ…aya 

râci¡ olması râci√dir.”161
 

14- İbarelerin şerhi esnasında klasik şiirden bazı beyitlere atıflarda bulunulmuş, 

bu şekilde kelimenin hangi doğrultuda kullanıldığı gösterilmek istenmiştir. 

a) “ما منّت ,وما وعدت üzerine ma¡†ûf, va¡d-i «ayrda ve ib¡âd-ı şerde müsta¡mel 

oldıπı bu beytden @âhirdir: Beyt عدت ه وان وانّى خل فِ  / وع دت ه او أ و  نجزِ  و ايعادى ل م   م 

162”موعدى
 

b) “Ve ≠ifrâ, müfred iken bunda te&niye ma…âmına …â™imdir. Müfred ve 

cem¡, te&niye ma√allinde müsta¡mel oldıπına bu beyt şâhiddir:  ِبعدهم فالعين 

أ نِّ تدمع عور وهى بشوك سملت / حداقها ك  ”163 

c) “ªarf-ı mekân-ı mübhem olmaπla a§l olan @arfiyyet üzre man§ûb 

olmakdır. Lâkin merfû¡ olması da«î câ™izdir. Netekim mu√assen-i 

vücûhu’l-beyân Cenâb-ı ◊assân ra∂iyallâhu ¡anhıñ merfû¡atu’l-…avâfî 

olan ebyâtından Beyt رنا د ى / كتيبةِ  من لنا ت لق ى فما ن ص  ها جبرئيل االِّ الدهر م  امام  ”164 

d) “...semâda olan simâk yıldızlarınıñ birine râmi√ ve birine a¡zel dinildigi, 

silâ√ı olmadıπı içündür. Şi¡r ِمغزل حّظِ  بغير البليغ قلمِ  / رتبة ِ حّظِ  بغير تطلبنِّ ال  //ِ

ما س ك ن اعزل وهذا رمح له هذا / كالهما السماءِ  كان الّس  ”165
 

4.4.4.2. Mana Odaklı Netice Aşamasında Takip Edilen Usûl 

1- Lafız odaklı ilk aşamanın ardından mana odaklı ikinci aşamaya geçilir ki bu 

kısım “Mefhûm-ı Beyt” başlıklarıyla tesmiye olunmuştur. Bu kısımda 
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 A.g.e., vr. 42a. 
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 A.g.e., vr. 20a-20b. 
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kelimelerin bir araya gelerek oluşturdukları bütün incelenirken, buradaki söz 

sanatları ve umumi anlam aktarılmaya çalışılır. Şerh edilen metne bağlı 

kalınan mana odaklı bu kısımda uzun cümlelerle süslü bir dilin kullanıldığı 

göze çarpar. 

2- Beyitlerdeki söz sanatlarının incelenmesi esnasında, tıpkı lafız odaklı ilk 

inceleme aşamasında olduğu gibi âyet ve hadislerden istifade edilmiştir. 

Örnekler: 

a) “...kelimetânıñ te«âlüf itdikleri √arfânıñ ma«recleri müte…ârib olursa 

cinâs-ı mu≥âri¡ tesmiyye olunur; ُُنَُ عَُنُ ه َُوُ  نَُ عَُنُ هُُ وَُيَُنُ أ  [âyet-i] وَُهُُمُ  يَُنُ هَُوُ 

kerîmesinde oldıπı gibi.”166
 

b) “...eger müte…ârib olmazsa cinâs-ı lâ√ı… dinür; ُ وَُيُ لُ  لُِكُُلُِّ ُهمَُزَُة ُ لُمَُزَُة gibi.”167
 

c) “Soñra ke&ret-i isti¡mâlle her şey™e ki anda mübâlaπa olunmaπla 

ta√illetu’l-…asem dinildi. Ve √adîs-i şerîfde َُفَتََمس هُُ ال َولَدُِ ِمنَُ ثََلثَةَُ اِلََحِدُكمُ  يَُموتُنُ  ال 

ال قََسمُِ تَِحل ةَُ ااِلُّ الن ارُِ  vârid olmuşdur.”168
 

3- Sanatların izahında beyitlerle istişhada devam edilmiş, bu esnada beyân ve 

bedî‘ dahilinde mülahaza edilen mezkûr sanatlar hakkında belâgat âlimlerine 

yahut ilmî ekollere ait görüşler yeri geldikçe aktarılarak ihtilaflar 

zikredilmeye çalışılmıştır. 

a) “Da…î…a-dânân-ı fenn-i beyâna «afî degildir ki bu beytde vâ…i¡ olan 

teşbîh midir, isti¡âre midir, mu«telefun-fîh olup Seyyid Cürcânî ve 

                                                           
166

 A.g.e., vr. 27a-27b. 
167

 A.g.e., vr. 27b. 
168

 A.g.e., vr. 35a. 
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¡Allâme-i Zema√şerî ve Sekkâkî ra√imehumullâh em&âli mehere-i fenn-i 

beyân ¡indlerinde teşbîh-i belîπ olup, isti¡âre degildir.”169 

b) “Ve ter§î¡ da«î vardır. Ter§î¡, kelimât-ı sec¡iñ tevâzünüdür; ◊arîrî 

ra√imehullâhıñ, وعظه بزواهر االسماع يقرع و لفظه بجواهر االسجاع ويطيع  …avli 

gibi.”170
 

c) “A«feş, ta≥mîni ¡uyûbdan ¡add eylemişdir ve bu şi¡rde olan ta≥mîn 

a…ba√dır: Şi’r لمه المالِ  وليس تَِهن هُُ // للّذي االِّ االموال من / بمال فاع  الُُ/يريدُبهُالعلءُوُيَم 

لقصىُّقربُاقربيهُوُل ”171
 

d) “...Ve …albiñ ma…bûliyyetinde na√viyyûn ile beyâniyyûn i«tilâf idüp, 

na√viyyûn ≥arûrete ta«§î§ ile bilâ-≥arûre ma…bûl degildir didiler. 

Beyâniyyûndan bir fır…a mu†la…â …abûl ve fır…a-i u«râ mu†la…â redd 

eyledi. ◊a…… olan budur ki ma¡nâ-yı la†îfi muta≥ammın olursa ma…bûl ve 

illâ merdûddur.”172
 

4.4.5.  Yazma Nüshanın Tavsifi 

Türkiye kütüphanelerinde tek nüshası bulunduğunu tespit ettiğimiz söz konusu 

eser, yukarıda da belirttiğimiz gibi Süleymaniye Kütüphanesi Hâlet Efendi 340 

numaralı demirbaşta kayıtlıdır. Devr-i Hamîdî kataloglarında zikredilen notlar 

ile Süleymaniye katalogları tespit fişlerinde mevcut kayıtlarla beraber elimizde 

bulunan faksimile ışığında müstakil nüsha hakkında şu bilgileri sıralayabiliriz: 

                                                           
169

 A.g.e., vr. 13a. 
170

 A.g.e., vr. 27b. 
171

 A.g.e., vr. 37b. 
172

 A.g.e., vr. 37a. 
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a) Ad: Eser ismi yalnızca metin içerisindeki 2a varağında geçmekte olup, 

zahriyede isme dair herhangi bir kayıt söz konusu değildir. Metinde 

zikredildiği üzere eser adı Ziyâ’u’l-Fu’âd fî Şerhi Bânet Suʻâd’dır. 

b) Cilt: Nüsha kırmızı tam meşin olup, yaldızlı salbek şemseli ve cetvellidir. 

Şiraze ve miklepli, aynı zamanda mahfazalı olan eserin başlığı ve cetvelleri 

tezhipli, iç kapaksa ebruludur. 

c) Varak/Kâğıt: 62 varak. Arap rakamlarıyla numaralandırılmış olan 

sayfalarda herhangi bir eksiklik yahut kopukluk bulunmamaktadır. 

Devr-i Hamîdî kataloğunda âbâdî olduğu zikredilen kâğıtlar 190 x 118 mm 

boyutunda olup, cetvelli kısımsa 141 x 69 mm’dir. Bazı sayfalarda yer yer 

küçük çaplı lekeler bulunmakta, ancak bunlar yazının okunması hususunda 

herhangi bir mani teşkil etmemektedir. Sahifeler sarı renkli olup, bütün 

kâğıtların çeşidi aynıdır. 

d) Cetvel: Metnin içerisine yerleştirildiği 4 ayrı cetvel mevcuttur. Bunlar dıştan 

içe doğru; kırmızı ince bir cetvel, birbirini çevreleyen siyah ince iki cetvel ve 

altınla çekilmiş kalın bir cetvelden oluşmaktadır. Metnin başladığı ilk iki 

sahifede bunlara ilaveten -siyah cetvellerle altın cetvel arasında- altınla 

çekilmiş daha kalın bir cetvel daha yer almaktadır.  

e) Sütun/Satır: Tek sütundan ibaret olan metin 17 satırdan oluşmaktadır. Şerhi 

yapılan kasidenin beyitlerinin aktarıldığı ve bir önceki şerh kısmının satırı 

doldurmadığı yerlerde beytin yukarısındaki son satır da altın çizgilerle 

çerçevelenmiş, böylelikle boşlukların görüntüyü bozmasına engel 

olunmuştur. 
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f) Hat/Mürekkep: Eser yaldızsız, ta’lîk bir hatla ve siyah mürekkeple 

yazılmıştır. Kaside-i Bürde’nin beyitlerinin her biri; Mukaddime, Fasl, 

Nükte, Li-muharririhi gibi başlıklar; ardından bazı nazım parçalarının 

zikredildiği Şi‘r, Beyt gibi ibareler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Âyetlerin, beytin tahlil edilen kelime ve ibarelerinin ve umumi mananın 

aktarıldığı Mefhûm-ı Beyt başlıklarının üstü kırmızı mürekkeple çizilmiştir. 

Varakların b yüzünün sol alt kısmında bulunan ayaklar [pâyende/müşîr] da 

siyah mürekkeple yazılmıştır. 

g) Kayıtlar: Eserde kıraat, sema, mukabele, mütalaa vs. türünden herhangi bir 

kayıt olmayıp, sadece ferağ kaydı ile şahıs ve vakıf mührü bulunmaktadır. 

h) Mühürler: Eserin zahriyesinde iki farklı mühür bulunmaktadır ki, bunlardan 

biri Hâlet Efendi Kütüphanesi vakıf mührü olup, son sahifede ferağ kaydının 

altına da vurulmuştur. Vezni (mefâ‘îlun / fâ‘ilâtun / mefâ‘îlun / fa‘lun) olan 

bu mühürdeki beyit şu şekildedir: 

 

[Soldaki zahriyeye, sağdaki 62b yüzüne vurulmuş olan vakıf mührü] 

 

كتبُكردهُاهلُوحدتُراُالهىُجمع  

حالتُراُبدهُبدستُيمينشُكتاب  

٦٣٢١ 
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[İlâhî cem¡-i kütüb-kerde ehl-i va√detrâ 

Bedih be-dest-i yemîneş kitâb-ı ◊âletrâ] 

1236 (1820-21)173
 

 

Eserde yer alan diğer mühür ise Hâlet Efendi’nin şahıs mührüdür. 

Süleymaniye Kütüphanesi Hâlet Efendi koleksiyonunda kayıtlı yazmaların 

çoğunda yer alan, elimizdeki nüshada 1a yüzüne vurulmuş ve (mefâ‘ilun / 

mefâ‘ilun / mefâ‘ilun / mefâ‘ilun) veznindeki mısra şu şekildedir: 

 

[Zahriye sayfasına vurulmuş olan şahıs mührü] 

 

174
َُمنُُ دااَُسعيديُِحب  ُحالَةُ ُُمَحم  بُِكّلِ  

i) Yazılış Tarihi: Ferağ kaydında eserin 1233 senesinde, Rebiülevvel ayının 

15’inde (23 Ocak 1818) tamamlandığı dolaylı olarak belirtilmiştir. [...fî 

munte§ıfi şehri mevlidi’n-Nebî ¡aleyhi §alavâtullâhi’l-∏anî min şuhûri seneti 

                                                           
173

 “İlâhî, ehl-i vahdet için kitap toplamış olan Hâlet’in kitabını sağ eline ver.” [Mühür hakkında bkz. 

Günay Kut-Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları, 1984), s. 147-148.] 
174

 “Her kim Muhammed’i severse, her halde saiddir (kurtulmuştur).” Kütüphanenin vâkıfı olan Hâlet 

Efendi (v. 1822) kimin Hz. Peygamber’i severse saidlerden, yani dünyada mutlu ve ahirette de azaptan 

kurtulmuş olanlardan sayılacağını ifade etmiştir. Bu mısra “Hz. Muhammed’i seven bir kimse varsa, o 

da Said’dir.” manasına da gelmektedir. Malum olduğu üzere Hâlet Efendi’nin asıl adı Muhammed 

Said’dir. Haliyle burada, kendisinin Hz. Resûlullâh’ı en çok seven kimse olduğunu dile getirmiştir. Yine 

bu mısra, “Muhammed’i (yani Hâlet Efendi’yi) seven kişi mutlu olur.” şeklinde de düşünülebilir. 
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&elâ&e ve &elâ&în ve mi™eteyn ve elf.] Ferağ kaydındaki söz konusu tarihte 

müellifin hayatta olması nüshayı daha da önemli kılmaktadır. 

5. METİN KISMINDA TAKİP EDİLEN YÖNTEM 

Metin neşrinde takip edilen yöntemi maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz: 

1- Metnin aktarımında tam transkripsiyon usûlüne gidilmiş ve aşağıdaki tabloda 

gösterilen transkripsiyon sistemi esas alınmıştır. 

 A, a / E, e / Â,  â ا
 

 § ,~ ص
 ™ ء

 

 ≤ ,≥ / ∂ ,∞ ض
 B, b ب

 

 † ,‰ ط
 P, p پ

 

     @ ,ª ظ
 T, t ت

 

 ¡ ع
 & ,¿ ث

 

 π ,∏ غ
 C, c ج

 

 F, f ف
 Ç, ç چ

 

 … ,¢ ق
 √ ,◊ ح

 

 K, k / ñ / G, g ك
 » ,« خ

 

 L, l ل
 D, d د

 

 M, m م
 ≠ ,± ذ

 

 N, n ن

 R, r ر

 

 و
V, v / ve, vü / O, o / Ö, 

ö / U, u / Ü, ü / Û, û 

 Z, z ز
 

 H, h / a, e ه
 S, s س

 

 Y, y / I, ı / İ, i / Î, î ى
 Ş, ş ش

 
    

 

Grafik V: [Metin neşrinde kullanılan tam transkripsiyon alfabesi] 

2- Fiiller başta olmak üzere, hangi harfin kullanıldığı hususunda tereddüde 

düşülmeyen Türkçe kelimeler tam transkripsiyon alfabesine tabi tutulmamıştır. 

3- Yazma nüshada kırmızı mürekkeple yazılmış olan ibareler ve şerh edilen 

beyitler, neşirde siyah kalın puntolarla gösterilmiştir. 
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4- Metinde üstü kırmızı çizili olarak yazılmış olan âyet ve sair kelimeler, altı 

çizilerek gösterilmiştir. 

5- Arapça ve Farsça metinler Arabî harflerle aktarılmıştır.  

6- Şerh sırasında üzerinde durulan kelimeler, sarf ve nahiv tahlillerinin yapıldığı 

kısımlarda Arabî harflerle, anlamlar ve sıfat-mevsuf ilişkilerinin ele alındığı 

bölümlerdeyse transkripsiyon alfabesiyle ve italik olarak gösterilmiştir; “مرفقها 

mübtedâ, ≥amîr mu≥âfun ileyh ve nâ…aya râci¡. Mirfa…, mi√ver vezninde, dirsek 

ma¡nâsına.”175 ve “ضرغامين ∂ırπâmıñ te&niyesi olup يلحم fi¡liniñ mef¡ûlüdür. 

∞ırπâm, ∂âd ve πayn-ı mu¡cemeteyn ve mâ-beynde râ-i mühmele ve kesr ve 

sükûnla arslan ma¡nâsına.”176 örneklerinde olduğu gibi. 

7- Şerh edilen beyitler hazırlanan metinde numaralandırılarak gösterilmiştir. 

8- Metin içerisinde irabı yapılmamış olan âyet, hadis, dua ve beyitlerin 

harekelemesi yapılmıştır. 

9- Âyetlerin sure, numara ve mealleri ile tahrici yapılan hadislerin kaynakları 

dipnotlarda gösterilmiştir. 

10- Metin içerisinde geçen şahıs ve yer isimleri ile ilgili dipnotlarda kısa bilgiler 

verilmiştir. Metinde yer alan şahıslar hakkında verilen bilgilerde -dil meseleleri 

dolayısıyla referans gösterilmeleri dikkate alınarak- âlimlerin dille alakalı 

eserleri belirtilmiştir; “Seyyid Şerîf Cürcânî (v. 816/1413). Kelâm ilminde 

olduğu kadar fıkıh ve Arap dili hususunda da esas kabul edilen İslâm âlimi. 

                                                           
175

 A.g.e., vr. 31b. 
176

 A.g.e., vr. 52b. 
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Teftâzânî’nin Mutavvel’ine yaptığı hâşiye ile Îcî’nin Risâle-i Vaz‘iyye’sine 

yaptığı şerh mühimdir.”
177

 örneğinde olduğu gibi. 

11- Farsça kelimelerdeki vâv-ı ma‘dûle, “
v
” ibaresiyle karşılanmıştır; “devâ-«vâh” 

örneğinde olduğu gibi. 

12- Metinde “ب” harfiyle yazılmış olan bağ fiil ekleri, “-up, -üp” şeklinde 

gösterilmiştir; “olunup” örneğinde olduğu gibi. 

13-  Arapça ve Farsça birleşik kelimelerin arasına (-) konulmuştur; “risâlet-penâhî”, 

“¡âlî-rütbe”, “…amer-irtisâm” örneklerinde olduğu gibi. 

14- Arapça terkipler “…a§îru’l-…âme”, “√asbe’l-…a≥â”, “mülâ…ati’l-¡aduvv”, “ile’l-

Hind” örneklerinde olduğu gibi “ ’l- ” şeklinde, diğer terkiplerse “fâris-i 

meydân-ı veπâ”, “mehâbet-i peyπamberî”, “fermân-ı …a≥â” örneklerinde olduğu 

gibi “-ı/-i” şeklinde gösterilmiştir. 

15-  “Mu≥âfun ileyh”, “mef¡ûlün bih”, “müşârun ileyhâ”, “mi…âsun ¡aleyh” gibi kelime 

gruplarındaki tenvinler, “un/ün” şeklinde gösterilmiştir. 

16- Metinde eksik bırakılan bazı yerler, köşeli parantez içerisine alınarak 

tamamlanmıştır. 

17-  Metin içerisindeki müşkül kelimelerin anlamlarının verildiği bir sözlük 

hazırlanmıştır. Bu sözlükte terkip halinde geçen kelimeler ayrılmadan, doğrudan 

metin içerisinde geçtikleri şekilde verilmiştir; “bîm-i şemşîr-i ¡adû-tedmîr-i 

Mu√ammedî: Efendimizin düşmanları darmadağın eden kılıcının korkusu”, 

                                                           
177

 A.g.e., vr. 13a. 
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“√u≥≥âr-ı meclis-i melâ™ik-celîs: meleklerin oturduğu mecliste hazır bulunanlar” 

örneklerinde olduğu gibi. 

18- Varak numaraları temel alınmak üzere metinde geçen şahıs, kabile ve yer 

isimlerini ihtiva eden bir özel adlar indeksi hazırlanmıştır. 

19- Çalıştığımız eser temel alınmak üzere, Kasîde-i Bürde’nin bütün beyitleri, 

çalışmanın sonundaki ekler bölümünde harekelenmiş bir şekilde ve tam metin 

olarak aktarılmıştır. 

20- Şerh içerisinde aktarılan, kasidenin farklı kelime rivâyetleri, diğer Türkçe 

Kasîde-i Bürde şerhleri göz önünde bulundurularak mukayese edilmiş ve bir 

kıyas tablosu hazırlanarak ekler bölümüne yerleştirilmiştir. 
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≤İYÂ™U’L-FU™ÂD FÎ ŞER◊İ BÂNET SU¡ÂD ADLI ESERİN 

TRANSKRİPSİYONU 

 

(METİN) 

 

 

[1-b] 

BİSMİLLÂHİRRA◊MÂNİRRA◊ÎM 

¢a§âyid-i √amd u &enâ merfu¡-ı bâr-gâh-ı »udâ celle ve ¡alâ ve neşâyid-i teslîmât-ı lâ 

tu√§â ma¡rû≥-ı dergâh-ı ◊a≥ret-i Şâh-ı Enbiyâ ve Memdû√-ı Cenâb-ı Kibriyâ ¡aleyhi ve 

¡alâ âlihi eşrefu’t-ta√âyâ mâ ucriyet enhâru’l-belâπati fî riyâ∂i’n-na@mi ve’l-inşâ 

kılındıkdan soñra «âme-i kelîlu’l-lisân bu vechile inşâ ve man@ûme-i beyân ider ki 

a§√âb-ı kirâm-ı ≠ev’il-i«tirâmdan Ka¡b bin Züheyr ra∂iyallâhu ¡anh mâ te≠ekkere’§-

§a√âbetu bi’l-«ayr cenâblarınıñ n¡at-ı şerîf-i seyyidu’l-ebrâr ¡aleyhi §alavâtullâhi mâ 

tünşidu’l-eş¡ârda yâfte-i dest-gâh-ı †abi¡atleri olup, √u≥ûr-ı melâmi¡u’n-nûr-ı nebevîde 

peymûde-i zebân-ı inşâd itmeleriyle ◊a≥ret-i »âtemu’l-Enbiyâ ¡aleyhi ezke’†-†a√âya 

†amπâ-yı pesend ve …abûlle rütbe-i …adr u şânını i¡lâ ve derece-i …ıymet ü i¡tibârını a†las-

ı mînû-reng-i âsmândan §ad mertebe efzûn ve bâlâ buyurdukları nesîc-i kâr-gâh-ı 

belâπat -ki “¢a§îde-i Bürde” ¡unvânıyla âfâ…-gîr-i şöhretdir- ile’l-ân perde-pûş-i terâkîb-

i ¡Arabiyye [2-a] olup, pûşîde-i «abâyâ-yı ma¡ânîsi ref¡-i enâmil-i elfâ@-ı Türkiyye 

kılınmamış olmaπla feyz-i envâr-ı nef¡ u bereketi ¡alâ vech’i-l-umûm olmak içün bu 

kem-bi∂â¡a-i bî-ma¡ârif Mollacı…-zâde Me√med Râ™if ol mu«addere-i müşgîn-ni…âb-ı 
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fe§â√atden keşf-i πı†â-yı «afâ iden şer√-i İbn Hişâm178 ve πayrıdan istimdâd iderek 

mücerred ilti√â…-ı «uddâm-ı seyyidu’l-enâm ¡aleyhi’§-§alâtu ve’s-selâm ile √â™iz-i ni§âb-

ı şefâ¡at ve fâ™iz-i dest-mâye-i sa¡âdet olmak ümniyyesiyle lisân-ı vâ≥ı√u’l-beyân-ı 

Türkî’de ¡alâ vetîreti’l-i«ti§âr tebyîn-i ma¡ânî-i celîlesine ibtidâr idüp, ba¡de’t-tetmîm 

≤iyâ™u’l-Fu™âd fî Şer√i Bânet Su¡âd ismiyle tevsîm olundu, ve minallâhi’t-tevfî…u ve’l-

hidâyetu ilâ sivâri’†-†arî…. Murâ¡iyân-ı …ânûn-ı mürüvvetden der-«vâst-ı ¡abd-i kem-

…ıymet oldur ki …ıllet-i bi∂â¡a ile şer√-i …a§îdeye ta§addîden πara≥ anca… ke&ret-i ≠ünûb 

sebebiyle istişfâ¡ ve √asebi’l-…udre hi≠met-i na¡t-ı şerîf-i seyyidu’l-enbiyâ ¡aleyhi ezke’†-

†a√âya ile teberrük ve intifâ¡ niyyet-i §âdı…ası oldıπı ma¡lûmları oldukda vâki¡ olan «ab† 

u «aleli [2-b] …alem-i keremleriyle ı§lâ√a himmet ve bu bende-i bî-…âbiliyyeti hedef-i 

†a¡n u teşnî¡ olmadan §ıyânet buyuralar. Şurû¡-ı ma…§ûddan mu…addem bâ¡i&-i na@m-ı 

…a§îde ve ba√r ü vezni ma¡lûm olmak ehemm olmaπla bir mu…addime ve bir fa§l 

ta…dîmi münâsib görüldü. Mu…addime ba¡≥ı a√vâl-i nâ@ım ra∂iyallâhu ¡anh ve sebeb-i 

na@mı mübeyyindir. Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh, Benû Muzeyne’den a…dem-i fu√ûl-i şu¡arâ 

bir zât-ı ¡âlî-ma…âm ve pederleri §îπa-i ta§πîr üzre Züheyr da«î na@m-ı le™âlî-i eş¡ârı 

üstâd-ı be-nâm olup, ◊a≥ret-i Fârû…-ı Ekber Cenâb-ı ¡Ömer ra∂iyallâhu ¡anh Züheyr 

√a……ında “eş¡er-i nâsdur” buyurdukları mu√arrer-i §a√îfe-i e&erdir. Ve cedleri ≥amm-ı 

sîn-i mühmele ve elif-i mak§ûre ile Ebû Sülmâ ile mükennâ Rebî¡atu’bnu Riyâ√179’dur. 

Ve sebeb-i na@m-ı …a§îdede &i…ât-ı rüvât-ı müsta√sene ise bu siyâ… üzre neşr-i le™âlî-i 

«aber eylemişlerdür ki §ıyt-i bi¡&et-i nebîyy-i â«iri’z-zamân ¡aleyhi §alavâtullâhi’l-
                                                           
178

 İbn Hişâm en-Nahvî (v. 761/1360). Arap dili âlimi. “Kasîde-i Bürde”ye Şerhu Kasîdeti Bânet Su‘âd 

isminde bir şerh yazmıştır ki şârih de burada bu eseri kastetmektedir. 
179

 Züheyr’in babası; Kaʻb, Büceyr ve Sâlim’in dedeleri. [Kaʻb b. Züheyr’in şeceresinin tertipli bir çizimi 

için bkz. Ebû Saʻîd es-Sükkerî, Şerhu Dîvânı Ka‘b b. Züheyr (nâşire ait mukaddime içerisinde), 

(Kahire: Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye, 1950), s. ل] 
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Meliki’l-Mennân †anîn-endâz-ı mesâmi¡-i ¡âlemiyân oldıπı a√yânda Ka¡b, birâderi 

Büceyr ile ra∂iyallâhu ¡anhumâ fet√-i ¡ayn-ı mühmele [3-a] ve teşdîd-i zâ-yı mu¡ceme 

ile Ebra…u’l-¡Azzâf180 nâm mev≥i¡e dâ¡iyye-i ra¡y-i aπnâm ile «urûc idüp Büceyr Ka¡b’a 

“Sen bunda nigehbân-ı πanem olmakda &âbit-…adem ol ben varup iddi¡â-yı da¡vâ-yı 

nübüvvet iden zâtı rü™yet ve bi’l-müşâfehe sebîke-i kelâmını sevde-i mi√ekk-i imti√ân 

idüp ba¡de’t-tefehhüm ric¡at ideyim” diyüp müteveccih-i ka¡be-yi ma…§ûd oldı. Dâru’s-

sal†ana-i Sul†ânu’&-¿e…aleyn olan Mekke-i Mükkerreme’ye ba¡de’l-vu§ûl √u≥ûr-ı 

melâik-mevfûr-ı risâlet-penâhîye fur§at-yâb-ı ru«§at-ı du«ûl olup, ol man†û…-ı kerîme-i 

181
ِي وحىِ ُ  ي  ح  ِو  ِإالّ ِه و  إن   olan kelâm-ı …udsî-ni@âm-ı Mu√ammedî resîde-i gûş-ı iz¡ânı 

oldu…da §ıd…-ı da¡vâ-yı nübüvvetde a§lâ şekki kalmayup kelimeteyn-i şehâdeteyn ile 

zemzeme-sâz u tâc-ı bâhirü’l-ibtihâc-ı İslâm’la ser-firâz oldu. Ve ol seyyid-i melâ™ik-

«adem §allallâhu ¡aleyhi ve sellem cenâbını bendegân-ı âsitân-ı sidre-nişânına [3-b] 

ilti√â… sa¡âdetin buldı. Büceyr’in bilâ-teva……uf ta§dî…-i nübüvvet itmesine bâ¡i& bu 

ma¡nâ olmak üzre zu¡m olunmuşdur ki pederi Züheyr’in ek&er a√yânda mücâleset-i ehl-i 

kitâb ¡âdeti olmaπla anlardan &ebt-i a√kâm-nâme-i √âfı@a itmişidi ki †âli¡-i maşrı…-ı 

â«iri’z-zamân olacak âf-tâb-ı ¡âlem-tâb-ı risâletiñ zamân-ı †ulû¡ı ta…arrüb itmişdür ve 

@ulmetinde küfr ü ∂alâliñ leb-rîz-i envâr-ı îmân olması hengâmı yetmişdür ve ¡âlem-i 

menâmda şöyle müşâhid-i çeşm-i √a…î…at-bîni olmuşdı ki gûyâ semâdan bir √abl 
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 Yâkût el-Hamevî’nin Muʻcemu’l-Buldân isimli eserinde “Ebraku’l-ʻAzzâf” hakkında şu bilgi verilir: 

“Burası Benî Esed b. Huzeyme b. Müdrike’nin meşhur akarsuyudur, onların tarihleri anlatılırken 

zikredilir. Ve bu mahal, Basra’dan Medine’ye giden yol üzerindedir. Havmânetu’d-Derrâc’dan geçer, 

oradan Batnu Nahl, sonra Taraf ve sonra da Medine’ye vasıl olur. Bu mekana ‘Azzâf’ dediklerine 

sebep, insanların burada cinlerin çalgı ve taganni seslerini işitmeleridir.” [Yâkût el-Hamevî, Muʻcemu’l-

Buldân, I, (Beyrut: Dâru Sâdır, 1977), s. 68.] 
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 Necm, 53/4. “O, kendisine (Allah’tan) ilkâ edilegelen bir vahiyden başkası değildir.” [Bu ve bundan 

sonraki bütün âyet mealleri, Hasan Basri Çantay’ın hazırladığı Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm isimli 

çalışmadan verilecektir.] 



59 
 

uzanup, Züheyr i†âle-i yed itdikde dest-res olamayup ma√rûm olur. Bu rü™yâyı kendiniñ 

zamân-ı bi¡&et-i »âtemü’l-Mürselîn’i ¡adem-i idrâkile te™vîl idüp ve vâ…ı¡adan evlâdını 

«aberdâr ve bu cevâhir-i tâb-dâr-ı vasiyyetle müşennif-sâz-ı gûş-ı hûşları olmaπa ibtidâr 

eyledi ki “Ey ciger-kûşelerim, ol peyπamber-i munta@ar-ı â«iri’z-zamânıñ182 [4-a] 

bi¡&etini idrâkle müşerref olursañuz bilâ-teva……uf ma…arr-ı nübüvveti ve ser-dâde-i 

rib…a-i ¡ubûdiyyeti olmada müsâra¡at idüñ zîrâ ol hâdî-i †arî…-i müsta…îme i…tidâ ve 

in…ıyâd idenler dâreynde selîm, ve râh-ı mu«âlefet ve ¡inâda gidenler vâ§ıl-ı bi™se’l-

ma§îr-i ca√îm olsalar gerekdir. Cevher-i va§iyyet-i Züheyr, …ur†a-i binâgûş-ı Büceyr 

olmaπla ta§dî…-i nübüvvetde teva……uf itmeyüp ta¡cîl-i ma§la√at-ı «ayr eyledi. Va…tâ ki 

«aber-i İslâm-ı birâder vâ§ıl-ı gûş-ı Ka¡b oldı. Dîk-i †abi¡atı leheb-i nâr-ı πayretle cûşân 

olup, bu ebyât-ı tevbî«-âmizi na@m u inşâ ve cânib-i Büceyr’e ib¡â& ve isrâ eyledi. Şi¡r:  

ُ/ُفهَلَُلَكُفِيماُُقلُتَُويَحَكَُهلَُلكا اُِرسالةا غاُعَنِّيُبَُجيرا  أالُبِلّ

ُ/ُفأنهََلَكُالمأُموُنُِمنهاُوُعَّلكا  سَقاَكُبِهاُالمأُموُنُكأسااَُرِؤيّةا

كا َُويَبَُغيِركُدَل  َُِّشىء   ففاّرقّتُأسباَبُالُهدَىُوات بَعتَهُُ/ُعَلىُأي

اَُلكاَلمُتُلِفُأعَلىُُخُلق ُ اُوالُأبااُ/ُعَليِهُوَلمُتَعِرفُعَليِهُأخا م   

ُإّماُعََثرتَُلعااَُلكا ُ/ُوالُقائل   فإنُأنَتَُلمُتَفعَلُفَلسُتُبآِسف 

ya¡nî Büceyr’e benden risâle teblîπ idüp aña söyleyin ki tefevvüh itdigiñ kelime-i 

şehâdeti …a§d [4-b] u i¡ti…âd ile mi didiñ yo«sa bi-πayri i¡ti…âdin mi söylediñ? Me™mûn 

ki murâd-ı ◊a≥ret-i Peyπamber ¡aleyhi’s-selâmdır, seni ke™s-i mevâ¡îd ile sekrân itmekle 

râh-ı râstı terk idüp aña tâbi¡ oldıñ ve ol saña bir dîne delâlet itdi ki peder ü mâder ve 
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 Terkibi bölmemek için birlikte yazılmıştır. 



60 
 

birâderiñi ol dîn üzre bulmadıñ, eger sen mütena§§ı√ olmazsan ben te™essüf itmem, 

laπzîde-pâ oldıπında saña ra√m idüp «alâ§ıñı temennî …ılmam dimekdir. Ebyât, 

Büceyr’e vâ§ıl olup, mefhûmu ma¡lûmu oldukdan sonra ◊a≥ret-i »vâce-i ¡Âlem 

§allalâhu ¡aleyhi vessellem cenâbına ar≥ idüp  ُالمأمون ُسقاكُبها  …avl-i nâ-sezâ ma≥mûnı 

vâ§ıl-ı sem¡-i hümâyûn oldu…da deryâ-yı †ab¡-ı nebevî mevc-engîz-i te™e&&ür olup ِمأمون

-kelâm-ı gevher-ni@âmını enda«te-i sâ√il-i tekellüm buyurdular. Zîrâ ¢ureyş ol kâfil وللا

i mühimmât-ı dîn ve √âmil-i «âtem-i «âtemiyyet-temkîn §allalâhu ¡aleyhi vesellem 

cenâbına me™mûn u emîn tesmiyye iderlerdi. Nükte: Zümre-i müşrikîn √âşâ dâmen-i 

şân-ı nübüvvete îrâ&-ı πubâr-ı şe™n itmek zu¡mıyla peyveste-gerd-engîz-i türrehât olmaπa 

miyân-beste iken ism-i nâ-şâyeste tesmiyyesinden §arf olunup, §ıfat-ı zât-ı 

hümâyûnları183 [5-a] olan me™mûn laf@ını ta«§î§ itdikleri bir man†û…-ı kerîme-i 184ِِ للا وِ 

ِ ِالن ِاس  نِ  ِمِ  كِ   :dır. Heme-√âl √ıf@-ı ilâhîde ma§ûn olmalarına dâldür. Beyt’ي ِعِ ص ِمِ 

َُشِهدَتَُلهاَُضّراتُهاُ/ُوالَفضُلُِعندََُشهادةُِ األعداءُُِوَمِليحة   

Çünki علىِخلقِلمِتلفِأماِوالِأبا mı§râ¡ı sâmi¡a-güzâr-ı nebevî oldı. اجلِلمِيلفِعليهِأباِوالِأمه 

kelâm-ı §ıd… insicâmıyla «ilâf-ı irâde-i Ka¡b üzre ta§dî… buyurduklarından soñra a§√âb-ı 

kirâma tevcîh-i veche-i «itâb buyurup, “Sizden ol kimse ki Ka¡b bin Züheyr’e mülâ…i 

ola, bilâ-emân …atl eylesün” deyu fermân buyurdular. Bu vâ…ı¡a √a≥ret-i pâdişâh-ı 

nübüvvet-dest-gâh ¡aleyhi’§-§alâtu vesselâm cenâblarınıñ nüzhet-gâh-ı gülşen-serâ-yı 

Tâ™if’den ¡avd u in§irâfları hengâmında idi. Pes Büceyr ra∂iyallâhu ¡anh da«î bu le™âlî-i 

girân-behâyı rişte-i na@ma çeküp Ka¡b’a irsâl eyledi: 
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 Terkibi bölmemek için birlikte yazılmıştır. 
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 Mâ’ide, 5/67. “...Allah seni insanlardan koruyacaktır...” 
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م ِوهيِأحزِ ِالِ يهاِباطِ علِ ِوم ِلِ يِ/ِت ِت ِفيِالِِّكِ لِلِ اِفه ِعب ِكِ ِغِ بلِ نِمِ مِ   

م ِسلِ وت ِِجاءِ النِ ِوِإذاِكانِ جِ ن/ِفت ِِه ِحد ِوِ ِتِ ىِوالِالالِّزِ الع ِِىِللاِ إلِ   

ِالنِِّنِ /ِمِ ِتِ فلِ مِ ب ِِستِ لِ وِونجِ الِي ِِومِ ىِي ِد ِلِ  م ِسلِ مِ ِلب ِالقِ ِرِ إالِطاهِ ِاس   

م ِرِ حِ مِ ِىِ لِ ىِع ِلمِ يِسِ أب ِِينِ /ِودِ ِه ِينِ دِ ِىءِ وهوِالِشِ ِيرِ هِ زِ ِينِ فدِ   

ya¡nî kimdir ol ki Ka¡b’a iblâπ-ı peyâm idüp diye ki, “Ol kelime-i şehâdet ki sen [5-b] 

anıñ üzerine levm idersin yalñız ◊a… celle ve ¡alâ √a≥retine mensûb olup, Lât ile 

¡Uzzâ’ya degildir. Ya¡nî Vâ√id-i ◊a…î…î’ye müsteniddir, âlihe-i müte¡addideye degil. 

Pes necât ve selâmet anıñla olur. Şol günde ki necât bulmaz, illâ müslim-i †âhiru’l-…alb 

bulur. Ve Züheyr ve Ebû Sülmâ dîni ki lâ-şey™ ma…ûlesidir baña şimden gerü √arâm ve 

dîn-i İslâm’a olan √ablu’l-metîn ta¡allu… ve istinâdım mümteni¡u’l-infi§âmdır” dimekdir. 

Ve ba¡de’l-ebyât, “Ey Ka¡b, ma¡lûmuñ olsun ki ba¡d-ezîn seniñ √âliñ yamân ve ufûl ve 

zevâliñ ta…arrüb itdigi âşikâre vü ¡ayân olmuşdur. Zîrâ √a≥ret-i √âkim-i nâfi≠ü’l-√ükm-i 

ma√keme-i risâlet ¡aleyhi’§-§alâtu vesselâm demiñi heder idüp, …atliñe fermân-ı …a≥â 

cereyânları §âdır olmaπla bî-rayb u şekk lo…ma[-i] vücûduñ †u¡me-i neheng-i şemşîr olsa 

gerekdir. Zîrâ memdû√-ı Cenâb-ı Kibriyâ olan ≠ât-ı nübüvvet-âyâtını hicv u e≠âya ictirâ 

iden müşrikîn-i Mekke’den nice ricâliñ vücûd-ı «ab&-âlûdıñı âb-ı şemşîr-i istî§âl ile 

paklayup dereke-i ca√îme gönderdi. Ve şu¡arâ-yı ¢ureyş’den ¡Abdullâh bin Ziba¡rî185 ve 
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 Abdullah b. ez-Ziba‘râ es-Sehmî. Cahiliye döneminde Mekke’nin önde gelen şairlerinden biri. Evvelâ 

Efendimize hicviyeler düzerdi. Hatta bu tutumuna binaen hakkında âyet nazil olmuştur. [Bkz. İbn 

Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye (İslâm Tarihi / Sîret-i İbn Hişâm Tercemesi), I, trc. Hasan Ege (İstanbul: 

Kahraman Yayınları, 1985), s. 479 vd.] Mekke’nin fethinin ardından -şerhte birlikte anılan- Hubeyre ile 

beraber Necran’a kaçtı. Daha sonra tıpkı Ka‘b gibi Efendimizden af dileyerek Müslüman oldu. 
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Hubeyre bin Ebî Vehb186 min külli vechin reh-gîr-i girîve-i girîz ü hereb olup, «avf-ı 

πa≥ab-ı √a≥ret-i şâh-ı rusül187 [6-a] reh-bend-i mesâlik ü sübûl olmaπla anlara vüs¡at-

serâ-yı ¡âlemi …ışr-ı cevze döndürdü.” Li-mu√arririhi: 

ستربخواهدِاكرِهالكِجهانراِمقدرستِ/ِتيغِقضاِبقبضهِٔحكمِپيم  

Ey Ka¡b ben seni @ann itmem ki tîg-i …a≥â[-i] fürûπ-ı Mu√ammedî’den rehâ bulasın ve 

ol şâh-bâz-ı âşiyâne-i …uds pençesinden kurtulasın. Eger saña sermâye-i √ayât ve 

zindegânî ve re™sü’l-mâl-i sa¡âdet-i dü-cihânî gerekse bir ân a…dem bend-i kesel ve târ-ı 

teva……uf olup, ¡alâ cenâ√i’l-isti¡câl bu cânibe perrân ve kehfü’l-emân-ı günehkârân olan 

dergâh-ı ¡â§î-penâh Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi veselleme cân atup, çehre-i ma¡≠ereti 

sûde-i «âk-i …adem-i ¡arş-iştibâh itmege şitâbân olasın. Zîrâ ol ma…bûl-i dergâh-ı 

e√adiyyet §allallâhu ¡aleyhi vesellem kendüye tevbe ve ¡ö≠r ile gelen ¡u§ât-ı ümmeti redd 

itmeyüp ¡ö≠rini …abûl ve kendini §unûf-ı nevâziş ü iltifâta ma…rûn itmekle nâ™il-i 

ni¡amü’l-me™mûl ider ve …able’l-İslâm bi-√ükmi’l-cehâle ta√§îl olunan cerâyim-i ¡i§yâna 

râdde-i fürû-nihâde çeküp mu™â«e≠e ve mu¡âtebe itmez” deyu ta√rîr ve bir …â§ıd-ı 

sebük-pây ile [6-b] birâderi Ka¡b’a irsâl eyledi. Va…tâ ki kitâb-ı Büceyr vâ§ıl-ı Ka¡b-ı 

¡â…ıbet-«ayr olup mefhûmu ¡aks-endâz-ı ≥amîr-i √ayret-semîri oldu, «avf-ı πa≥ab-ı 

√a≥ret-i şâh-ı enbiyâ ¡aleyhi’t-ta√âyâ a¡§âb ve ¡urû…ına sereyân idüp, mûy-ı âteş-dîde 

gibi pîç ü tâb ve bîm-i şemşîr-i ¡adû-tedmîr-i Mu√ammedî miπfer-i ser-pûş-ı felegi 

başına teng itmekle füs√at-gâh-ı ¡âlemde cây-ı ârâm bulamayıp, leyl u nehâr bî-√u≥ûr u 

…arâr olmaπla vedâ¡-ı râ√at ü «vâb eyledi. Â«ir sâmân-ı tesellîsi bi’l-külliyye sûzân-ı 
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 Hubeyre bin Ebî Vehb. Câhiliye döneminde Mekke’nin önde gelen şairlerinden biri. Fethin ardından 

Abdullah bin ez-Ziba‘râ ile birlikte Necran’a kaçmış ve burada müşrik olarak ölmüştür. 
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 Terkibi bölmemek için birlikte yazılmıştır. 
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âteş-i ye™s olmaπla Muzeyne …abîlesine ilticâ ve √a≥ret-i fa«r-i ¡âlem §allallâhu ¡aleyhi 

vesellemden kendi içün istîmân itmelerini niyâz ve recâ eyledi. Mir™ât-ı √âl-i 

Muzeyne’den §ûret-i ibâ vü imtinâ¡ müşâhede itmekle meyân-ı beriyye-i «aşyetde 

e†râfını sibâ¡-ı hümûm i√â†a idüp, derend-i şîr-i şemşîr-i nebevî pençesinden «alâ§ 

i√timâli §af√a-i «â†ırından münselib oldu. Bu «ilâlde dest-i a¡dâya da«î ser-rişte-i 

bahâne-i izdirâ geçüp, “hüve ma…tûlun” …avliyle √avâle-i esinne-i zebân-dırâzî iderek 

za«m-güşâ-yı …alb-i pür-sûz u güdâzı olmada fur§atı fevt itmediler. Â«ir-i kâr tevfî…-i 

√a≥ret-i Perverdigâr kendüyi «vâb-ı veleh u πafletden [7-a] bîdâr itmekle bu dâr-ı ¡u∂âl-i 

helâk-me™âliñ ¡ilâc-ı bür™ü’s-sâ¡ası ta¡lîm-gerde-i birâder-i şefî… olan tedbîr-i §avâb üzre 

ol †abîb-i «aste-dilân-ı cürm ü ¡i§yân ¡aleyhi’§-§alavâti’r-ra√mân cenâbınıñ südde-i sidre-

nişânına yüz sürüp, dâr u «âne-i i√sânından devâ-«vâh olmakdır deyüp, vesîle-i √u§ûl-i 

me™mûl olma… içün med√-i sul†ân-ı enbiyâ ve ¡ö≠r-i ta…§îrât-ı sâbı…ayı mu√tevî bu 

¡ı…du’l-le™âl-i &üreyyâ-mi&âl, ya¡nî …a§îde-i na≥îde-i belâπat-me™âli na@m u îcâd ve 

veche-i ¡azîmeti tevcîh-i …ıble-gâh-ı murâd eyledi. Zamân-ı vufûd-ı Ka¡b ra∂iyallâhu 

¡anh sinîn-i hicretiñ †o…uzıncı sâl-i fer«unde-fâli olmak üzre mervîdir. el-¢ı§§a: Ta«t-

gâh-ı sul†ân-ı risâlet-penâh olan †îbe-i †ayyibeye ba¡de’l-vu§ûl Benî Cuheyne 

…abîlesinden ma¡ârife-i sâbı…ası oldıπı bir merd-i nîk-girdârıñ «ânesine nüzûl ve ¡inde 

Cuheyneti’l-«ayru’l-ya…înu me&eline ittibâ¡ ile andan isti«bâr-ı †arî…-i vu§ûl-i me™mûl 

eyledi. Ol reh-nümâ-yı ka¡be-i ma…§ûd delâletiyle mu†âf-ı …udsiyân-ı mele™-i a¡lâ olan 

mescid-i mu¡allâ-…ıbâb-ı ◊a≥ret-i İmâmu’l-Enbiyâ ¡aleyhi ef∂alu’t-ta√âyâya 

geldiklerinde [7-b] işâret-i bâhiretu’l-beşâret-i “hâ≠â Resûlullâh” ile ol …ıbletu’l-√âcât-ı 

kevn u mekân ¡aleyhi §alavâtullâhi’l-Mennân cenâbını Ka¡b’a irâ™e idüp, vech-i münîr-i 
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√abîb-i mu«târ dîde-i √a…î…at-bîn-i Ka¡b’ı leb-rîz-i envâr-ı dîdâr itdikde √ilye-i 

mübârekelerin elsine-i nâsdan istimâ¡ ile &ebt-i √ilye-nâme-i √âfı@ itdigi ev§âf-ı 

cemîleye ta†bî… ve bilâ-şübhe Resûl-i »udâ-yı bî-refî… idigin idrâk ve ta√…î… eyledi. 

Zamân-ı du«ûl-i Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh ol hîn-i sa¡âdet-…arîn idi ki ol şem¡-i şebistân-ı 

lâhût ve çerâπ-ı bezm-gâh-ı melekût √a≥retleri ârâyiş-i meyâne-i meclis olup, a§√âb-ı 

kiram pervâne-vâr dâ™iren-mâdâr-ı e†raflarıñ i√â†a idüp, †â™ifeten ba¡de †â™ifetin mâ™ide-i 

cezîletü’l-fâ™ide-i §o√betlerine ta√allu… ve sükkerî-ni¡am-ı ta√dî& ve iltifâtlarından 

√i§§edâr olmak içün birbirlerine tesâbu… iderler idi. Pes Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh murâ¡at-i 

…ânûn-ı edeb ile ileri varup, beyne yedey-i Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi vesellemde 

cülûs ve dest-i sa¡âdet-peyvestini yed-i mü™eyyed-i ◊abîb-i Emced ¡aleyhi’s-selâma 

mümâss ü memsûs idüp, “Ya Resûlallâh, ta√…î…, Ka¡b bin Züheyr …uluñ penâh-gâh-ı 

«a†â-pîşegân-ı ümmet188 [8-a] olan dergâh-ı mer√amet-dest-gâh-ı ¡inâyetiñe √âlâ tâ™ib ü 

müslim oldıπı √âlde †aleb-i emânla gelmişdir. Eger recâ-yı müstemendânesi √ayyiz-i 

…abûle mev§ûl buyurulmak câ™iz ise i√≥âr-ı ¡izz-i √u≥ûr ideyim” didikde ol bâ≠il-i ni¡am-

ı √ilm u kerem §allallâhu ¡aleyhi vesellem peste-i şükr-efşân-ı fem-i mübarekden …and-

rîz-i lu†f-ı ne¡am olup, √alâvet-ba«şâ-yı ≠â™i…a-i Ka¡b olmalarıyla kendinden merâret-i 

elem-i «aşyet zâ™il olup, “Yâ Resûlallâh, Ka¡b bin Züheyr ben …uluñum” dimege …udret-

yâb-ı cesâret oldukda √o……a-i dehân-ı nübüvvetden الذىِيقولِماِيقول  kelâm-ı dürrî-ni@âm-

ı ma…bûlü πal†îde-i dâmen-i tekellüm oldukdan soñra ◊a≥ret-i ~ıddî…-ı Ekber 

ra∂iyallâhu ¡anh cenâbına devlet ve sa¡âdet gibi tevcîh-i veche-i i…bâl buyurup, ebyât-ı 

Ka¡b’ı istinşâd, anlar da«î ber-mûcib-i fermân âπâz-ı inşâd idüp ِ ِبها المأمونسقاك  …avli 
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zebân-güzâr-ı ~ıddî… ra∂iyallâhu ¡anh oldukda Ka¡b πark-ı ba√r-i √icâb olmaπla 

müteşebbi&-i dâmen-i taπyîr olup, “Yâ Resûlallâh, ben böyle dimedim, belki ِسقاكِابوِبكر

ِوان /ِ ِرؤية ِالمأمونهبكأس لك  dimişidim” didikde √a≥ret-i emîn-i va√y-i Settâr ¡aleyhi’§-

§alavâtullâhi’l-∏affâr [8-b] مأمونِوللا kelâm-ı dürer-bârını tekrâr buyurduklarından soñra 

zümre-i a«yâr-ı en§ârdan bir merd-i πayret-me™âb esed-i ve&&âb gibi per-tâb idüp, “Yâ 

Resûlallâh, i≠in ve ru«§at vir, ¡aduvvullâha ∂arb-ı ¡un… ile mücâzât ideyim” didikde ol 

kân-ı ra√m u şef…at ¡aleyhi’§-§alâtu vesselâm دّعه ِعنكِفانّهِقدِجاءِتائب اِنازع ا buyurmalarıyla 

dest-keşîde-i ferâπ oldu. Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh …atline …a§ddan men¡ itmeleriyçün 

en§ârdan racul-i me≠kûrun …abîlesine πa≥ab-nâk olup, İbn İs√â…189 …avline göre …a§îdeyi 

ِالتنابيلإ ِالسود  ِعّرد ذا  …avliyle …abîle-i me≠kûreye √arf-endâz oldu. Bu …avliñ mu…te≥âsı 

ba¡≥ı ebyât-ı …a§îde irticâlen na@m olunmakdır. Pes Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh i¡dâd-ı 

hemyân-ı tabî¡at itdigi mürvârid-i man@ûme-i cihân-behâyı dest-i zebân-ı inşâd ile pîş-

nihâd idüp ِ سلولِ مِ ِللاِ ِوفِ ي ِنِسِ مِ ِد ِن ِهِ بهِ/ِمِ ِاءِ ضِ ست ِي ِِيفِ ل سِ ِولِ سِ الرِ ِنِ ا  beyt-i şemşîri’l-me¡ânî niyâm-ı 

dehân-ı Ka¡b’dan ¡üryân olup, şa¡şa¡a-pâş-ı √u≥ûr-ı pâdişâh-ı ins ü cân oldukda âb u tâb-ı 

cevher-i fe§â√ati pesendîde-i †ab¡-ı hümâyûn olup, âvi«te-i †â…-ı ta√sîn u …abûl 

buyurduklarından soñra [9-a] câ™ize olmak üzre pûşîde-i mu§√af-ı cism-i mu…addesleri 

olan bürde-i bî-behâyı i√sân ile dûş-ı Ka¡b’ı hem-pehlû-yı felek-i a†las-pûş buyurdular. 

Bürde-i müşârun ileyhâya Mu¡âviye ra∂iyallâhu ¡anh on biñ dirhem sîm-i «âli§ i¡†âsıyla 

âverde-i …ab≥a-i temellük itmek murâd itdiginde Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh, “Mümâss-ı 

cism-i münevver olan &evb-i mübârek ü a†harı â«ara virmek i√timâlim yokdur” deyüp, 

ilâ-â«iri’l-¡ömr √ırz-ı cânı gibi zîver-i §andû…-ı sîne ve ba¡de vefâtihi vere&esine 
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Mu¡âviye yigirmi biñ dirhem fi∂∂a-i «âli§atu’l-¡iyâr be≠liyle ârâyiş-i †â…-ı gevher-ni†â…-ı 

«azîne idüp, pes ez-în tedâvül-i eyâdî-i mülûk ü selâ†în ile a¡@am-ı düvel-i rûy-ı zemîn 

olan devlet-i ¡O&mâniyye lâ zâlet mü™eyyidetun bi-te™yîdât es-Sub√âniyye’ye sâye-ba«ş-ı 

şeref-i inti…âl olmaπla √âlâ sarây-ı hümâyûnda pîrâye-i «izâne-i ta¡@îm u tef√îm olan 

«ır…a-i şerîfe ol bürde-i mübârek-i münîfe olmak üzre İbn Hişâm ¡aleyhi ra√meti 

rabbihi’l-¡Allâm nigâşte-i §a√îfe-i ta√rîr itmişdir. Li-mu√arririhi dâr-ı emn olmaπladır ki 

âl-i ¡O&mân oldılar, √ıf@-ı emânât-ı Resûl’e şâyân bu …avl da«î ma≥bû†-ı cerîde-i 

rivâyetdir ki el-ân mevdû¡-ı «azâne-i şehinşâh-ı cihân olan [9-b] «ır…a-i mübâreke 

◊a≥ret-i Sul†ân-ı Enbiyâ ¡aleyhi ef∂alu’t-ta√âyânıñ Yenbu¡190 ile Mı§r beyninde olup, 

İyle ta¡bîr olunan belde ahâlîsine emân-nâme-i hümâyûn ile i√sân buyurdukları &evb-i 

nûr-efşân olup, ¡a†ıyye-i Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh olan bürde-i şerîfe mürûr-i zamânla 

mütevârî-i perde-i fı…dân olmuşdur. Fa§l Ba√r ve vezn-i …a§îde beyânındadır. Gevher-

sencân-ı fenn-i ¡arû≥a «afî degildir ki bu mürvârid-i man@ûme-i girân-behâ le™âlî-î 

mevzûn-endâm-ı ba√r-i basî†den olmaπla vezni dört def¡a müstef¡ilün fâ¡ilün olup, ¡aru≥ı 

ma«nûne, ya¡nî mı§ra¡-i evvelin cüz™-i a«îri ma√≠ûfu’l-elif olmaπla ta√rîk-i ¡aynla fa¡ilün 

olur ki e¡ârî≥-i &elâ&e-i basî†iñ ¡arû≠-ı evvelîsidir. Ve ∂arbı ma…†û¡, ya¡nî mı§ra¡-ı &ânîniñ 

cüz™-i a«îriniñ medd-i mecmû¡undan √arf-i sâkin ma√≠ûf olmaπla fâ¡il kalup, fa¡lün 

cüz™üne na…l olunur ki ∂urûb-ı sitte-i basî†den ∂arb-ı &ânîdir. Ebyât-ı sâ™ireye mi…âsun 

¡aleyh olmak içün beyt-i evvel bu vechile ta…†î¡ olunur. بانتِسعا müstef¡ilun, ِف ق ل دِ   fa¡ilun, 

تِ  ِم  م  ت يّم ,fa¡lun ب ول و ,müstef¡ilun ب ل ي و  ه ا .mefâ¡ilun ma«bûndur م  كِ  ,fâ¡ilun ا ث ر  ِم  ِي ف د   [a-10] ل م 

müstef¡ilun, ِ ول وب  fa¡lun ve …âfiyesi mütevâtirdendir. Mütevâtir, iki sâkini beyninde √arf-i 
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vâ√id-i müte√arrik bulunmakdır. Ve işbu …a§îdeniñ müştemile oldıπı eşyânıñ biri 

nesîbdir. Nesîb, mehere-i fenn-i edeb ¡indinde cins olup, dört nev¡i müştemildir. Evvel: 

Ma√bûbda olan §ıfât-ı hissiyye ve ma¡neviyyeyi beyândır; √amra-«ad ve reşâ…at-…ad ve 

şerm u √ayâ gibi. ¿ânî: Mu√ibde olan §ıfât-ı hissiyye ve ma¡neviyyeyi ≠ikrdir; §afra-levn 

ü hezâl ve √üzn ü melâl mi&illü. ¿âli&: ¡Âşı… ve ma¡şû…a müte¡alli… olan √âlâtı îrâddır; 

√icr u va§l ve şekvâ vü i¡ti≠âr ve i«lâf-ı va¡d mânendi. Râbi¡: Ma√bûb ile mu√ibbiñ 

πayrına müte¡alli… olanları te≠kîrdir; vüşât ve ru…abâ em&âli. Netekim Ka¡b ra∂iyallâhu 

¡anh buyurur: 

{٦} 

ا لَْم يُْفدَ َمْكبُولُوبَانَْت ُسعَادُ فَقَْلبِى اْليَْوَم َمتْبُولُو / ُمتَيٌَّم إثَْرهَ   

 beynûnetden fi¡l-i mâ≥î mü™enne&, müfâra…at eyledi ma¡nâsına. Fet√-i bâ-i بانت

muva√√ide ile beyn da«î ma§darıdır; netekim …arîben gelür. سعاد ∂amm-ı sîn-i mühmele 

ile nâ@ım ra∂iyallâhu ¡anhıñ √a…î…aten yâ«ûd iddi¡â-i ma√bûbesiniñ ismi ve بانت fi¡liniñ 

fâ¡ilidir. [10-b] Mü™enne&-i √a…î…î olmaπla fi¡line lü√û…-ı tâ vâcibdir. ◊a…î…î 

olmayanlarda vechân câ™izdir; ِالشمس ِالشمس ve طلع  de fâ-i sebebiyye-i’فقلبى .gibi طلعت

¡â†ıfe بانتُسعاد cümle-i fi¡liyyesi üzerine ma¡†ûf cümle-i ismiyyeniñ fi¡liyye üzerine ¡a†fını 

tecvîz idenlere göre câ™iz, görmeyenler ¡indinde sebebiyye-i ma«fiyyedir. قلبى mübtedâ 

ve yâ-yı mütekellime mu≥âf; …alb, fu™âd ma¡nâsına. Dâ™imâ ta…allüb üzre oldıπından 

…alb dinilmiştir. Ve ba¡≥ılar …alb, fu™âdda bir mudπa-i mu¡alla…adır ve ba¡≥ılar fu™âd, 

πışâve-i …albdir didi. ¡Allâme-i Zema√şerî ra√imehullâh, fu™âd, vasa†-ı …albdir didi. يوم 

bu ma…âmda mutla…â zamân ma¡nâsına olup, mu…âbil-i leyle degildir ve متبول 
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kelimesiniñ @arfıdır. متبول ism-i mef¡ûl ve mübtedânıñ «aberidir. تَبَلهُالحب mu√abbet anı 

«asta ve bîmâr eyledi dimekdir. متيّم tef¡îl bâbından ism-i mef¡ûl olup, mu√abbetden ≠elîl 

ve esîr olan kimse ma¡nâsına. Ve متيم ta¡addüd-i «aberi tecvîz idenlere göre «aber-i &ânî 

yâ«ûd mübtedâ-yı ma√≠ûfuñ «aberidir. Ta…dîri ُه ممتيُّو ’dur yâ«ûd metbûl’üñ §ıfatıdır. 

 kesr-i hemze ve sükûn-ı &â-i mü&elle&e ile iz ma¡nâsına. Lâkin bu ma√alde اُِثر [da’]اثرها

[11-a] بعدها dimekdir. Ve متيم’iñ @arfıdır yâ«ûd ُّممتي ’iñ ≥amîrinden √âl olup, gün, ma√≠ûfa 

müte¡alla…dır. ≤amîr-i mü™enne&, Su¡âd’a râci¡ ve mu≥âfun ileyhdir. Ve اثرها’ya bedel 

 ¡fi¡l-i mu≥âri يُف دَُ .urûf-i cevâzimden √arf-i nefydir√ لم [de’]لمِي ف د ِ .rivâyeti da«î vardır عندها

mechûl olup لم ile meczûm olmaπla â«irinde √arf-i ¡illet -ki elifdir- cezmle sâ…ı†dır. 

Fidâ™, ta«lî§-i esîr içün virilen şey™e dinmekle لمُيفد fidâ ile ta«lî§ olunmamış esîr dimek 

olur. Nâ™ib-i fâ¡ili …albe râci¡, ≥amîr müstetir, cümlesi «aber ba¡de «aberdir -ta¡addüd-i 

«aberi tecvîz idenlere göre- yâ«ûd müteyyemiñ §ıfatı yâ«ûd ≥amîr-i müteyyemden 

√âldir. مكبول keblden ism-i mef¡ûl; kebl, kâf’ıñ fet√i ve yâ-i muva√√ideniñ sükûnıyla 

…ayd ki bu…âπı didikleridir. Ve kebl, zindanda ve πayrıda ma√bûs olmaπa da dirler. 

Netekim şâ¡ir dimişdir: Beyt  

ُيُِهينَُكُٲهلُهاُ/ُولَمُتَُكَُمكبوالاُبِهاُفتَحَُ لُِإذاُكنَتُفيُدار  و   

Bu beytde mekbûl, iki ma¡nâyı mu«temildir. Lâkin murâd-ı Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh, 

ma¡nâ-yı evveldir. Ve mekbûl, müteyyemiñ §ıfatıdır. Mefhûm-ı Beyt: Nâr-ı mu√abbeti 

«irfet-endâz-ı fu™âd olan ma√bûbe-i dil-nişîn-edâ-yı Su¡âd müfâra…at ve mübâ¡adet [11-

b] itmesi sebebiyle el-yevm dil-i pür-melâlim bîmâr-ı derd-i mu√abbet ve «asta-√âl-i 

elem-i fir…at olup, cânân ardınca azâd olmamış esîr ve zindân-ı hücre ve iftirâ…ında der-
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zencîrdir. Ya¡nî müfâra…ât-ı cânân, bâ¡i&-i mülâ…at-i derd u hicrân olmaπla bugün 

gönlüm gam firâ…ıyla melûl ve ardınca zencîr-i mu√abbetle mu…ayyed-i esîr-i 

mekbûldür dimekdir. 

{٣} 

َغٖضيُض الطَّْرِف َمْكُحولُ  / اِالّٰ ٲَغن  َوَما ُسعَادُ َغدَاةَ اْلبَْيِن إْذ َرَحلُوا   

Vâv, ¡â†ıfe, ُسعاد  nın ismi’ما ,mübtedâdır سعاد ;nâfiyye ما ;cümlesi üzerine ma¡†ûf بانت

degildir. ُااِلا ile nefy-i munta…ı≥ oldıπından içün a§l olan وماُهى dimek idi, lâkin tekrâr-ı 

ism-i mahbûbe ile istil≠â≠ …a§dına mebnî ism-i @âhiri ≥amîrden inâbe eyledi. غداة fet√-i 

πayn-ı mu¡ceme ile mutla…â zamân ma¡nâsınadır; mu…âbil-i ¡işâ degildir. Ve غداة @arf-ı 

zamânınıñ ¡âmili, beytin muta≥ammın oldıπı teşbîhdir. Zîrâ ma¡nâ, ُانّهاُتشبهُوقَتُرحيلهاُظبياا

نُّاغ  dimekdir. Vech-i teşbîh nüfûrdur; kaçmak ma¡nâsına. Zîrâ rı√let da«î ≠ehâb ve 

nüfûrdur. Ve @aby, nüfûr ile müştehir oldıπından √a≠f olunmuşdur. بَُانَُ-يَُبُِينُُ ,البين’dan 

ma§dardır; müfâra…at ma¡nâsına. [12-a] Netekim mürûr itdi. Ve غداة’ıñ mu≥âfun 

ileyhidir. Lâm-ı ta¡rîf cinse yâ«ûd بانت fi¡linden müstefâd olan beyn irâdesiyle ¡ahde 

ma√mûldür. Ve beyn, va§l ma¡nâsına da geldigi, bu beytden ma¡lûmdur. Beyt: 

تُبِذاَكُالَوصِلَُعينِيُوَُعينُها َقُالواشوَنُبَينِيُوُبَيَنهاُ/ُوقَر   لَقَدُفَر 

 ,rı√letden fi¡l-i mâ≥î cem¡-i mü≠ekker olup رحلو .dan bedeldir’غداة arf-ı zamân ve@ إذ

ma√allî mecrûr ve اذ kelimesiniñ mu≥âfun ileyhidir. İrti√âl ve rı√let, göçmek ma¡nâsına. 

~îπa-i cem¡-i mü≠ekker getürdigi, Su¡âd …avmiyle rı√let itdigine yâ«ûd ta¡@îm …a§dına 

mebnîdir; وإن شئت حّرمت النساءَُ سواكم mı§râ¡ında oldıgı gibi. ِّا ال îcâb-ı nefy içün; ِّاغن hemze 
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ve πayn-ı mu¡cemeniñ fet√i ve nûn’uñ teşdîdiyle ef¡al vezninde §avtında πunne olana 

dinür. ∏unne ∂amm ve teşdîd ile ol §avt-ı le≠î≠dir ki enfden «urûc ider. Ve نُّاغ  merfû¡ 

olup, Su¡âd mübtedâsınıñ «aberi olan @aby-ı ma√≠ûfuñ §ıfatıdır. Ta…dîri ُُّاغنُُّاال  ظبى

dimekdir. Ve @aby, @â-i mu¡cemeniñ fet√i ve bâ-i muva√√ideniñ sükûnıyla geyik 

didikleri √ayvân-ı ma¡rûfuñ ismidir. Ta¡yîn-i mev§ûfa delîl oldur ki, @aby, ek&eriyâ 

πunne ile va§f [12-b] olunmaπla, gûyâ πunne, va§f-ı ma«§û§u olmuşdur. Her zamân ki 

πunne @ikr olunsa ≠ihne @aby tebâdür ider. غضيض fa¡îl [vezninde], bi-ma¡nâ mef¡ûldür. 

∏a∂, πayn ve ∂âd-ı mu¡cemeteyn ve fet√ ve teşdîd ile aşaπı bakmak ma¡nâsına olup, 

terk-i ta√dî… ve istîfâ™-i na@ardan kinâye olunur. Ve bu ma…âmda fâtiru’†-†arf ve 

meksûru’l-¡ayn dimekdir. Ya¡nî na@arında kesr ve fütûr-ı «ul…iyyîn olan ki ma…bûl ve 

memdû√dur. الطرف †â ve râ-i mühmeleteyn ve fet√ ve sükûnla çeşm ma¡nâsına; hem 

vâ√id ve hem cem¡dir. Beyt: 

ُلمُيُحيِيَنُقَتلُنا ُ/ُقَتَلنَناُثُم  ُالعُيوَنُال تِيُفيَُطَرفِهاَُمَرض   إِن 

Ve غضيض kelimesi طرف’a mu@âf olup, i≥âfeti √üsnü’l-vech gibidir. Ve πa∂î∂u’†-†arf, 

@aby-ı ma√≠ûfuñ §ıfat-ı &âniyyesidir. َكَحل ,مكحول’den ism-i mef¡ûl olup, كحل fet√ateynle 

bilâ-ikti√âl cüfûn-ı ¡ayna müsta¡lî olan sevâddır yâ«ûd ∂amm-ı kâf’la ُكحل’dendir; sürme 

ma¡nâsına. Lâkin bu ma√alde murâd, ma¡nâ-yı evveldir. Ammâ َكَحل ,اَكحل’dendir, 

fet√ateynle πayrıdan degildir. Mek√ûl da«î @aby-ı ma√≠ûfuñ §ıfatıdır. Mefhûm-ı Beyt: 

Hengâm-ı fir…at-encâm-ı rı√let-i Su¡âd ki, va…t-i beynûnet ve müfâra…atdır. Ol zamânda 

âteş-i √asreti [13-a] sûzende-i …ulûb ve ekbâd olan ma¡şû…a-i melî√a ilti…â-yı Su¡âd 

degildir. İllâ çeşm-i bîmârında kesr u fütûr «ulkı olan âhû-yı le≠î≠ü’l-πunne-i ka√îlü’l-
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¡ayndır. Ya¡nî zamân-ı müfâra…atde Su¡âd nüfûr ve ≠ehâbda @aby-ı ka√îlü’l-¡ayna 

müşâbihdir dimekdir. Da…î…a-dânân-ı fenn-i beyâna «afî degildir ki bu beytde vâ…i¡ olan 

teşbîh midir, isti¡âre midir, mu«telefun-fîh olup Seyyid Cürcânî191 ve ¡Allâme-i 

Zema√şerî192 ve Sekkâkî193 ra√imehumullâh em&âli mehere-i fenn-i beyân ¡indlerinde 

teşbîh-i belîπ olup, isti¡âre degildir. ◊â§ıl-ı kelâm, ittifâ… ve i«tilâf i¡tibârıyla a…sâm-ı 

&elâ&ede mun√a§ıra olup, …ısm-ı evvel, ittifâ…an teşbîhdir ki müşebbeh ve müşebbehün-

bih ve edât-ı teşbîh me@kûr olmakdır. ُ كاالسدُِزيد   gibi …ısm-ı &ânî, ittifâ…an isti¡âredir ki 

müşebbehün-bihiñ @ikriyle i…ti§âr ve iktifâ olunup, müşebbeh-i me≠kûr yâ«ûd mu…adder 

olmamakdır; ُفىُالحما مُِرٲيتُاسداا  gibi. ¢ısm-ı sâli&, mu«telefun-fîhdir ki edât-ı metrûk ve 

müşebbehün-bih ya me≠kûr mübtedânıñ «aberi olmakdır; َُُبُِبُُذ ُكَُُينَُذُِال ُو ُصُُنَُاتُِيَُآوا ُفُُِمُ كُ بُُُوَُُمُ ا ي

اتُِمَُلُُلظُ ا
194  âyet-i kerîmesinde oldıπı gibi -ki Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh bu …âbildendir- yâ«ûd 

mu…adder mübtedânıñ «aberi olmakdır. Beyt:  

ُتَأِوىُإلَيِهَُكَواِكبُه ُ/َُبداَُكوَكب  َُكوَكب  ُُكل ماُانقَض   نُجوُمُسماء 

[13-b]195 beytinde oldıπı gibi ki ُِسماءُ ُهمَُكنُجوم  dimekdir. Pes …ısm-ı &âli& -ki beyt-i Ka¡b 

ra∂iyallâhu ¡anh andandır- ¡inde’l-ba¡∂ teşbîh ve ba¡≥ı â«ara göre isti¡âredir, lâkin teşbîh 

olması a…vâdır. 

{٢} 

                                                           
191

 Seyyid Şerîf Cürcânî (v. 816/1413). Kelâm ilminde olduğu kadar fıkıh ve Arap dili hususunda da esas 

kabul edilen İslâm âlimi. Teftâzânî’nin Mutavvel’ine yaptığı hâşiye ile Îcî’nin Risâle-i Vaz‘iyye’sine 

yaptığı şerh mühimdir. 
192

 Zemahşerî (v. 538/1144). Arap dilinin dâhi imamlarından, müfessir. Mu’tezilî olmasına rağmen dil ve 

tefsir hususunda cumhûrun temel kabul ettiği tefsir ve belâgat âlimi. Keşşâf isimli tefsiri ile Esâsu’l-

Belâğa isimli eseri mühimdir. 
193

 Ebû Yakûb es-Sekkâkî (v. 626/1229). Arap dili ve belâgatinin öncü simâlarından. Beyân ilminin tarihî 

gidişatı bakımından kritik öneme sahip olan dil âlimi. Miftâhu’l-Ulûm isimli eseri mühimdir. 
194

 En‘âm, 6/39. “Âyetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış sağırlar, dilsizlerdir...” 
195

 Beyti bölmemek için birlikte yazılmıştır. 
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احِ َمْعلُولُ ى ظَ تَْجلُو َعَواِرَض ذِ  ْلٍم إِذَا اْبتََسَمْت / َكأَنٌهُ ُمْنَهٌل بِالرَّ  

 جلء .dan fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne& olup, fâ¡ili Su¡âd’a râci¡, ≥amîr müstetirdir’ جل ,تجلو

fet√-i cîm ve lâm ve â«irinde196 elif-i memdûde ile, keşf ve i@hâr ma¡nâsına. Ve cilâ-yı 

ba§ar ve cilâ-yı seyf, kesr ve meddledir. عوارض ∂âd-ı mu¡ceme ile ¡ârı∂a yâ«ûd ¡ârı∂ıñ 

cem¡i olup, esnân, ya¡nî dişler ma¡nâsına. Ve تجلو kelimesiniñ mef¡ûlüdür. ذىِظلم’de ذى 

§â√ib ma¡nâsına olup, fem-i ma√≠ûfuñ §ıfatıdır. Ya¡nî  ُُذىَُظلم  â-i@ َظلم .dimekdir عوارَضُفم 

mu¡cemeniñ fet√i ve lâm’ıñ sükûnıyla mâ-i esnân ve berî…-i dendân yâ«ûd dendânıñ 

ri……ati ve beya≥lıπınıñ şiddeti ma¡nâsına. Ve ذى kelimesiniñ mu≥âfun ileyhidir. إذا @arf-ı 

zamân ve man§ûbu’l-ma√al olup, nâ§ıbı تجلو’dur. ابتسمت ifti¡âl bâbından fi¡l-i mâ≥î 

mü™enne& [14-a] olup, fâ¡ili Su¡âd’a râci¡, ≥amîr müstetir ve cümle-i fi¡liyyeniñ ma√alli 

mecrûr, إذا’nıñ mu≥âfun ileyhidir. İbtisâm, ∂ı√kden ednâ olan nîm-«and ma¡nâsına. ِّكأن 

√urûf-i müşebbehe bi’l-fi¡lden edât-ı teşbîh, ≥amîr fem-i ma√≠ûfa ¡â™id ve ُّكأن 

kelimesiniñ ismidir. نهل  kelimesiniñ «aberi ve كأنُّ ,if¡âl bâbından ism-i mef¡ûl olup م 

cümlesi fem-i ma√≠ûfuñ §ıfatıdır. İnhâl, nûn’la is…â ma¡nâsına. نََهل fet√ateynle şürb-i 

evvel, ya¡nî deve bir def¡a sa…y olundukda نََهل ve mebrekine ba¡de’r-red bir da«î sa…y 

olundukda َعلَل dinür. بالراح’da منهل ,با kelimesine müte¡alla…; راح √â-i mühmele ile «amr 

ma¡nâsına. َعلَل ,معلول’den ism-i mef¡ûl; علل fet√ateynle şürb-i &ânîdir; netekim mürûr itdi. 

Ve معلول mu™a««ar mübtedâdır. Mefhûm-ı Beyt: Ber…-i ¡aş…ı sâmân-sûz-ı dil-i nâ-şâd 

olan ma√bûbe-i Su¡âd, sub√-i ¡îd-i sürûr-âsâ gül-rîz-i «andeye küşâd virdigi zamân durc-

i dehânından πâyetde sefîd ve berrâ… le™âlî-i âb-dâr-ı dendân keşf u irâ™e ider. Gûyâ 

                                                           
196

 Bu kelime metinde üstü çizili olarak yazılmıştır. 
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dehânı §ahbâ-yı nâb-ı mu§affâ ile merraten ba¡de u«râ is…â olunmuşdur, ya¡nî sa…y-ı 

şerâbla [14-b] le™âlî-i dendânına âb u tâb virilmişdir dimekdir. 

{٤} 

ْت بِِذى َشبٍَم ِمْن َماٍء َمْحنِيٍَة / َصاٍف بِٲَْبَطَح اَْضٰحى َوُهَو َمْشُمولُ   ُشجَّ

 a râci¡, ≥amîr müstetir ve cümleniñ’راح fi¡l-i mâ≥î mü™enne& mechûl, nâ™ib-i fâ¡ili شّجت

ma√alli man§ûb, راح’dan √âl yâ«ûd mecrûr olup, راح’ıñ §ıfatıdır. َُجُّش  fet√-i şîn-ı mu¡ceme 

ve teşdîd-i cîmle kesr u şa…… ma¡nâsına. »amr, mâ ile memzûc oldukda, eger mezcle 

ri……at kesb itmesi murâd olunursa ُِر ُشع ِشَعت ال َخم   ve eger sûresi kesr oldıπı irâde olunursa 

ر ُشج ت ال َخم   ve eger kesr sûresinde mübâlaπa …a§d olunursa الخمر قُتلت  dinür. Netekim şâ¡ir-i 

mu¡ciz-beyân Cenâb-ı ◊assân197 ra∂iyallâhu ¡anh buyurur:  

ُال تِيُناَولتَنِيُفَردَدتُهاُ/ُقُتِلَتُقُتِلَتُفهاتِهاُلَمُتُقتَلُِ  إِن 

 mu≥âf ve mu≥âfun ileyh olup, mâ-i ذى شبم ,…kelimesine müte¡alla شجت ,با de’بذى شبم

ma√≠ûfuñ §ıfatıdır. Ta…dîri  ُشبمُ  ذى بماء  dimekdir. َشبَم şîn-ı mu¡ceme ve bâ-i muva√√ideniñ 

fet√alarıyla berd-i şedîd ma¡nâsına. من ماء câr ve mecrûr, mâ-i ma√≠ûfuñ §ıfat-ı &âniyyesi 

yâ«ûd √âldir. َمحنِية √â-i mühmele ve nûn ve mü&ennât-ı ta√tiyye ile mev¡i@a veznindedir. 

He’nin mün√anî olan [15-a] ma√alli mun¡a†ıfu’l-vâdî ma¡nâsına ki, §uyu πâyetde §âf ve 

ra…î… olur. Ve نِية  câr بابطح .nıñ §ıfatıdır’ما ,mecrûr olup صافُ  .nıñ mu≥âfun ileyhidir’ما ,َمح 

ve mecrûr, ما’nıñ §ıfatı yâ«ûd √âldir. Ve حابط  yâ-i muva√√ide ve †â™ ve √â-i mühmeleteyn 

ile ef§a√ vezninde vâsi¡ olan ma√all-i seyl ki anda seng-rîzeler ola ve ابطح πayrı 

                                                           
197

 Hassân b. Sâbit (v. 60/680 [?]). Şair sahabi. Efendimizin kendisini şiir söylemeye teşvik ettiği, 

peygamber şairlerinden biri. 
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mun§arıf olmaπla √âlet-i cerri fet√a iledir ve men¡-i §arfına ¡illet-i va§f ile vezn-i fi¡ldir. 

 ef¡âl-i tâmmeden yâ«ûd nâ…ı§adandır. Tâmmeden oldıπına göre va…t-i ∂u√âya اضحى

dâ«il oldı dimek olup, fâ¡ili ما’ya râci¡, ≥amîr müstetir ve mâ-ba¡dındaki وهو مشمول 

cümlesi √âl ve vâv-ı ibtidâ™iyye olur. Nâ…ı§adan oldıπı ta…dîrde «aberiñ mu«berun ¡anha 

va…t-i ∂u√âda &übûtunu ifâde idüp, ≥amîr-i müstetiri ismi ve mâ-ba¡dındaki cümle 

«aberi ve vâv zâ™ide olur. مشمول ism-i mef¡ûl olup, rî√-i şimâl urmaπla bürûdet √â§ıl iden 

göle “πâdir-i meşmûl” ve †a¡mı bârid olan şerâba “«amr-ı meşmûl” dinür. Mefhûm-ı 

Beyt: ∏once-i fem-i Su¡âd, sa…y olunan şerâb öyle §ahbâ-yı nâbdır ki dereniñ vâsi¡ olup, 

√a§ât [15-b] cem¡ olmuş ma√allinde mun¡a†ıf olan yeriniñ va…t-i ∂u√âda üzerine rî√-i 

şimâl √ubûb itmekle bürûdet kesb iden §uyundan mâ-i bârid-i §âf ile mezc u kesr 

olunmuşdur. Ya¡nî bu ev§âf ile mev§ûf olan mâ, πâyetde berrâ… ve mu§affâ olmaπla 

fem-i ma√bûba sa…y olunan râ√ anıñla memzûcdur dimekdir. 

{٥} 

الٖيلُ عَ يَ  بٖيضٌ  ةٍ يَ ارِ سَ  بِ وْ صَ  نْ / مِ  هُ طَ رَ فْ اَ وَ  هُ نْ ى عَ ذَ قَ الْ  احُ يَ ى الر ِ فِ نْ تَ   

 تنفى rî√iñ cem¡i ve الرياح .nefy mâddesinden fi¡l-i mu≥âri¡. Nefy, †ard ma¡nâsına تنفى

fi¡linin fâ¡ili; القذى mef¡ûlü olup, cümlesi ٲضحى kelimesi nâ…ı§a oldıπına göre «aber, 

bânîsi tâmme oldıπına göre ضحىٲ ’nıñ fâ¡ilinden √âldir yâ«ûd cümle-i müste™nifedir. قَذَى 

…âf’ıñ fet√i ve ≠âl-i mu¡ceme ve elif-i ma…§ûre ile göze ve şerâba düşen çöp ve πubâr 

ma…ûlesi nesne. Vâ√idesi tâ ile …u≠âtdır. عنه câr ve mecrûr, ≥amîr ما’ya râci¡; وافرطه’da 

vâv, ¡â†ıfe; افرط if¡âlden fi¡l-i mâ≥î, ≥amîr mef¡ûlü ve َُاَب َطح’ya râci¡. İfrâ†, fâ ve râ ve †â-i 

mühmeleteyn ile bu ma…âmda imlâ, ya¡nî †oldurmak ma¡nâsına. من صوب câr ve mecrûr; 



75 
 

§avb, §âd-ı mühmele ile avb vezninde; [16-a] ma†ar ma¡nâsına. سارية sîn-i mühmele ile 

câriyye vezninde, gice gelen se√âbe ma¡nâsına. Ve صوب’ıñ mu≥âfun ileyhidir. با ,بيض’nıñ 

kesriyle ebyâ∂ıñ cem¡i ki «ilâf-ı sevâddır ve افرط fi¡liniñ fâ¡ilidir. يعاليل mü&ennât-ı 

ta√tiyye ve ¡ayn-ı mühmele ile ebâbîl vezninde, يعلول’uñ cem¡i. Ya¡lûl, beyâ≥ mefra† 

ma¡nâsına. Ve ye¡âlîl, bî∂ kelimesiniñ §ıfatıdır ve bu ma…âmda ُُيعاليل بيض  …avlinden 

murâd, ifrâ† üzre beyâ≥ olan cibâldir. Mefhûm-ı Beyt: Fem-i Su¡âd sa…y olunan §ahbâya 

mezc ve âmi«te kılınan mâ, a«≠ olundıπı âb-ı §âf ki mâ-i mun¡a†ıfu’l-vâdîdir. Ol mâ’nıñ 

üzerinde olan πubârı riyâ√ †ard u def¡ idüp, §âf ve berrâ… kılar ve dereniñ vâsi¡ ve 

mecma¡-i ¡u§ât olan ma√allini ziyâde beyâ≥ olan †aπlar gice gelen se√âbıñ bârânından 

toldurur dimekdir. Ya¡nî mâ-i ma†ar, ibtidâ cibâle nâzil olup, ba¡de’l-ictimâ¡ ve’t-

teke&&ür vâdiye nüzul idüp, andan dereniñ mun¡a†ıf olan ma√alleri tolup, anda §afâ ve 

ri……at kesb ider ki, miyâhıñ ra…î… ve a¡lâsı budur. [16-b] 

{١} 

َمْقبُولُ  الن ْصحَ  لَوْ  اَوْ  َمْوُعودََها / َصدَقَتْ  أَنََّها لَوْ  ُخلَّة   بَِها أَْكِرمْ   

 temyîziyyet üzre man§ûb ve «ulle, «â-i ُخل ة ;&fi¡l-i ta¡accüb-i &ânî mü™enne أكرم بها

mu¡cemeniñ ∂ammı ve lâm’ıñ teşdîdiyle §adî…a ma¡nâsına idügi bu beytden 

münfehemdir. Beyt:  

ِلفُلنُِ  أالُقَب َحُللاُُالُوشاةَُوُقَولَُهمُ/ُفُلنةُُأضَحتُُخل ةُا

Ve ba¡≥ılar §adî…a da«i ı†lâ… olunur deyüp, bu şi¡r ile istişhâd itdiler:  

اُ/ُبأّنُخليلَكُلمُتُقتَِلُ  أالُبلّغاُُخلّتِيُجابِرا
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اُوُلمُيُعَجلُِتََخّطأِتُالن ُ َرُدَهرا بُلُأحشاَءهُُ/ُفأُخ   

Vech-i istidlâl, şâ¡îriñ ُخلّتي …avlinden ا  temennî لو da’لو أنّها .avlini ibdâl itmesidir… جابرا

içün; ُّأن √urûf-i müşebbeheden ≥amîr ismi ve Su¡âd’a râci¡. ُّأن ismiyle fi¡l-i ma√≠ûfuñ 

fâ¡ili; ta…dîri لو ثَبَتَُ أنّها dimekdir yâ«ûd mübtedâ olup, «aberi ma√≠ûfdür. صدقت fi¡l-i mâ≥î 

mü™enne&, fâ¡il-i ≥amîri Su¡âd’a râci¡ ve cümlesi ُّأن kelimesiniñ «aberidir. Ve …avl-i 

&ânîye göre mübtedânıñ «aberi نِل تُُ  المراد olup, لو أنّها صدقت نِل تُُ المراد dimek olur. موعودَها, 

 kelimesiniñ mef¡ûlü; mev¡ûd, ism-i mef¡ûl [17-a] olup, şa«s-ı mev¡ûd yâ«ûd şey™-i صدقت

mev¡ûd ma¡nâsınadır. ≤amîr, Su¡âd’a râci¡; او √urûf-i ¡â†ıfeden olup, cümleyi cümle 

üzerine ¡a†f içündür. لو أنُّ النصح مقبول …avliniñ i¡râbı, لو أنّها صدقت i¡râbı gibidir. Far…ı şu 

…adar ki, mu…addem ُّأن kelimesiniñ «aberi, cümle-i fi¡liyye bunda müfreddir ki مقبول 

kelimesidir. نصح ∂amm-ı nûn’la pend u na§î√at ve ma…bûl-i mar≥î ma¡nâsınadır. 

Mefhûm-ı Beyt: Su¡âd dostlu… cihetinden ne ¡aceb kerîmdir, mu√ibbine va¡d itdigi şeyde 

«ulf itmeyüp, §adâ…at itmesini yâ«ûd Su¡âd’a na§î√at-i ma…bûl olmasını temennî iderim 

dimekdir. Bundan Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anhıñ murâdı vu…û¡-ı e√adu’l-emreyni temennî 

olmayup, belki vu…û¡-ı emreyni temennîdir. ◊atta  ُاَو vâv ma¡nâsına gelmesini câ™iz 

görenler, bu beytle istişhâd itmişlerdir.  

{٧} 

تَْبدٖيلُ  وَ  اِْخََلفٌ  وَ  َوْلعٌ  وَ  فَْجعٌ /  دَِمَها ِمنْ  َسيِطَ  قَدْ  ُخلَّةٌ  لَِكنََّها  
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 سيط ;ta√…î… içün قد ;aberi» خلة ;¡amîri ismi ve Su¡âd’a râci≤ ها ;urûf-i müşebbeheden√ لكنُّ

fi¡l-i mâ≥î mechûl, âmî«te olundu ma¡nâsına ve şîn-ı mu¡ceme ile [17-b] şey† da«î bu 

ma¡nâda lüπatdir. Netekim ¡Amr ibnu Ü≠eyne’niñ, Beyt  

ُال ذيُهوُِرزقيَُسوَفُيأتيني  لَقَدَُعِلمُتُوُماُاإِلشراُفُمنُُخلُِقيُ/ُأِن 

beytinde olan اشراف bir şey™e munta@ır olmak ma¡nâsına olup, sîn-i mühmele ile اسراف 

da«î câ™iz oldıπı gibi, lâkin @âhir olan şîn-ı mu¡ceme ile olmakdır. Beytiñ aşaπısı,  

 أسعٰىُلهُفيُعَنِّينيُتََطل بَهُ/ُولَوَُجلَستُأتانيُالُيُعَّنِيني

olup, bu …ı†¡a √a……ında bir √ikâye-i la†îfe ≠ikrolunmaπla &ebt-i §af√a-i beyân kılındı. 

Şâ¡ir bu …ı†¡ayı na@m idüp, Medîne-i Münevvere’den Şâm’a ¡azîmet ve «ulefâ-yı 

Emeviyye’den Hişâm bin ¡Abdulmelik’e198 ar≥la istid¡â-yı ¡inâyet itdikde çünki √âl 

mu†âbı…-ı ma…âliñdir. Niçün †aleb-i rızk içün ◊icâz’dan Şâm’a şedd-i ra√l itdiñ 

dimekle, “Yâ emîre’l-mü™minîn, beni î…â@  itdiñ” deyüp رجعت سوار راحله  ve ma…âm-ı 

a§lîsi olan ◊icâz cânibine âheng-i ¡azîmet eyledi. Hişâm ol gîce mer…ûmu te≠ekkür ve 

…abîle-i ¢ureyş’den böyle şâ¡ir-i çerb-zebânı tehî dest-i ircâ¡ itmekle lisânından emîn 

olunamayacaπını tefekkür idüp, ¡ale’§-§abâ√ iki yüz ¡adet dînâr-ı müstevcibu’l-inşirâ√ 

ile πulâmlarından birini [18-a] irsâl ve mer…ûma yolda yetişüp virmesîçün tenbîh ve 

te™kîd eyledi. ∏ulâm yolda yetişemeyüp Medîne-i Münevvere’de «ânesine varup, 

meblaπı teslîm eyledikde, “Emîru’l-mü™minîne benden selâm eyle ve söyle ki; 

kelâmımıñ §ıd…ı @âhir oldu, zîrâ ben rız… içün sa¡y itdim, reddolundum ve me™yûs ve 

ma√zûn «âneme geldim, rız…-ı ma…sûmum ayaπıma geldi” didi. من دمها câr ve mecrûr ve 

                                                           
198

 Ebu’l-Velîd Hişâm b. Abdulmelik b. Mervân (v. 125/743). Emevî halifesi. 



78 
 

mu≥âfun ileyh; menfî ma¡nâsına. ≤amîr خلة’ye râci¡; dem, ma¡rûf olup, a§lı يا ile ى  ve دَم 

cem¡i kesrle ِدماء’dır. فجع fâ’nıñ fet√i ve cîm’iñ sükûnıyla emr-i mekrûhla mu§âb kılmak 

ve fecî¡a, mu§îbet ma¡nâsınadır. Ve سيط ,فجع fi¡linin nâ™ib-i fâ¡ili olup, cümlesi خلة’niñ 

§ıfatıdır. Vâv, ¡â†ıfe; ولع vâv’ıñ fet√iyle dürûπ; اخلف va¡dinde «ulf itmek; تبديل şey™i şey™-i 

â«ara bedel kılmak, lâkin bu ma√alde «alîli, «alîl-i dîgere degişmek ma¡nâsınadır. 

Mefhûm-ı Beyt: Lâkin Su¡âd bir §adî…adır ki mu√ibbine cevr u e≠â ve dürûπ-ı ¡âşı…-rayb 

ile nâz u istiπnâ ve i«lâf-ı va¡d ve «alîlini «alîl-i â«ara tebdîl ile na…≥-ı ¡ahd itmek 

«ûnıyla âmi«te ve ma«lû† olmaπla bu «i§âl kendüye [18-b] †abî¡at-i râsi«a olup, a§lâ 

zevâli me™mûl degildir dimekdir. 

{٨} 

اْلغُولُ  أَثَْوابَِها فِي نُ تَلَوَّ  َكَما / بَِها تَُكونُ  َحالٍ  َعلَى تَدُومُ  فََما  

 ;¡dan fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne&, fâ¡il-i ≥amîri Su¡âd’a râci’دوام ,تدوم ;nâfiyye ما ;sebebiyye فا

 kelimesine müte¡alla… yâ«ûd @arf-ı müste…ar olup, √âldir. ◊âl تدوم ,câr ve mecrûr على حال

aña dinür ki «ayr u şerden insân anıñ üzerine bulunur. Te™nî&i te≠kîrinden ke&îrdir. تكون 

fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne&, fâ¡il-i ≥amîri Su¡âd’a râci¡; بها câr ve mecrûr; ≥amîr √âle râci¡ 

olup تكون بها cümlesiniñ ma√allî mecrûr √âliñ &ıfatıdır; râbı†a ≥amîr-i mecrûrdur. كما’da 

kâf, √arf-i cer, ما ma§dariyye olup, §ılesiyle kâf’ıñ mecrûru; تَلّون nûn’uñ ∂ammıyla tef¡îl 

bâbından fi¡l-i mu≥âri¡ olup, a§lı تتلّون olmaπla ta«fîf içün tâ-i &âniye √a≠f olunmuşdur. 

 câr ve mecrûr ve في أثوابها ;fet√atân ve teşdîd ile bir hey™et üzre …arar itmemek تَلّونُُ

mu≥âfun ileyh, ≥amîr laf@an müte™a««ir ve rütbeten müte…addim olan غول’a râci¡; e&vâb, 

&evbiñ cem¡i, &evb libâs ma¡nâsına. الغول πayn-ı mu¡cemeniñ ∂ammıyla insânı iπtiyâl ile 



79 
 

helâk iden nesne, ammâ bu ma√alde murâd se¡âlîniñ [19-a] vâ√idesidir ve se¡âlî, †âife-i 

cinniñ inâ&ıdır. ¡Arab ba¡≥ı §a√râlarda πûl görünüp, televvün itmekle âdemi yolundan 

i∂lâl ve ihlâk ider deyü zu¡m iderler, lâkin ¡an…â gibi a§l u √a…î…ati yokdur. Netekim 

şâ¡ir te&lî& idüp dimişdir: Beyt  

/ُاسماُءُاشياَءُلم تُحلَقُولمُتَُكنُُِالجودُُوالغوُلُوالعَنقاُءُثالثةُ   

Ve تَلّون ,غول fi¡linin fâ¡ili olup, cümlesi ما’nıñ §ılesidir. Mefhûm-ı Beyt: ~adî…a-i Su¡âd 

a«lâ…-ı me≠kûre ile mecbûle olması sebebiyle bulundıπı √âl üzre &âbite ve müste…arra 

olmaz, πûl-i e&vâb ve hey™etinde televvün itdigi gibi televvün ider, ya¡nî bir √âl üzre 

dâ™im ve &âbit olmayup, perî-mi&âl dâ™imâ tebdîl-i §uver ve eşkâl itmekle gâh §ûret-i 

mihr u vefâ, gâh hey™et-i cevr u cefâda görinüp, bir √âline i¡timâd olunmaz dimekdir. 

{٩} 

ُك بِاْلعَْهِد الَِّذي َزَعَمْت / اِالّٰ  َكَما تُْمِسُك اْلَماَء اْلغََرابٖيلُ  َوالَتَُمس ِ  

Vâv, ¡â†ıfe; ال nâfiyye; تمّسك ∂amm-ı tâ ve kesr-i sîn-i müşeddede ile tef¡îl bâbından 

yâ«ûd tâ ve sîn-i müşeddedeniñ fet√alarıyla tefa¡¡ul bâbından fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne&dir. 

Vech-i &ânîye göre a§lı تتمّسك olup, i√de’t-tâ™eyn ta«fîf içün [19-b] √a≠f olunmuşdur. 

Temsîk, temessük, imsâk, istimsâk, cümlesi bir ma¡nâyadır ki √ıf@ itmekdir. ُُك  تَُمّسِ

kelimesiniñ fâ¡il-i ≥amîri Su¡âd’a râci¡dir. بالعهد câr ve mecrûr, ك  kelimesine تُمّسِ

müte¡alla…; ¡ahd-i yemîn ve peymân ma¡nâsına. الذي ism-i mevsûl; زعمت fi¡l-i mâ≥î 

mü™enne&, fâ¡il-i ≥amîri §adî…aya râci¡ ve mevsûle ¡â™id ma√≠ûfdur. Ta…dîri َزَعَمتُ  الذي 

 fet√-i zâ ile kefâlet ma¡nâsına olmaπla َزعم .kelimesiniñ §ılesidir الذي dir. Ve cümlesi’به
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تُ مَُعَُزَُ تُ فَُل ُكَُتَُ ,  dimek olur. Ammâ …avl-i meşkûk ve bâ†ıl ma¡nâsına olan ُزعم zâ’nıñ 

√arekât-ı &ülü&iyle câ™izdir. ُّاال edât-ı isti&nâ; كما’da kâf, √arf-i cer, ما ma§dariyye ve 

§ılesiyle kâf’ıñ mecrûru, câr mecrûruyla ك  .fi¡linin ma§darınıñ ≥amîrinden √âldir تُمّسِ

Ya¡nî اُ اال تمسكه وما المساكا لهذا شبيها  yâ«ûd ma√≠ûf ma§darıñ §ıfatıdır. Ta…dîri, ُّاُ اال  كهذا تمّسكا

 πırbâliñ الغرابيل ;mef¡ûlü الماء ;&if¡âl bâbından fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne تُمسك .dimekdir االمساك

cem¡i ve تمسك fi¡linin fâ¡ilidir. Mefhûm-ı Beyt: ~adî…a-i Su¡âd, tekeffül ve [20-a] 

ta¡ahhüd ittiği ¡ahd u mî¡âdı √ıf@ itmez illâ πırbâliñ âbı √ıf@ itdigi gibi √ıf@ ider. Ya¡nî 

a§lâ îfâ-yı ¡ahd u incâz-ı va¡d itmek şânından degildir dimekdir. Netekim şâ¡ir dimişdir:  

يَمينُُوإِنَُحلَفَتُالُينقَِضُالنٲُىُعهدهاُ/ُفلَيَسُِلَمخضوبُالبَنانُ  

{٦١} 

نَّكَ  فََلَ  تَْضلٖيلُ  َوااْلَْحَلَمَ  اْْلََمانِىَّ  إِنَّ /  َوَعدَتْ  َوَما َمنَّتْ  َما يَغُرَّ  

 nûn-ı mu«affefe ile mü™ekked fi¡l-i mu≥âri¡ ve ma√allî يغرنك ;nâhiyye ال ;sebebiyye فا

meczûmdur. Zîrâ nûn-ı te™kîd, mübâşeretiyle mebnîdir. ∏urûr-ı bâ†ılda †ama¡a düşürmek 

ve aldatmak ma¡nâsına. Kâf, mef¡ûlü olup, «i†âb-ı yâ, πayr-ı mu¡ayyene yâ«ûd tecrîd 

†arî…ıyle nâ@ım ra∂iyallâhu ¡anhıñ kendi nefsinedir. Bu ta…dîrce tekellümden «i†âba 

iltifât olur. ما ism-i mevsûl, الذي ma¡nâsına. Ve merfû¡u’l-ma√al olup يغر fi¡linin fâ¡ilidir. 

 olup, tef¡îl bâbından fi¡l-i mâ≥î mü™enne& ve ma§darı temniyedir; tef¡ile منّيت ile يا a§lı من ت

vezninde ümîde düşürmek ma¡nâsına. Fâ¡il-i ≥amîri §adî…aya râci¡, cümlesi الذي 

kelimesiniñ §ılesi ve ¡â™id-i ma√≠ûfdur. Ta…dîri الذي منّتك ايّاه dimekdir. ما منّت ,وما وعدت 
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[20-b] üzerine ma¡†ûf, va¡d-i «ayrda ve ib¡âd-ı şerde müsta¡mel oldıπı bu beytden 

@âhirdir: Beyt  

 وإنّىُوإنُأوعدتُهُاوُوَعدتُهُ/ُلَُمخِلُفُإيعادىُوُُمنجُزَُموعدى

 .kelimesiniñ ismidir إنُّ teşdîd-i yâ ile ümniyyeniñ cem¡i ve االمانى ;kesr-i hemze ile إنُّ

Ümniyye, ∂amm-ı hemze ve teşdîd-i yâ ile ma…§ûd ma¡nâsına. امانى ,واالحلم üzerine 

ma¡†ûf ve ُحلُم’uñ cem¡i. ◊ulüm, ∂ammeteynle «ayâl-i «vâb ma¡nâsına. تضليل tef¡îl 

bâbından ma§dar olup, ta≥yî¡ ve ib†âl ma¡nâsına. Ve نُّإ  kelimesiniñ «aberidir. Mefhûm-ı 

Beyt: Su¡âd seni ümîde düşürdigi va¡d-i va§la zinhâr maπrûr ve ümîd-vâr olma. Ve 

incâz-ı va¡d ider @ann itme. Ta√…î…an ma…â§ıd u merâm ve a∂πâ& ü a√lâm, ta≥yî¡-i ev…ât 

ve eyyâmdır. Ya¡nî ma√bûbe-i bî-vefânıñ dûşîze-i pür-cefâ-yı dünyâ-mi&âl vu¡ûdı bâ†ıla 

ve îmân ve ¡uhûdı kâ≠ibe olup, «ayâl-i «vâb gibi bî-a§l u √a…î…at olmaπla beyhûde fikr-i 

«âma düşüp ta≥yî¡-i ev…ât itme. Zîrâ ma√bûbeniñ incâz-ı va¡di mu√âl ve ¡ahdine firîfte 

olup, ümîd-i vi§âl itmek «ayâl-i bî-me™âldir. [21-a] 

{٦٦} 

اَبَاطٖيلُ  اِالَّ  اَمَواِعيدُهَ  َوَما / َمثََل   لََها ُعْرقُوبٍ  َمَواِعيدُ  َكانَتْ   

 fi¡l-i mâ≥î mü™enne& ve nâ…ı§adır. İsminiñ bir va§fdan va§f-ı â«ara ta√avvülüne كانت

delâlet ider ki صار ma¡nâsını müfîddir. مواعيد mî¡âdıñ cem¡i ve كانت kelimesiniñ ismidir. 

Mî¡âd, mîm’iñ kesriyle va¡d ma¡nâsına. عرقوب ¡ayn ve râ-i mühmeleteyn ve …âf’la, 

Kul&ûm vezninde, denâ™etle meşhûr bir kimesneniñ ismidir. Men…ûldür ki Me≠bûr, 
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birâderine bir aπaç «urma v¡ad idüp  النخل طلع
199

إذا اِئتنى  ya¡nî aπaçlar çiçeklendikde gel 

dimiş ve aπaçlar çiçek açdıkda ابلح ذاإ  ya¡nî …oru… oldukda gel ve …oru… oldukda ازهىَُ ذاإ  

ya¡nî …ızardıkda ve ba¡de’l-i√mirâr ُرتَب و ارتب ذاإ  oldukda ا صار ذاإ تمرا  deyüp, temr oldukda 

hemân bir gice cümlesini devşirüp, der-anbâr idüp, bir dâne virmemiş ve beyne’l-¡Arab 

ُعرقوب من اخلف  me&el-i sâ™irdir. Beyt  

/ُمواعيدَُُعرقوبُاخاهُبِيَثَربُِ  وَعدَتُوُكانُالُخلُفُمنكُسجيّةُا

 ما ;aber-i kânet» مثلاُ ;¡kelimesine müte¡alla…, ≥amîr Su¡âd’a râci كانت ,câr ve mecrûr لها

nâfiyye; مواعيدها mübtedâ, ≥amîr-i mü™enne& Su¡âd’a râci¡ ve ≥amîr-i mü≠ekker olmak 

üzre da«î mervîdir. Bu §ûretde عرقوب’a [21-b] râci¡ olur. ُّاال edât-ı isti&nâ; اباطيل bâ†ılıñ 

cem¡i ve mübtedânıñ «aberidir. Ve bâ†ıl, ≥ıdd-ı √akdır. Mefhûm-ı Beyt: Beyne’n-nâs 

«ulf-i va¡dla meşhûr olan ¡Ur…ûb’uñ mevâ¡îdi §adî…a-i me≠kûre içün me&el-i sâ™ir ve 

i«lâf-ı va¡d itmesi elsine-i enâmda dâ™irdir ve ma√bûbe-i me≠kûreniñ yâ«ûd ¡Ur…ûb’uñ 

mevâ¡îdi degildir illâ ebâ†îl ve ekâ≠îbdir, …a†¡an i¡timâd ve i¡tibâr olunmaz dimekdir. 

{۱۲} 

لُ َوَما اََخاُل لَدَْينَا ِمْنِك تَْنويٖ  / َمَودَّتَُها ْدنُوتَ  اَنْ  آُملُ  وَ  اَْرُجو  

 den nefs-i mütekellim’اََمل hemzenin meddiyle ve mîm’iñ ∂ammıyla وآمل ;dan’رجا ,ارجو

olup, ma¡nâda mütte√idlerdir. Ba¡≥ılar رجا anca… mümkünde ve اََمل mümkünde ve 

müsta√îlde müsta¡meldir didiler. Beyt-i esba…da يغرنك فل  «i†âbı, Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anhıñ 

kendi nefsine oldıπı ta…dîrde ارجو «i†âbdan tekellüme iltifât olur ve illâ hiçbirinde iltifât 
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yokdur.  ُاَن ma§dariyye; دنو ,تدنو’den fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne&, ُُتَق ُرب ma¡nâsına. Ve تدنو 

kelimesinde fi¡lân-ı sâbı…ân tenâzu¡ itmeleriyle fi¡l-i &ânî, ya¡nî آمل kelimesi i¡mâl ve fi¡l-

i evveliñ mef¡ûlü √a≠f olunmuşdur. Ve اَنُ  ,تدنو ile man§ûb olmaπla, vâv meftû√ olmak 

i…ti≥â iderken iskân olundıπı ≥arûret-i vezn içündür. [22-a] تدنو ,مودتها kelimesiniñ fâ¡ili, 

≥amîr Su¡âd’a râci¡; meveddet, mu√abbet ve so√bet ve ülfete mürâ¡ât itmek ma¡nâsına. 

 nefs-i mütekellim olup, hemzesi …ıyâsen اخال ,nâfiyye ما ,da vâv, isti&nâ fîh’وما اخال

meftû√ ve isti¡mâlen meksûrdur ki ef§a√ ve ke&îr olan kesrdir. Ve اخال ef¡âl-i …ulûbdan 

 …ma¡nâsına olmaπla, «a§âyi§-i ef¡âl-i …ulûbdan olan na§b-ı mef¡ûleyn ve ilπâ ve ta¡lî اظن

bunda da«î cârî olup, mef¡ûl-i vâ√ide i…ti§ârı câ™iz degildir. Pes i¡mâl olundıπı §ûretde 

 منك لدينا kelimesinde mu≥mer ≥amîr-i şân-ı ma√≠ûf mef¡ûl-i evveli ve mâ-ba¡dında اخال

 lâm’ıñ fet√i ve â«irinde elif-i لَدَى ,mu…addem «aber لدينا .cümlesi mef¡ûl-i &ânîsi olur تنويل

ma…§ûre ile عند ma¡nâsına @arf-ı mekândır. ≤amîr-i mütekellime mu≥âf olmaπla elifi 

yâ’ya …alb olunmuşdur. منك câr ve mecrûr, ma√≠ûfe müte¡alla… ve tenvîliñ §ıfatıdır, lâkin 

üzerine ta…addüm itdiginden √âl olmak üzre i¡râb olunur. Ve منك …avli, πaybetden «i†âba 

iltifâtdır. تنويل tef¡îl bâbından ma§dar olup عطا ma¡nâsınadır, lâkin bu ma…âmda va§l-ı 

ma√bûbeden kinâye ve mu™a««ar mübtedâdır. اخال ماو  kelimesindeki ما mev§ûle olmak 

da«î câ™iz olup, bu §ûretde ma√allen merfû¡ mübtedâ ve اخال kelimesiniñ [22-b] mef¡ûl-i 

evveli ما’ya ¡â™id ≥amîr-i ma√≠ûf olur ki, ta…dîri ُُاخالُه’dur. Ve mef¡ûl-i &ânîsi منك ve تنويل 

mübtedânıñ «aberi olur ve ilπâ §ûretinde mâ-yı nâfiyye اخال üzerine ta…addüm itdiginden 

ta§dîr-i ma√≥ı izâle itmekle ¡ameli ib†âl olunur, gûyâ ki تنويل منكُِ لدينا وما  dinilmiş gibi 

olur. Ve ta¡lî…-i §ûreti bu vechledir ki, a§l olan lâm-ı ibtidâ ile للدينا olmaπla lâm’la ta¡lî…, 

ya¡nî laf@an ¡ameli ib†âl ve ma¡nen ib…â olunup, ba¡dehu lâm √a≠f olunmaπla ta¡lî… bâ…î 



84 
 

kalur. Ve mef’ûlünüñ √a≠fi يخل يسمع من  me&elinde oldıπı gibi ki ا يسمع من ظن له يحدث خبرا  

dimekdir. Mefhûm-ı Beyt: Ma√bûbe-i Su¡âd’ıñ …urb-ı meveddetini recâ ve temennî 

iderim ve @ann itmem ki bizim ¡indimizde Su¡âd’dan va§l ola, ya¡nî ümîd eylemem ki 

beni va§lına sezâ-vâr itmekle şâd-kâm eyleye, zîrâ ebyât-ı sâbı…ada ≠ikr olunan i√lâf-ı 

va¡d u televvün ve ¡adem-i mu√âfa@a-i ¡ahd gibi §ıfâtla mecbûl ve mef†ûr oldıπı ümîd-i 

vu§lat √u§ûlüne mâni¡dir dimekdir. Bu beytde §anâyi¡-i bedî¡iyyeden rücû¡ §an¡atı vardır. 

Rücû¡, şâ¡irin ta…rîr itdigi şey™e na…≥ ile ¡avdet itmesidir. Bu ma…âmda mu√abbetden 

[23-a] şiddet-i √ayret ve far†-ı dehşetden nâşîdir. 

{٦٢} 

اسٖيلُ اْلَمرَ  النَِّجيبَاتِ  اْلِعتَاقُ  اِالَّ  / بَل ِغَُهايُ  الَ  بِأَْرٍض  ُسعَادُ  اَْمَستْ   

 ismi, ma…âm-ı ≥amîrde سعاد .ma¡nâsına صارت if¡âlden fi¡l-i mâ≥î, ef¡âl-i nâ…ı§adan امست

ism-i @âhir getürdigi ≠ikriyle tele≠≠ü≠den nâşîdir. بأرض câr ve mecrûr; في ,با ma¡nâsına. ال 

nâfiyye; يبلّغ tef¡îl bâbından fi¡l-i mu≥âri¡ olup, iki mef¡ûle ta¡diyye ider. Bunda e√ad-i 

mef¡ûleyn ma√≠ûfdur ki يبلّغينها ال  ta…dîrindedir, beni î§âl itmez ma¡nâsına yâ«ûd ta«fîfle 

يَب لغ ال  ma¡nâsınadır ki vâ§ıl olmaz dimek olup, bu ta…dîrce bir mef¡ûle ta¡diyye ider ve 

≥amîr-i mü™enne& أرض’a râci¡ ve يبلغ fi¡liniñ mef¡ûlüdür. ُّاال edât-ı isti&nâ; العتاق ¡ayn-ı 

mühmeleniñ kesriyle kirâm vezninde ¡atî…iñ cem¡i ki deve ve at ma…ûlesinden kerîmu’l-

a§l ma¡nâsınadır. Ve isti&nâ, müferraπ olmaπla يبلغ ,عتاق kelimesiniñ fâ¡ilidir. النجيبات 

necîbeniñ cem¡i ve necîbe, kerîme ma¡nâsına. Yâ-i müşeddede ile neciyyât rivâyeti da«î 

vardır, serî¡ât ma¡nâsına. المراسيل mefâ¡îl vezninde, kesr-i mîm’le [23-b] mirsâliñ 

cem¡idir. Nâ…a-i serî¡atu’s-seyr ma¡nâsına. Necîbât ve merâsîl, ¡i†â…ıñ §ıfatlarıdır. 
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Mefhûm-ı Beyt: Su¡âd bâmdâd-ı rûz müfâra…atde rı√let idüp bir ¡ar≥-ı ba¡îdede 

a«şamladı, ol ma√alle î§âl itmez, illâ kerâyimu’l-a§l [ve] serî¡atu’s-seyr olan nâ…alar î§âl 

ider dimekdir. 

{٦٤} 

لَى ااْلَْيِن اِْرقَاٌل َو تَْبغٖيلُ َولَْن يُبَل ِغََها اِالّٰ ُعذَافَِرةٌ / لََها عَ   

Vâv, ¡â†ıfe; لن √urûf-i nevâ§ıbdan te™kîd-i nefy içün; يبلغ tef¡îl bâbından fi¡l-i mu≥âri¡ 

olup, لن ile man§ûb; ها ≥amîri أرض’a râci¡; اال isti&nâ™iyye; عذافة ¡ayn-ı mühmeleniñ 

∂ammı ve ≠âl-i mu¡ceme ve fâ-i meksûre ve râ-i mühmele ile sa«t u …avî ve şedîd ve 

¡a@îm olan nâ…a ma¡nâsına. Ve يبلغ kelimesiniñ fâ¡ilidir. لها câr ve mecrûr, mu…addem 

«aber, ≥amîr ¡u≠âfiraya râci¡; على االين câr ve mecrûr, ¡u≠âfiradan √âldir. على bunda مع 

ma¡nâsına; اين hemzeniñ fet√iyle ta¡b ve a¡yâ ma¡nâsına. ارقال mu™a««ar mübtedâ ve if¡âl 

bâbından ma§dar olup, nâ…anın bir nev¡ sür¡atle meşyidir. ارقال ,وتبغيل üzerine ma¡†ûf ve 

tef¡îl bâbından ma§dar olup َعنَق ile لََجة  ya¡nî [24-a] uzanu uzanu yürümek ile َهم 

yorπalamak beyninde bir nev¡ meşydir. Gûyâ seyr-i serî¡ biπâle teşbîh ile tebπîl 

dinilmişdir. Mefhûm-ı Beyt: Ma√bûbe-i Su¡âd’ıñ oldıπı ¡ar≥a î§âl itmez, illâ nâ…a-i sa«t 

u …avî ve ¡a@îm ki seyrden a¡yâ ve ta¡b ile bile ir…âl ve tebπîl tesmiyye olunan iki nev¡ 

seyr-i serî¡ ile reftâr ider; meşyden ta¡b u kelâli olmadıπı zamân derece-i sür¡at-i seyrini 

var …ıyâs eyle dimekdir. 

{٦٥} 

اَخةِ  ُكل ِ  ِمنْ  ْفَرى نَضَّ َمْجُهولُ  ااْلَْعََلمِ  َطاِمسُ  ُعْرَضتَُها / َعِرقَتْ  ذَاإ الذ ِ  
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 mecrûru; câr me¡a’l-mecrûr ma√allen merfû¡, ¡u≠âfiranıñ §ıfatı yâ«ûd كل ;teb¡î∂iyye من

mübtedâ-yı ma√≠ûf, هى ≥amîriniñ «aberi ve man§ûbu’l-ma√al olup, ¡u≠âfiradan √âl 

olmak da«î câ™izdir. نّضاخة nûn ve ∂âd ve «â-i mu¡cemeteyn ve teşdîd ile levvâme 

vezninde; ما رش  ya¡nî su saçmak ma¡nâsına. ◊â-i mühmele ile da«î bu ma¡nâda lüπatdir. 

Ve evvelden fi¡l binâ olunmayup, &ânîden olunur ve نّضاخة mev§ûf-ı ma√≠ûfuñ §ıfatı 

olmaπla,  ُمن كلُّ ناقةُ  نّضخة ta…dîrindedir. الِذفرى ≠âl-i mu¡ceme ve fâ ve elif-i ma…§ûre ile 

≠ikrâ vezninde, deveniñ …ulaπı [24-b] ardında olan yerdir ki deve, ibtidâ ol ma√alden 

terler. Fet√ateynle ذَفَر’dan müşta…dır. Ve ذفر mu†la…â râyi√adır; †ayyibe olsun, kerîhe 

olsun. Ve misk-i e≠fer ma¡nâ-yı evvelden ve ذَفِر رجل  &ânîden me™«û≠dur. Ve ≠ifrâ, 

müfred iken bunda te&niye ma…âmına …â™imdir. Müfred ve cem¡, te&niye ma√allinde 

müsta¡mel oldıπına bu beyt şâhiddir:  

ُتدمع ُوهىُُعور   فالعيُنُبعدَُهمَُكأَّنُِحداقَهاُ/ُُسِملَتُبِشوك 

Ve نّضاخه ,ذفرى’nıñ mu≥âfun ileyhi olup, mef¡ûlün bihe teşbîh olunmak üzre ma√allî 

man§ûbdur. Ve bu na§b, fâ¡iliyyet üzre ref¡den nâşîdir ki a§lı ُ ِذفراها نَّضاخة ’dır. Ba¡dehu 

isnâd, ِذفرا’dan ≥amîr-i nâ…aya ta√vîl olunup ذفرى mef¡ûlün bihe teşbîh olunmak üzre 

münte§ib olmuşdur. Zîrâ mev§ûfa şebîhdir ve elif-lâm, ≥amîrden inâbe olunmuşdur. إذا, 

ُِذفراها nıñ @arfı olup, cevâbı ma√≠ûfdur. Ya¡nî’نّضاخه  râ’nıñ عِرقت .dimekdir إذاُعرقتُنََضَخت 

kesriyle fi¡l-i mâ≥î mü™enne&, fâ¡il-i ≥amîri nâ…aya râci¡; َعَرق fet√ateynle ter ma¡nâsına. 

 .ayn’ıñ ∂ammmıyla himmet ma¡nâsına¡ ُعرضه ;mübtedâ, ≥amîr nâ…aya ¡â™id ُعرضتها

Mübtedâ ile «aber beyninde muπâyeret olmamak [25-a] içün √a≠f-i mu≥âfla ُُهّمتها مقصود  

dimekdir. طامس ism-i fâ¡il olup, â&ârı ma√v u münderis olmaπla nâ-bedîd olan nesneye 
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dinür. Ma√≠ûf †arî…iñ §ıfatıdır. Ya¡nî  ُاالعلم طامسُُ طريق  dimekdir ve طامس mübtedânıñ 

«aberidir. االعلم a…lâm vezninde, عَُلَم’iñ cem¡i. علم fet√ateynle ¡alâmet ma¡nâsına. Ve 

 .ma¡rûf مجهول .i≥âfeti gibidirهذا نّضاخة الذفرى  iñ mu≥âfun ileyhi olup, bu i≥âfet’طامس ,اعلم

Ve †âmisiñ §ıfat-ı mü™ekkedesidir. Zîrâ her †âmis mechûldür. Mefhûm-ı Beyt: Ar≥-ı 

Su¡âd’a î§âl iden nâ…a-i ¡u≠âfira «ûy-efşân oldukda, na∂∂â«ati’≠-≠ifrâ, ya¡nî 

…ula…larından mübâlaπa ter saçıcı olan nâ…alardan olup, ma…§ûd-ı himmeti ve matlûb-ı 

¡a@îmeti münderis ve «arâb olmaπla, ¡alâmât ve â&ârı ma√v olmuş †arî…-i nâ-ma¡lûmdur. 

Ya¡nî bir †arî…dir ki, ol †arî…a hiçbir √â≠ı…-ı mâhir ihtidâ itmek mümkün ve muta§avver 

degildir dimekdir. Murâd, sür¡at-i seyr-i nâ…ayı beyân ve gitdigi râha hiçbir nâ…anıñ 

gidemeyeceπini i¡lâmdır. Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh, bundan §oñra mübelliπ-i ma√bûbe olan 

[25-b] nâ…a-i ¡u≠âfirayı va§f ve ¡âdet-i ¡Arab üzre ta†vîl idüp buyurur: 

{٦١} 

انُ  تََوقَّدَتِ  ذَاإِ  / لََهقٍ  ُمْفَردٍ  بِعَْينَىْ  اْلغُيُوبَ  تَْرِمى اْلمٖيلُ وَ  اْلِحزَّ  

 الغيوب .atmak ma¡nâsına رمى .¡fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne&, fâ¡il-i ≥amîri nâ…aya râci ترمى

cuyûb vezninde, πâ™ibiñ yâ«ûd πaybıñ cem¡idir. ∏â™ibiñ cem¡i olmak evlâdır deyu İbn 

Hişâm ra√imehullâh ta§rî√ idüp, “غيب fi’l-a§l ma§dardır; §oñra mecâzen πâ™ibe ı†lâ… 

olunmuşdur” dimiş. ∏â™ib, √â≥ırıñ mu…âbili ve ترمى ,غيوب fi¡liniñ mef¡ûlün bihidir. 

 ayn’ıñ te&niyesi olup, i≥âfetle nûn sâ…ı†dır. ~ıfat ve¡ َعيُ نَي ن ;…ye müte¡alla’ترمى ,با de’بعينى

iki mu≥âfun ileyh, √a≠f olunup, mev§ûf-ı mu≥âfun ileyh-i &ânî, ma√≠ûfuñ §ıfatına i≥âfe 

kılınmışdır ki ta…dîri المفرد الثور عينى مثل بعينين  dimekdir. Ya¡nî ¡ayneyn’iñ §ıfatı olan مثل 

√a≠f olunup ثور ma√≠ûfuña mu≥âfun ileyh-i &ânîdir. Anıñ §ıfatı olan مفرد’e mu≥âf kılındı. 
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 ism-i mef¡ûl §îπası üzre, dişisinden ayrılup yalnız kalan [26-a] &evr-i va√şîdir. Böyle مفرد

olan &evriñ na@ar ve ta√dî…i ke&îr ve neşâ† u cünbişi vefîr olur. لهق fet√ateynle &evr-i 

ebya≥ ma¡nâsına. Müfredden bedel küll mine’l-külldür. إذا @arf-ı zamân-ı müsta…bel. 

 .alevlenüp müşte¡îl olmak ma¡nâsına¡ توقّد ;&tefa¡¡ul bâbından fi¡l-i mâ≥î mü™enne توقّدت

 kesr-i √â-i mühmele ve teşdîd-i zâ-yı mu¡ceme ile √azîziñ cem¡i, emkine-i πalî@a ِحّزان

ma¡nâsına yâ«ûd ∂ammle √uzneniñ cem¡i ki cebel-i πalî@ ma¡nâsınadır ve توقدت ,حزان 

fi¡liniñ fâ¡ilidir. حّزان ,والميل üzerine ma¡†ûf; ميل kesr-i mîm’le meylâ™ kelimesiniñ 

cem¡idir. Meylâ™, fet√-i mîm ve elif-i memdûde ile birbirine yapışmış büyük kum yıπını 

ma¡nâsına. Mefhûm-ı Beyt: Nâ…a-i mev§ûfe, şiddet-i √arâret-i §ayfdan arâ≥i-i πalî@a 

teva……ud ve işti¡âl idüp, cibâl ü tilâl tâb-ı germâdan dûza«-mi&âl oldıπı zamânda √iddet-

i na@ar ve «iffet-i cism ve mezîd-i neşâ† u cünbişde un&âsını fâ…id olmaπla na@ar ve 

ta√dî…i ke&îr olan &evr-i va√şîye müşâbihdir. Ya¡nî cünbiş-i reftârda anıñ gibidir. Va…t-i 

√arâretiñ πayrında nice olsa gerekdir dimekdir. [26-b] 

{٧١} 

ْفضٖيلُ تَ  اْلفَْحلِ  بَنَاتِ  َعنْ  َخْلِقَها فِي / ُمقَيَّدَُها لٌ َعبْ  ُمقَلَّدَُها َضْخمٌ   

 âd ve «â-i mu¡cemeteyn ve fet√ ve sükûnla her şey™in ¡a@îmi yâ«ûd ¡a@îmu’l-cirm∂ ضخم

ve ke&îru’l-la√m ma¡nâsına. Ammâ bu ma…âmda murâd, πıla@-ı ra…abedir. ∞a«m 

kelimesinde ref¡ ve na§b ve cer câ™iz olup, merfû¡ oldıπı ta…dîrde مقلدها’nıñ «aber-i 

mu…addemi yâ«ûd mübtedâ-yı ma√≠ûf هى ≥amîriniñ «aberi yâ«ûd ¡u≠âfiranıñ §ıfatı 

yâ«ûd mübtedâdır. Ve مقلدها -ki fâ¡ilidir- «aber ma…âmına …â™imdir. Man§ûb oldıπı 

ta…dîrde mu…adder امدح fi¡liniñ mef¡ûlü yâ«ûd ¡u≠âfiradan √âldir. Ve mecrûr oldıπı 
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ta…dîrde نّضاخه’nıñ §ıfatı olur. مقلدها ism-i mef¡ûl §îπası üzre, deveniñ boynundan …ılâde 

mev≥i¡i, bu ma…âmda murâd, nâ…ayı πıla@-ı ra…abe ile va§fdır. A§ma¡î200 …avline göre bu 

va§f «a†âdır. Zîrâ nâ…anıñ ma…bûlü boynu ince olandır, lâkin murâd-ı Ka¡b ra∂iyallâhu 

¡anh, ru…bâ-i nâ…anıñ …uvveti olmak da«î i√timâldir. عبل ¡ayn-ı mühmele ve bâ-yı 

muva√√ide ile veznen ve ma¡nen ve i¡râben ضخم gibidir. مقيّدها veznen ve i¡râben مقلّدها 

gibi olup, mev≥i¡-i …ayd ki murâd, nâ…anıñ …avâyim ve e†râfıdır. [27-a] Fâ ile مقيّدها فعم  

rivâyeti da«î vardır. فعم veznen ve ma¡nen ضخم gibidir. في خلقها câr ve mecrûr, mu…addem 

«aber, ≥amâyir-i &elâ&e nâ…aya râci¡dir. خلق «il…at ma¡nâsına. على ,عن ma¡nâsına, تفضيل’e 

müte¡alla…; بنات mecrûru ve bintiñ cem¡i; فحل fâ’nıñ fet√i ve √â-i mühmeleniñ sükûnıyla 

√ayvanıñ erkegine ı†lâ… olunur; benâtıñ mu≥âfun ileyhidir. تفضيل tef¡îl bâbından ma§dar 

ve mu™a««ar mübtedâdır; rüc√ân ve imtiyâz ma¡nâsına. Mefhûm-ı Beyt: Mübelliπ-i 

ma√bûbe olan nâ…a-i ¡u≠âfiranıñ gerdeni ve e†râf ve …avâyimi πalî@ ve ¡a@îm ve ke&îru’l-

la√m olmaπla, seyr u reftârda πâyetde …aviyye olup, «il…atinde benât-ı fa√l, ya¡nî sâ™ir 

nâ…alar üzerine rüc√ân ve imtiyâz vardır. Ya¡nî kendinde olan me√âsin, sâ™ir nâ…alarda 

olmamaπla bî-mi&l ü bî-hemtâ ve vücûhla mümtâz ve müste&nâdır dimekdir. Bu beytiñ 

mı§ra¡-ı evvelinde §anâyi¡-i bedî¡iyyeden mu…alled ile mu…ayyed beyninde cinâs-ı 

mu≥âri¡ vardır ki te«âlüf itdikleri lâm’la yâ’nıñ ma«recleri müte…âribdir. Ya¡nî 

kelimetânıñ te«âlüf itdikleri √arfânıñ ma«recleri müte…ârib olursa [27-b] cinâs-ı mu≥âri¡ 

tesmiyye olunur; 201
نَُ عَُنُ هُُ َُوُ  نَُ عَُنُ هُُ وَُيَُنُ أ  kerîmesinde oldıπı gibi. Ve eger [âyet-i] وَُهُُمُ  يَُنُ هَُوُ 

                                                           
200

 Asma‘î (v. 216/831). Basriyyîn’den meşhur dil âlimi, Arap gramercisi, sözlükbilimci, eski Arap 

şiirlerinin müdevvini ve şair. 
201

 En‘âm, 6/26. “Onlar hem (insanları) bundan (peygambere yaklaşmaktan) vazgeçirmeye çalışırlar, hem 

kendileri ondan uzaklaşırlar...” 
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müte…ârib olmazsa cinâs-ı lâ√ı… dinür; 202
 ¡gibi. Ve §anâyi¡den tescî وَُيُ لُ  لُِكُُلُِّ ُهمَُزَُة ُ لُمَُزَُةُ 

vardır. Tescî¡, kelimetân-ı …arînetânıñ √arf-i «âtimde ittifâ…ıdır; mu…alled ile 

mu…ayyediñ dâl’da ittifa…ları gibi. Ve ter§î¡ da«î vardır. Ter§î¡, kelimât-ı sec¡iñ 

tevâzünüdür; ◊arîrî203 ra√imehullâhıñ, وعظه بزواهر االسماع يقرع و لفظه بجواهر االسجاع ويطيع  

…avli gibi. 

{٦٨} 

مٖيلُ  اَمَهاقُدَ  َسعَةٌ  دَف َِها فِي / َرةُ ُمذَكَّ  ُعْلُكومٌ  َوْجنَاءُ  َغْلبَاءُ   

 .πâ-i mu¡ceme ve bâ-i muva√√ide ile §a√bâ vezninde, πalî@atu’r-ru…bâ ma¡nâsına غلباء

Mü≠ekkeri aπleb ve cem¡i ∂amm-ı πayn’la πulebdir. وجناء cîm ve nûn’la bir vezn-i 

me≠kûr, ¡a@îmetuhu’l-vecneteyn ma¡nâsına. Vecnân, vechiñ iki cânibine dinür ki lisân-ı 

Türkî’de aña yaña… ta¡bîr olunur. ُعلكوم ¡ayn-ı mühmele ile Kul&ûm vezninde, şedîde 

ma¡nâsına olup, deveye ma«§û§ va§f; ve te≠kîr ve te™nî&i câ™izdir. Cîm’le ُعلجوم da«î bu 

ma¡nâyadır. مذكرة mü™enne& [28-a] mu…âbili, ya¡nî nâ…a-i me≠kûre ¡a@m-i «il…atde  üştür-

i ner gibidir dimekdir. Ve bu dört kelime, merfû¡ olup, ¡u≠âfiranıñ §ıfatlarıdır yâ«ûd 

mübtedâ-yı ma√≠ûf هى ≥amîriniñ «aberleridir. Ve na§b ve cerleri da«î câ™izdir; kemâ 

seba…. في دفها câr ve mecrûr, mu…addem «aber. ≤amîr, mu≥âfun ileyh olup, nâ…aya 

râci¡dir. Deff, dâl-i mühmeleniñ fet√i ve fâ’nıñ teşdîdiyle cenb ve pehlû ma¡nâsına. 

Bunda da«î müfred te&niyeden inâbe olunmuşdur. Zifrâda oldıπı gibi. سعة fet√-i sîn’le 

-ma¡nâsına; …ıyâs olan sîn’iñ kesridir; hibe gibi. Lâkin ¡Arab bu ma§darıñ ¡ayne’l وسعت

                                                           
202

 Humeze, 104/1. “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı (el, kaş ve göz işaretleriyle) eğlenmeği ve 

ayıplamayı âdet edinen kişinin vay hâline!” 
203

 Harîrî (v. 516/1122). Dil âlimi, nâsir ve şair. Edebî nesrin olgun örneği kabul edilen Makâmât isimli 

eseri mühimdir. 
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fi¡lini ek&er meftû√ kıldılar. Mu≥âri¡inde meftû√ oldıπıyçün; se¡a ve ∂a¡a gibi. Ve سعة 

kelimesi mu™a««ar mübtedâdır. قُدّامها mu…addem «aber; ≥amîr mu≥âfun ileyhe ve nâ…aya 

râci¡dir. ¢uddâm, ∂amm ve teşdîd ile cihât-ı sitteden «alfiñ mu…âbili, emâm ma¡nâsına. 

ªarf-ı mekân-ı mübhem olmaπla a§l olan @arfiyyet üzre man§ûb olmakdır. Lâkin merfû¡ 

olması da«î câ™izdir. Netekim mu√assen-i vücûhu’l-beyân Cenâb-ı ◊assân ra∂iyallâhu 

¡anhıñ merfû¡atu’l-…avâfî olan ebyâtından Beyt [28-b]  

ُ/َُمدَىُالدهِرُإالَُّجبَرئيُلُإماُمها  نُِصرناُفماُتَلقَىُلناُمنُكتيبة 

beytinde olan امامها …avliniñ irtifâ¡ı gibi. ميل kesr-i mîm’le, dört biñ «u†ve bu¡dden ¡ibâret 

ve mu™a««ar mübtedâdır. ميل قدامها  …avlinden murâd, gerden-i nâ…ayı uzunluπla va§fdır. 

Zîrâ deve …ısmında gerden-dırâzlı… ma…bûl ve memdû√dur. Mefhûm-ı Beyt: Nâ…a-i 

mev§ûfe öyle nâ…a ki ru…besi πalî@ ve vechiniñ iki cânibi ¡a@îm ve ¡arî≥ ve kendi şedîde 

ve …aviyye olup, ¡a@m-i «il…at ve cesâmet ve heybetde üştür-i ner’e ¡adîl ve pehlûları 

vâsi¡ ve gerden-i ser-firâzı πâyetde medîd ve †avîldir dimekdir. Ev§âf-ı me≠kûreniñ 

cümlesi §ıfat-ı memdû√a-i cümledendir. 

{٦٩} 

َمْهُزولُ  اْلَمتْنَْينِ  بَِضاِحيَةِ  ِطْلعٌ  / يَُؤي ُِسهُ  الَ  أَُطومٍ  ِمنْ  َوِجْلدَُها  

 câr ve من أطوم .mübtedâ, cild ma¡rûf, ≥amîr mu≥âfun ileyhi olup, nâ…aya ¡â™iddir وجلدها

mecrûr, «aber; أطوم †â-i mühmele ile §abûr vezninde, süle√fât-ı ba√riyye ki deryâ 

…aplumbaπasıdır. Nâ…a ziyâde semîn oldıπından cildi nu¡ûmet ve melâsetde süle√fât-ı 
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ba√riyye cildine teşbîh olunmuşdur ki وجلدُها من جلدُ  كجلد األطوم ta…dîrindedir. ما يؤيسه’da204 

سيؤيُّ ;nâfiyye ما  [29-a] tef¡îl bâbından fi¡l-i mu≥âri¡; te™yîs, te™&îr ve te≠lîl ma¡nâsına. 

≤amîr mef¡ûlü olup, cilde râci¡dir. طلع †â-i mühmeleniñ kesri ve lâm’ıñ sükûnıyla kene 

didikleri düveybe-i ma¡rûfe ki deve ve …oyun ma…ûlesi √ayvânda olur ve يؤيّسه ,طلع’nuñ 

fâ¡ili ve cümle-i fi¡liyye «aber-i &ânîdir. بضاحية’de في ,با ma¡nâsına olup, câr mecrûrıyla 

†ıl√ıñ §ıfatıdır. ∞â√iye, ∂âd-ı mu¡ceme ile nâ√iye vezninde للشمس بزرت ما  ya¡nî güneşe 

mekşûf olan nesne; √ayvânıñ §ırtı ve yanları gibi. المتنين metniñ te§niyesi ve ∂â√iyeniñ 

mu≥âfun ileyhi olup, i≥âfeti √üsnetu’l-vech gibidir. Ve metn, mîm’iñ fet√i ve mü&ennât-ı 

fev…ıyyeniñ sükûnıyla arka kemigini §aπdan ve §oldan örten et ve siñir ma¡nâsına. Ve 

te≠kîr ve te™nî&i câ™izdir. Ve elif-lâm ≥amîrden ¡iva≥ olup متنيها بضاحية  ta…dîrindedir ve 

bundan murâd, nâ…anıñ metneyninden güneşe açık olan yerleridir. مهزول hüzâlden ism-i 

mef¡ûl olup, ≥a¡îf ve arı… ma¡nâsına ve †ıl√ıñ §ıfatıdır. Mefhûm-ı Beyt: Nâ…a-i 

mev§ûfeniñ cildi kemâl-i simnetden nâşî …uvvet u πıl@et ve şiddet-i melâsetde [29-b] 

süle√fât-ı ba√riyye cildine müşâbih olmaπla, metneyninden güneşe mekşûf olan 

yerlerinde kemâl-i cû¡dan ≥a¡îf ve lâπar olan kene, &âbit ve pâyidâr olup, ilti§â… ve 

iltizâ… ile nâ…ayı i≥¡âf ve te≠lîl idemez, ya¡nî câyi¡ ve mehzûl olan kene, her ne …adar  

şedîdu’l-istimsâk ise da«î cild-i nâ…anıñ kemâl-i melâsetinden iltizâ… itmek mümkün 

degildir dimekdir. 

{٣١} 

نَةٍ  ِمنْ  أَبُوَها أَُخوَها َحْرفٌ  َها / ُمَهجَّ ِشْملٖيلُ  اءُ قَْودَ  َخالَُها َوَعم   

                                                           
204

 Nazımda ال olarak yazılan nefy edatı, şerhte ما olarak yazılmıştır. 
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 amîriniñ «aberi yâ«ûd ¡u≠âfiranıñ §ıfatıdır. Bu ma…âmda≤ هى mübtedâ-yı ma√≠ûf حرف

√arfden murâd, √arfu’l-cebel, ya¡nî cebeliñ …ı†¡a-i «âricesi ve a¡lâsı olup, nâ…a, …uvvet ve 

§alâbetde aña teşbîh olunmuşdur yâ«ûd √arf-i «a†dır ki nezâket ve di……atde √arf gibidir 

dimek olur. ◊arf, teşbîh-i ma√≠ûf yâ«ûd teşbîhde mübâlaπa …a§dına mebnî, nefs-i √arf, 

nâ…aya isnâd  olunmuşdur. أخوها أبوها mübtedâ-«aber; وعمها خالها ke≠âlik mübtedâ-

«aberdir. ≤amîrler nâ…aya râci¡. Bunda iki vechle ma¡nâ vardır. Biri teşbîhdir ki 

kerîmu’l-a§l olmakda …ardaşı babası gibi ve ¡ammi dayısı gibidir dimekdir. Ma¡nâ-yı 

&ânî [30-a] nâ…a-i me≠kûre ibl-i kirâm sülâlesinden olmaπla √ıf@an li’n-nev¡ ba¡≥ı 

ba¡≥ına √aml olunup, nesebine ecnebî dâ«il olunmamış dimekdir. ~ûreti bu ki, bir üştür-i 

ner kendi du«terini ba§up, andan iki veled-i zükür √â§ıl olup, bunlarıñ biri mâderine 

aşup nâ…a-i me≠kûre vücûda gelmiş. Tenbîh: Tekârüb-i ensâb deve cinsinde 

memdû√dur. Zîrâ kerîmu’l-a§l olan ibliñ nesebine üştür-i fürû-mâye mu«âli† olmamak 

içün √ıf@an li’n-nev¡ birbirine √aml olunur; kemâ merra. من مهّجنة câr ve mecrûr, 

mübtedâ-yı ma√≠ûfuñ «aberidir. Ta…dîri مهّجنةُ  ناقة من هى  dimekdir yâ«ûd nâ…anıñ 

§ıfatıdır. Müheccene, tef¡îl bâbından ism-i mef¡ûl §îπası üzre, kerîmetu’l-a§l olan nâ…a 

ma¡nâsına. قوداء …âf’la sevdâ™ vezninde §ıfat-ı müşebbehedir; @ahr ve ¡un…ı †avîl olan 

nâ…aya dinür. Mü≠ekkeri a…vaddır, ef¡al vezninde. شمليل kesr-i şîn-ı mu¡ceme ile iklîl 

vezninde, «afîfe ve serî¡a olan nâ…a ma¡nâsına. Ve …avdâ™ ve şimlîl, nâ…anıñ §ıfatları 

yâ«ûd mübtedâ-yı ma√≠ûfuñ «aberleridir. Mefhûm-ı Beyt: Nâ…a-i me≠kûre …uvvet ve 

§alâbetde yâ«ûd di……at ve nezâketde √arfu’l-cebel yâ«ûd √arf-i «a††a müşâbih olup, 

kerîmu’l-a§l olmakda …ardaşı [30-b] babası ve ¡ammi dayısı gibidir. Ya¡nî ba¡≥ı ba¡≥ına 
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√aml olunan ibl-i kirâm neslinden olmaπla, nesebine ecnebî ve fürû-mâye mu«âli† 

olmamış nâ…a-i kerîmetu’l-a§l ve †avîletu’l-¡un… ve serî¡atu’s-seyrdir dimekdir. 

{٣٦} 

لُ ِمْنَها لَبَاٌن َو اَْقَراٌب َزَهاليٖ  / يُْزِلقُهُ  ثُمَّ  َعلَْيَها اْلقَُرادُ  يَْمِشى  

 fâ¡ili ve …urâd, ∂amm-ı …âf’la †ıl√ ma¡nâsına ki kene القراد ;¡meşyden fi¡l-i mu≥âri يمشى

didikleri √ayvân-ı §aπîrdir. Cem¡i kesr-i …âf’la …ırdândır. عليها câr ve mecrûr, ≥amîr 

nâ…aya râci¡; ثم ¡â†ıfe; يزلقه ∂amm-ı yâ ile if¡âl bâbından fi¡l-i mu≥âri¡; izlâ…, bir nesneyi 

mekânından ayırup ba¡îd itmek ve kaydırmak ma¡nâsına. ≤amîr, mef¡ûl olup, …urâda 

râci¡dir. منها câr ve mecrûr, ≥amîr nâ…aya râci¡; لبان fet√-i lâm ve bâ-i muva√√ide ile insân 

ve sâ™ir √ayvânıñ §adrına yâ«ûd §adrınıñ vasa†ına yâ«ûd iki memesiniñ ortasına dinür. 

Ba¡≥ılar anca… ≠ü’l-√âfir olan √ayvânıñ §adrına ta«§î§ itdiler. Bu ma¡nâya göre bunda 

isti¡âre olur ve يزلقه ,لبان kelimesiniñ fâ¡ili olup, cümlesi القراد يمشى  cümlesi üzerine 

ma¡†ûfdur. [31-a] لبان ,واقراب üzerine ma¡†ûf. A…râb, fet√-i hemze ile ensâb vezninde, 

…urbuñ cem¡i. ¢urb, ∂amm-ı …âf’la «â§ıra, ya¡nî boşbögür ma¡nâsına. زهاليل zâ-yı 

mu¡cemeniñ fet√iyle zuhlûlüñ cem¡i. Zuhlûl, ∂amm-ı zâ ile emles ve yumuşa… 

ma¡nâsına ve zehâlîl, lebân ile a…râbıñ §ıfatıdır. Mefhûm-ı Beyt: Nâ…a-i müşârun 

ileyhânıñ üzerinde kene yürür de §adr u «â§ırâsı √ayvân-ı me≠kûru kapdırup düşürür. 

Ya¡nî kemâl-i semninden cildi emles ve elyen olmaπla kene yapışup &âbit olamaz ve 

belki yürümege da«î …âdir olamayup, laπzîde-pâ olur ve düşer dimekdir. Bu beyt وجلدها 

أطوم من  beytini mü™ekkid olmaπla cenbinde ≠ikr olunsa a¡≠eb olurdu. 
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{٣٣} 

ْورِ  بَنَاتِ  َعنْ  ِمْرفَقَُها / ُعُرٍض  َعنْ  بِالنَّْحِض  قُِذفَتْ  َعْيَرانَةٌ  َمْفتُولُ  الزَّ  

 ayn-ı mühmeleniñ fet√i ve mü&ennât-ı ta√tiyyeniñ sükûnu ve râ-i mühmele ve¡ عيرانة

nûn’la neşâ† u sür¡at ve …uvvet ve §alâbetde √imâr-ı va√şîye teşbîh olunan nâ…adır. Zîrâ 

¡ayr, √imâr-ı va√şîdir ve ¡ayrâne, mübtedâ-yı ma√≠ûfuñ «aberi yâ«ûd §ıfatıdır; kemâ 

merra fî nezâyirihi. [31-b] قذف ,قذفت’den fi¡l-i mâ≥î mü™enne& mechûl, nâ™ib-i fâ¡ili ≥amîr-

i müstetir olup, nâ…aya râci¡ ve cümlesi ¡ayrâneniñ §ıfatıdır. قذف …âf ve ≠âl-i mu¡ceme ve 

fâ ile رمى ma¡nâsına. Ve teşdîd-i ≠âl’le قذّفت rivâyeti da«î vardır; tek&îr ma¡nâsını ifâde 

itmek içün. بالنحض câr ve mecrûr; na√∂, nûn ve √â-i mühmele ve ∂âd-ı mu¡ceme ile 

veznen ve ma¡nen la√m gibidir, √atta باللحم rivâyeti da«î vardır. ُ  ;câr ve mecrûr عن ُعُرض 

¡urû≥, âyn ve râ-i mühmeleteyniñ ∂ammeleri ve ∂âd-ı mu¡ceme ile cânib ve nâ√iye 

ma¡nâsına. مرفقها mübtedâ, ≥amîr mu≥âfun ileyh ve nâ…aya râci¡. Mirfa…, mi√ver 

vezninde, dirsek ma¡nâsına. عن بنات الزور câr ve mecrûr ve mu≥âfun ileyh; مفعول ,عن’e 

müte¡alla…; zevr, zâ-yı mu¡cemeniñ fet√i ve vâv’ıñ sükûnu ve râ-i mühmele ile §adrıñ 

vasa†ı yâ«ûd a¡lâsı, omuzlara varınca yâ«ûd ¡i@âm-ı §adrıñ müctemi¡ oldıπı ma√al. بنات 

 ¡bâ-i muva√√ide-i meftû√a ve nûn ile e†râf-ı §adr ve §adra mutta§ıl olan a∂lâ الزور

ma¡nâsına. مفتول fâ ve tâ-i fev…ıyye ile ism-i mef¡ûl §îπası üzre; dirsegi §adrından [32-a] 

ba¡îd ve müdevver ve mu√kem olan nâ…a ma¡nâsına ve mübtedânıñ «aberidir. Mefhûm-ı 

Beyt: Nâ…a-i memdû√a, …uvvet ve salâbetde √imâr-ı va√şîye müşâbih olup, kemâl-i 

semninden e†râfından la√mla etlenmiş, ya¡nî ke&îretu’l-la√m ve dirsegi §adrından ba¡îd 
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ve müdevver ve mu√kem olmaπla koltıπı yarılmaz ve çökdigi zamân mirfa…ı 

gögsündeki yumruya i§âbet idüp kesilmez ve kanamaz dimekdir. 

{٣٢} 

 َكأَنَّ َما فَاَت َعْينَْيَها َو َمْذبََحَها / ِمْن َخْطِمَها َو ِمَن اللَّْحيَْيِن بَْرطٖيلُ 

 fi¡l-i فات ;kelimesiniñ ismi كأنُّ ,ma¡nâsına ve ma√allî man§ûb الذى ,ما ;edât-ı teşbih كأنُّ

mâ≥î, َُتَقَد م ma¡nâsına, fâ¡il-i ≥amîri ما’ya râci¡. عينيها ¡ayn’ıñ te&niyesi ve فات fi¡liniñ 

mef¡ûlüdür ve nûn-ı te&niye, i≥âfetle sâ…ı†adır; mu≥âfun ileyhi olan ≥amîr, nâ…aya 

râci¡dir. عينيها ,ومذبحها üzerine ma¡†ûf; me≠ba√, ism-i mekân §îπası üzre gerden-i 

√ayvândan ≠eb√ olunacak ma√al. من خطمها’da من beyâniyye, ≥amîr nâ…aya râci¡; خطم «â-i 

mu¡cemeniñ fet√i ve †â-i mühmeleniñ sükûnıyla  mev≥i¡-i «i†âm, ya¡nî yular ma√alli. 

[32-b] من خطمها ,ومن اللحيين üzerine ma¡†ûf, elif-lâm mu≥âfun ileyhden ¡iva≥ olup من لحييها 

dimekdir. Ve la√yân, fet√-i lam’la la√yiñ te&niyesidir ki vech-i insânıñ iki cânibinde 

olup, üzerinde lı√ye biten kemiklere ve sâ™ir √ayvânda da«î bunuñ na@îrine ı†lâ… olunur. 

 bâ-i muva√√ideniñ kesri ve †â-i mühmele ile √adîdden külünk ve kazma ma…ûlesi برطيل

ve √acer-i †avîl ma¡nâsına. Ve ُّكأن kelimesiniñ «aberidir. Mefhûm-ı Beyt: Gûyâ ki nâ…a-i 

mev§ûfeniñ mev…i¡-i «i†âmından gözlerini ta…addüm iden -ki vech-i nâ…adan ¡ibâretdir- 

ve ma√all-i ≠eb√ini tecâvüz iden -ki enf ve la√yeyni ve sâ™ir yerleridir- √acer-i müste†île 

müşâbihdir dimekdir. Murâd, nâ…ayı kibr-i re™sle va§fdır ki deve cinsinde büzürg-ser 

olmak memdû√dur. 

{٣٤} 
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نَهُ اْْلََحالٖيلُ   تُِمرُّ ِمثَْل َعسٖيِب النَّْخِل ذَا ُخُصٍل / فِي َغاِرٍز لَْم تََخوَّ

 if¡âlden fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne&, fâ¡il-i ≥amîri nâ…aya râci¡; imrâr, geçirmek تمر

ma¡nâsına. Mef¡ûlü ≠enb-i ma√≠ûf olup تمر ذنباا dimekdir. مثل ≠enb-i ma√≠ûfuñ [33-a] 

§ıfatıdır. عسيب ¡ayn ve sîn-i mühmeleteyn ile √asîb vezninde, «urma budaπınıñ dibinden 

yukaru yaprak biten yeri ve yaprak biten yerine fet√ateynle َسعَف dinür. Ve مثل ,عسيب’iñ 

mu≥âfun ileyhidir. النخل nûn’uñ fet√i ve «â-i mu¡cemeniñ sükûnıyla «urma aπacı ve 

¡asîbiñ mu≥âfun ileyhidir. ذا §â√ib ma¡nâsına ve ≠enb-i ma√≠ûfuñ §ıfat-ı &âniyesi yâ«ûd 

 â-i mu¡ceme ve §âd-ı mühmeleniñ» ُخُصل .andan √âl olur مثل fi¡liniñ mef¡ûlü olup تُمر

∂ammeleriyle «u§leniñ cem¡idir. »u§le, ∂amm ve sükûnla şa¡r-ı müctemi¡ yâ«ûd bir 

mi…dâr kıl ma¡nâsına ve ذا’nıñ mu≥âfun ileyhidir. على ,في ma¡nâsına; غارز mu¡cemu’†-

†arafeyn, bâriz vezninde, …alîlu’l-leben ma¡nâsına, ammâ bu ma…âmda memedir. لم 

√urûf-i cevâzimden; تخّونه tefa¡¡ul bâbından fi¡l-i mu≥âri¡ ve لم ile meczûmdur. A§lı تتخّون 

olup, i√deye’t-tâ™eyn ta«fîf içün √a≠f olunmuşdur. تخّون ten…î§ ma¡nâsına. ≤amîr-i bâriz, 

πârize râci¡ ve mef¡ûlün bihdir. االحاليل √â-i mühmele ile ebâbîl vezninde ma«rec-i leben 

ki memeniñ başıdır. Ma«rec-i bevl ma¡nâsına da«î gelir, ammâ bu ma…âmda murâd, 

ma¡nâ-yı evveldir ve تخّون ,االحاليل [33-b] fi¡liniñ fâ¡ilidir. Mefhûm-ı Beyt: Nâ…a-i 

mev§ûfe, «urma dalına müşâbih ve şa¡r-ı müctemi¡ §â√ibi ≠enb imrâr ider. Şol memeniñ 

üzerindeki ol memeniñ südünü ma«rec-i leben ten…î§ itmez. Ya¡nî nâ…a-i me≠kûre √âyil 

olup, a§lâ √âmil olmadıπından südü saπılmaπla kendüye ≥a¡f gelmemişdir ve meşy ü 

seyre πâyetde …avîdir dimekdir. Zîrâ südü saπılan nâ…aya ≥a¡f †ârî olup, sür¡at-i seyrden 

kalur. 
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{٣٥} 

تَْيَها ِلْلبَِصيِر بَِها / ِعتٌْق ُمبِيٌن َو فِي اْلَخدَّْيِن تَْسهٖيلُ   قَْنَواُء فِي ُحرَّ

 âf ve nûn’la, §a√bâ vezninde, a…nâ kelimesiniñ mü™enne&idir. Enfinde i√dîdâb… قنواء

olana dinür ki †oπan burunlu ta¡bîr olunur. Mübtedâ-yı ma√≠ûfuñ «aberi yâ«ûd §ıfatıdır; 

kemâ merra πayra merra. تَي َها  .¡câr ve mecrûr, mu…addem «aber, ≥amîr nâ…aya râci في ُحر 

 …â ve râ-i mühmeleteyn ve ∂amm ve teşdîd ile √urreniñ te&niyesi. ◊urre, …ula√ حّرتان

ma¡nâsına. Bu beyt, mesmû¡-ı ◊a≥ret-i Risâlet-penâh ¡aleyhi §alavâtullâh oldukda, 

√u≥≥âr-ı a§√âb-ı kirâma حّرتاها ما  buyurup, kimi عيناها …avliyle cevâba ta§addî ve kimi 

sükût eyledikde هما اذناها buyurdukları mervîdir. للبصير [34-a] câr ve mecrûr, بها câr ve 

mecrûr, ≥amîr nâ…aya râci¡. بها البصير بامورها الواقف ,  ma¡nâsına. Ya¡nî şütür a√vâlinden 

«aberdâr dimekdir. عتق ¡ayn-ı mühmeleniñ kesri ve tâ-i fev…ıyyeniñ sükûnıyla kerîmu’l-

a§l olmak وجهه في العتق ابين ما  ne ¡aceb @âhirdir kerem ve necâbet anıñ vechinde dimekdir 

ve عتق mu™a««ar mübtedâdır. مبين bâ-i muva√√ide ile mu¡în vezninde olup, ma¡nâsı @âhir 

ve ¡ıt…ıñ §ıfatıdır. Vâv, ¡â†ıfe; في الخدين câr ve mecrûr, mu…addem «aber. »addeyn, «â-i 

mu¡cemeniñ fet√i ve dâl-i mühmeleniñ teşdîdiyle «addiñ te&niyesi, yañak ma¡nâsına. 

 tef¡îl bâbından ma§dar ve mübtedâ-yı mu™a««ardır. Sehlü’l-«addeyn, yañakları تسهيل

…alîlu’l-la√m ve leyyin olana dinür. Mefhûm-ı Beyt: Nâ…a-i müşârun ileyhâ, 

mu√devdebetu’l-enf olup, a√vâl-i şütüre vâ…ıf ve ¡alâmât-ı √asenesine ¡ârif olanlara 

gûşlarında emâre-i kerâmet ve necâbet ve «addlerinde suhûlet ve melâ√at @âhir ve 

bâhirdir dimekdir. 

{٣١} 
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 تَْخِدى َعلَى يََسَراِت َوِهَى ْلَِحقَةٌ / ذََوابُِل َوْقعَُهنَّ اْْلَْرَض تَْحلٖيلُ 

[34-b] تخدى «â-i mu¡ceme ve dâl-i mühmele ile ikinci bâbdan fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne& 

olup, fâ¡il-i ≥amîri nâ…aya râci¡dir. Ma§darı fet√le «ady ve «adyândır ki deve ve at 

ma…ûlesiniñ bir nev¡ seyridir. على يسرات câr ve mecrûr; يسرات fete√ât-ı &elâ&e ile 

…avâyim-i «ifâf, ya¡nî «afif ayaklar ma¡nâsına, yüsrden müşta…dır. وهى’de vâv, zâ™idedir 

yâ«ûd √âliyedir ki nekradan √âl gelmege mesâπ vardır. هى mübtedâ ve يسرات’a râci¡. 

 dan √âldir. Lâ√i…a, √â-i mühmele ve …âf’la ism-i fâ¡il §îπası’يسرات aberi, cümlesi» الحقة

üzre, «afîfetu’l-la√m ma¡nâsına. ذوابل ≠âl-i mu¡cemeniñ fet√i ve bâ-i muva√√ideniñ 

kesriyle ≠âbiliñ cem¡idir; yâbis ve kuru ma¡nâsına. Ve ≠evâbil, «aber-i &ânî yâ«ûd 

mübtedâ-yı ma√≠ûfuñ «aberidir. Tenvîn, ≥arûret-i vezn içündür. ُّوقعهن mübtedâ, ≥amîr 

mu≥âfun ileyh ve يسرات’a râci¡dir. وقع vâv’ıñ fet√i ve …âf’ıñ sükûnıyla vu…û¡ ma¡nâsına ve 

fâ¡iline mu≥âf ma§dardır. وقع ,األرض’ñ mef¡ûlü; وقعهنُّ ,تحليل mübtedâsınıñ «aberi ve tef¡îl 

bâbından ma§dar olup, ta√illetu’l-…asemden me™«û≠dur ve [35-a] ve205 ta√illetu’l-…asem, 

insân bir şey™i işlemege yemîn itdikde …aseminden ta√allül içün ol şeyden cüz™ü 

işlemekdir. Soñra ke&ret-i isti¡mâlle her şey™e ki anda mübâlaπa olunmaya ta√illetu’l-

…asem dinildi. Ve √adî&-i şerîfde 206
ال قََسمُِ تَِحل ةَُ ااِلُّ الن ارُِ فَتََمس هُُ ال َولَدُِ ِمنَُ ثََلثَةَُ اِلََحِدُكمُ  يَُموتُنُ  الَُ  vârid 

olmuşdur. Mefhûm-ı Beyt: Nâ…a-i me≠kûre «ady ta¡bîr olunur, bir nev¡ seyr ile reftâr 

ider. »afîfetu’l-la√m ve yâbis olan …avâyim üzerine ki anlarıñ zemîne vu…û¡ı ta√lîl-i 

yemîn mi…dârıdır. Ya¡nî pâ-yi nâ…a, mess-i zemîne yemîn itmiş olsa …aseminden 

                                                           
205

 Sehven mükerrer yazılmıştır. 
206

 “ ُالُمسُ  ُِمَن ُاِلََحد  ُيَُموُت ُال قََسمُِالَ ُتَِحل ةَ ُااِلّ ُالن اِر ُفَتََمس هُ ُال َولَِد ُِمَن ُثََلثَة  ِلِميَن ” kaydıyla Buhârî, “Kitâbu’l-Eymân ve’n-

Nüzûr”, Câmi‘u’s-Sahîh, 9/6656; Müslim, “Kitâbu’l-Birri ve’s-Sıleti ve’l-Âdâb”, Câmi‘u’s-Sahîh, 

47/150-(2632). [Bu hadis Nesâî, Tirmizî, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel gibi nakillerde farklı kayıtlarla, 

İmâm Mâlik’teyse aynı ibarelerle yer almaktadır (Mâlik b. Enes, “Bâbu Haseneti fi’l-Musîbe”, Muvatta, 

I, 556).] 
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ta√allül ne mi…dâr mess ile mümkün olursa yere ol …adar basar dimekdir. Sür¡at-i seyr-i 

nâ…ada mübâlaπa …asdına mebnî, ayaπı yere tokunur tokunmaz meşy ider dimekden 

kinâyedir. 

{٣٧} 

عٖيلُ ُسْمُر اْلعَُجايَاِت يَتُْرْكَن اْلَحَصا ِزيًَما / لَْم يَِقِهنَّ ُرُؤَس اْْلُْكِم تَنْ   

 amm-ı sîn’le √umr vezninde, semrânıñ cem¡idir ki beyâ≥la siyâh beyninde olan∂ ُسمر

levn ile mutta§ıf şey™e dinür. Mübtedâ-yı ma√≠ûfuñ «aberi yâ«ûd §ıfatıdır. العُجايات [35-b] 

¡ayn-ı mühmeleniñ ∂ammı ve cîm’le ¡ucâyeniñ cem¡i. ¡Ucâye, deveniñ dizinden aşaπı 

ayaπına dek inen siñire mutta§ıl etcegizdir yâ«ûd feresiñ …ollarınıñ ba†nında olan †ırna… 

gibi siñirlerdir ve †ırnaπa mutta§ıl olan siñirlere da«î dinür. El-√â§ıl bu ma…âmda murâd, 

…avâyim-i nâ…anıñ siñirleridir ve sümrüñ ¡ucâyâta i≥âfeti √asenetu’l-vech gibi olup  ُسمر 

 fi¡l-i mu≥âri¡ cem¡-i mü™enne&, fâ¡ili …avâyime râci¡, ≥amîr يتركن .ta…dîrindedir عجاياتُها

müstetirdir. الحصا √â-i mühmeleniñ fet√iyle tâ ile √a§âtıñ cem¡i, seng-rîzeler ma¡nâsına. 

Ve يتركن  fi¡liniñ mef¡ûl-i evveli; ا  zâ-yı mu¡cemeniñ kesri ve ِزيَم .mef¡ûl-i &ânîsi ِزيَما

mü&ennât-ı ta√tiyyeniñ fet√i ve mîm’le müteferri… ve †aπını… ma¡nâsına. ُّلم يقهن 

vi…âyeden fi¡l-i mu≥âri¡ meczûm ve mu¡telli’l-â«ir olmaπla, cezmle â«irinden √arf-i ¡illet 

sâ…ı†adır. ≤amîr mef¡ûlü olup, …avâyime râci¡dir. Vi…âye, vâv’ıñ kesriyle √ıf@ ma¡nâsına. 

 االكم .dimekdir من رؤس االُك م re™siñ cem¡i olup, √a≠f-i câr ile man§ûbdur. Ta…dîri رؤس

∂amm-ı hemze ve sükûn-ı kâf ve mîm’le, ∂ammeteynle [36-a] اُُكم’den mu«affef olup, 

fete√ât-ı &elâ&e ile َُاََكم’niñ cem¡idir. ‰aşlı… ve …ayalı… olan püşteler yâ«ûd †aπlardan 

küçürek tepeler yâ«ûd e†râfından ziyâde mürtefi¡ olup, ta√accür itmege bâliπ olmayan 
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πalî@ yerler ma¡nâsına. Ve ru™ûsuñ mu≥âfun ileyhidir. تنعيل tef¡îl bâbından, na¡llemek 

ma¡nâsına. Ve يقهنُّ لم  fi¡liniñ fâ¡ilidir. Mefhûm-ı Beyt: Nâ…a-i memdû√a, seyr-i ke&îr ile 

mi√en u meşa……at-ı vefîre çekdikde ayaklarınıñ siñirleri ke&ret-i meşyden siyâha mâ™il 

olup, ma¡a hâ≠â, …avâyiminiñ zemîni şiddet-i va†¡ından seng-rîzeleri müteferri… ve 

perîşân terk ider ve ayaklarını †aşlı… ve …ayalı… olan püşteler ve tepelerden na¡l √ıf@ 

itmez ve aña ten¡îl kâr-ger olmaz, belki …avâyimi πâyetde sa«t u …avî olmaπla, na¡le a§lâ 

i√tiyâcı yokdur dimekdir. Murâd, nâ…anıñ meşâ…… u mi√net-i ke&îreye müte√ammile 

oldıπını ve …uvvet ve §alâbet-i …avâyimini beyândır. 

{٣٨} 

 َكأَنَّ اَْوَب ِذَراَعْيَها إِذَا َعِرقَْت / َوقَْد تَلَفََّع بِاْلقُوِر اْلعََساقٖيلُ 

 fet√-i hemze ve sükûn-ı vâv ile dâbbeniñ adım atması yâ«ûd nâ…a اوب ;edât-ı teşbîh كأنُّ

segirdirken …avâyiminiñ sür¡at üzre [36-b] rec¡ ve √areketidir. Ve كأنُّ ,اوب kelimesiniñ 

ismi olup, fâ¡iline mu≥âf ma§dardır. اوب ,ذراعيها’ıñ mu≥âfun ileyhi ve ≥amîr nâ…aya 

râci¡dir. ذراع ,ذراعان’ıñ te&niyesi. ذراع ≠âl-i mu¡ceme ile bâzû ma¡nâsına. إذا @arf-ı zamân 

olup, ¡âmili اوب kelimesidir. عرقت bâb-ı râbi¡den fi¡l-i mâ≥î mü™enne&, fâ¡il-i ≥amîri 

nâ…aya râci¡ ve cümlesi ذاإ ’nıñ mu≥âfun ileyhidir ve ذاُعرقتإ  derledigi zamân dimek olup, 

şiddet-i √arâretden kinâyedir. Vâv, √âliyye; قد ta√…î…iyye; تلفّع tefa¡¡ul bâbından fi¡l-i 

mâ≥î. Teleffu¡, örtünmek ma¡nâsına. بالقور câr ve mecrûr; قور ∂amm-ı …âf’la nûr 

vezninde, …âre kelimesiniñ cem¡idir. ¢âre, cebel-i §aπîr ma¡nâsına. العساقيل ¡ayn ve sîn-i 

mühmeleteyn ve …âf’la ebâ†îl vezninde cem¡ olup, müfredi yokdur; serâb ma¡nâsına ki 

eyyâm-ı √ârrede sa√râlarda deryâ gibi görünür ve تلفّع ,عساقيل fi¡liniñ fâ¡ilidir. Mefhûm-ı 
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Beyt: Nâ…a-i me@kûre terledigi zamânki şiddet-i √arâret-i şemsden kinâyedir. Ol va…itde 

kemâl-i iştihâ ve neşâ†la reh-peymâ-yı menzil-i dildâr olurken ≠irâ¡larınıñ adım atması 

yâ«ûd sür¡at-i ta…allübü [37-a] √âlbuki şiddet-i √arâretden cibâl ü tilâl serâbla örtüldü 

dimekdir. Müşebbehün bih, bundan üçüncü beytde َعي َطلُ  ِذَراَعا  …avlidir ki nâ…anıñ ≠irâ¡ları 

¡ay†aliñ ≠irâ¡larına müşâbihdir denilecek, inşâallâhu te¡âlâ ma√allinde beyân olunur. 

Da…âyı…-şinâsân-ı ma¡nâya pûşîde degildir ki bu beytde …alb vardır. Ya¡nî mı§râ¡-ı 

&ânîniñ ma¡nâsı ma¡kûsdur. Zîrâ ma¡nâ, serâb cibâlle örtüldü dimek olmayup, belki cibâl 

serâbla örtüldü dimekdir. Pes a§l olan بالعساقيل القور تلفّع قد ’dir. Ve …albiñ ma…bûliyyetinde 

na√viyyûn ile beyâniyyûn i«tilâf idüp, na√viyyûn ≥arûrete ta«§î§ ile bilâ-≥arûre ma…bûl 

degildir didiler. Beyâniyyûndan bir fır…a mu†la…â …abûl ve fır…a-i u«râ mu†la…â redd 

eyledi. ◊a… olan budur ki ma¡nâ-yı la†îfi muta≥ammın olursa ma…bûl ve illâ merdûddur. 

Ve beytde ta≥mîn vardır. Ta≥mîn odur ki beyt, ma¡nâda mâ-ba¡dine mu√tâc ola. İ√tiyâc-ı 

lâzım ile bunda müşebbeh ile müşebbehün bih beyninde vâ…i¡dir. Zîrâ müşebbeh اوب 

olup, müşebbehün bih, bundan iki [37-b] beyt soñra gelen beytde gelür ki عيطل عاذرا  

…avlidir. Ve A«feş207, ta≥mîni ¡uyûbdan ¡add eylemişdir ve bu şi¡rde olan ta≥mîn 

a…ba√dır: Şi’r  

ُ/ُِمنُاألمواِلُاالُِّلل ِذيُ  ولَيسُالماُلُفاعلَمهُُبِمال 

 يُريدُُبهُالعلَءُوَُيمتَِهنهُُ/ُأِلُقرِبُأقربِيهُوُِللقصىُِّ

Zîrâ mev§ûl ile §ıle beyninde vâ…i¡dir. ¢a§iy, fet√-i …âf’la ba¡îd ma¡nâsına. 

{٣٩} 

                                                           
207

 Ahfeş (v. 215/830 [?]). Basriyyîn’den nahiv ve aruz âlimi. 
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ا َمْملُولُ  بِالشَّْمِس  َضاِحيَهُ  َكأَنَّ  / ُمْصَطِخد ا اْلِحْربَاءُ  بِهِ  يََظل   يَْوم   

ا  ¡bâb-ı râbi¡den fi¡l-i mu≥âri يظل .iñ @arfıdır’اوب fi¡liniñ yâ«ûd تلفّع beyt-i sâbı…daki يوما

olup, كذا يفعل ظل  gündüz işledi ve يفعل بات  gice işledi dimekdir. Netekim imra™e-i şâ¡ire 

dimişdir: Beyt  

ُاَرعىُوُاَبيُتُاَطَحُنُ/ُالموُتُمنُبَعِضُالحياةُِأهون  اََظل 

Ve يظل kelimesi bu ma…âmda ef¡âl-i nâ…ı§adan صار ma¡nâsınadır. به câr ve mecrûr, يظل 

kelimesine müte¡alla… ve ≥amîr يوم’e râci¡. الِحرباء √â ve râ-i mühmeleteyn ve bâ-i 

muva√√ide ve kesr ve sükûnla kertenkeleye müşâbih bir nev¡ √ayvândır ki deve örgücü 

gibi örgücü olup, dâ™imâ şemsi isti…bâl ve şems ne yana dönerse [38-a] o da«î ol †arafa 

teveccüh ider ve √arâret-i şemsden elvân-ı mu«telife ile mütelevvin olur ve gölgede 

yeşil görünür. Ve يظل ,حرباء kelimesiniñ ismidir. ومصطخدا «aberi olup, cümlesi يوم’iñ 

§ıfatıdır. Ve mu§†a«id, §âd ve †â-i mühmeleteyn ve «â-i mu¡ceme ve dâl ile ifti¡âl 

bâbından ism-i fâ¡il olup, tâ-yı ifti¡âl, †â’ya …alb olunmuşdur; güneşde kızan nesne 

ma¡nâsına. اصطخد الحرباء √ırbâ™ güneşde kızdı dimekdir. ُّكأن edât-ı teşbih; ُُضاِحيَه ismi; 

≥amîr √ırbâya râci¡. ضاح ∂âd-ı mu¡ceme ile her şey™iñ güneşe @âhir olan ma√alli; kemâ 

merra. بالشمس câr ve mecrûr; ملّة ,مملول’den ism-i mef¡ûl; ملّة fet√-i mîm’le ¡inde’l-ek&er 

§ıca… kül ma¡nâsına olup, anıñ içinde pişen ekmege memlûl dinür. Ve كأنُّ ,مملول 

kelimesiniñ «aberidir. Mefhûm-ı Beyt: Beyt-i sâbı…da mürûr iden cibâl-i §iπâr serâbla 

örtüldü. Şol günde ki ol günde √ırbâ, şiddet-i √arâret-i şemsden mu√teri… olur. Gûyâ ki 

√ırbânıñ cisminden şemse @âhir olan ma√alliniñ levni §ıca… külde pişmiş ekmek levni 

gibidir. Ya¡nî √ırbâ, √arâret-i şemsle me™lûf iken ol günüñ √arr-ı şedîdine ta√ammül 
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idemez dimekdir. Murâd, √arrına √ırbâ tâb-âver olmayan günde [38-b] nâ…a hemân «ûy-

kerde olmaπla meşa……at ve ¡anâya derece-i ta√ammülünü beyândır. 

{٢١} 

 َو قَاَل ِلْلقَْوِم َحاِديِهْم َوقَْد َجعَلَْت / ُوْرُق اْلَجنَاِدِب يَْرُكْضَن اْلَحَصا قٖيلُوا

Vâv, ¡â†ıfe; قال fi¡l-i mâ≥î; للقوم câr ve mecrûr, قال kelimesine müte¡alla…; …avm, ricâl ve 

nisâdan bir cemâ¡at yâ«ûd ricâle ma«§û§ olup, nisâ teb¡iyyetle dâ«il olur. قال ,حاديهم 

kelimesiniñ fâ¡ili, ≥amîr قوم’e râci¡, cümlesi تلفّع قد  cümlesi üzerine ma¡†ûf olup, ma√allî 

man§ûbdur. Zîrâ ma¡†ûfun ¡aleyh √âldir. ◊âdî, √â ve dâl-i mühmeleteyn ile √advden ism-i 

fâ¡ildir. ◊adv, fet√ ve sükûnla deveyi taπannî ile sürmekdir ki ¡Arabıñ ¡âdetidir. Vâv, 

√âliyye; قد ta√…î…iyye; جعلت fi¡l-i mâ≥î mü™enne&,  َُشَرَعت ma¡nâsına, ef¡âl-i nâ…ı§adandır, 

kâne ve e«evâtı gibi ¡amel ider. ُورق vâv’ıñ ∂ammı ve râ-i mühmeleniñ sükûnıyla, 

evrâ…ıñ cem¡i. Evra…, a«∂ar vezninde, siyâha mâ™il olan yeşil ma¡nâsına. Ve جعلت ,ُورق 

kelimesiniñ ismidir. الجنادب menâ§ıb vezninde, cündübüñ cem¡i. Cündüb, cîm ve dâl-i 

mühmeleniñ ∂ammeleri ve mâ-beynde nûn’uñ sükûnıyla çekirge envâ¡ından bir nev¡dir 

yâ«ûd çekirgenin §aπîridir. Ve ُورق ,جنادب’uñ [39-a]208 mu≥âfun ileyhidir. يركضن ∂âd-ı 

mu¡ceme ile fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne&. Rek∂, def¡ itmek ve depmek ma¡nâsına. Fâ¡il-i 

≥amîri جنادب’e râci¡. الحصا √a§âtıñ cem¡i ki seng-rîzeler ma¡nâsına. Ve يركضن fi¡linin 

mef¡ûlü ve cümlesi جعلت fi¡linin «aberidir. قال-يقيل ,قيلوا’dan emr-i √â≥ır cem¡-i mü≠ekker 

olup, ma§darı …aylûledir, nı§f-ı nehârda nevm ma¡nâsına. Ve اقٖيل و  cümlesi ma…ûl-i 

…avldir. Mefhûm-ı Beyt: Şiddet-i √arâretden cibâl-i §iπâr serâbla örtüldü ve …avmiñ 

                                                           
208

 .uñ” kelimesi sehven mükerrer yazılmıştır’ُورق“ 
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√âdîsi, ya¡nî sâ™i…-i cimâli “¢aylûlet idiñ” didi. ◊âlbuki siyâha mâ™il yeşil çekirgeler 

seng-rîzeleri pâlarıyla rek∂ ve def¡ iderler. Ya¡nî √a§ât, şiddet-i √arâretden cimâr-ı nâra 

dönmekle çekirgeler ta√ammül idemeyüp aya…larıyla depüp §ıçrarlar. Böyle olan √arr-ı 

şedîdde seyr-i mesâfe mu√â†ara-i ¡a@îme olmaπla sâ™i…-i cimâl, “Ey …avm, nüzûl ve 

…aylûle idiñ ki böyle va…t-i √arâretde yola gitmek size mu≥ır ve «a†ar-ı ¡a@îmdir” didi 

dimekdir. ¢âl ve …îl beyninde olan cinâs, «afî degildir. [39-b] 

{١٧} 

 َشدَّ النََّهاِر ِذَراَعا َعْيَطٍل نََصٍف / قَاَمْت فََجاَوبََها نُْكدٌ َمثَاكٖيلُ 

 .şîn-ı mu¡ceme ve dâl-i mühmele ve fet√ ve teşdîd ile irtifâ¡-ı nehâr ma¡nâsına شد النهار

Ve ba¡≥ılar ¡indinde a§lı النهار اشد  olup, hemze ma√≠ûfdur. شد @arfiyyet üzre man§ûb ve 

الن َهارُِ اََشدُِّ فِي mu≥âfun ileyhidir. Ta…dîri نهار  olup, beyt-i sâbı…da قيلوا kelimesine 

müte¡alla…dır. ذراعا عيطل ≠irâ¡ıñ te&niyesi ve ¡ay†ale mu≥âf olup, beyt-i esba…da  ََُكأَنُ  اوب

ِذَراَعي َها اوبَُ َكأَنُ  kelimesiniñ «aberidir ki √a≠f-i mu≥âfla كأنُّ avlinde olan… ِذَراَعي َها بُُ ,  ِذَراَعىُ  اَو 

-dimekdir. ¡Ay†al, ¡ayn ve †â-i mühmeleteyn ve lâm’la √aydar vezninde, †avîletu’l َعي َطلُ 

¡un… olan ¡avrat ma¡nâsına. نصف fet√ateynle şebâb ile kühûlet beyninde olan ¡avrat ve 

racul ma¡nâsına ve ¡ay†aliñ §ıfatıdır. قامت fi¡l-i mâ≥î mü™enne&, fâ¡il-i ≥amîri عيطل’e râci¡. 

 mufâ¡ale bâbından fi¡l-i mâ≥î. ≤amîr-i mü™enne& mef¡ûlü ve جاوب ,â†ıfe¡ فا da’فجاوبها

¡ay†ale râci¡; mücâvebe, cevâblaşmak [ma¡nâsına]. نكد ∂amm-ı nûn ve sükûn-ı kâf’la, 

evlâdı yaşamayan yâ«ûd südü çok olan ¡avratlar ma¡nâsına. Cem¡ olup, [40-a] vâ√idesi 

fet√-i nûn’la nekddir. Ve جاوبها ,نكد fi¡liniñ fâ¡ilidir. مثاكيل &â-i mü&elle&e ile me§âbî√ 

vezninde, &eklâliñ cem¡idir; çok evlâdı fevt olan ¡avratlar ma¡nâsına. Ve nükdüñ 
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§ıfatıdır. Mefhûm-ı Beyt: ◊âdî-i …avm, irtifâ¡-ı nehâr zamânında …avme, “¢aylûle idiñ, 

böyle √arr-ı şedîdde yola gidilmez” didigi va…it, şiddet-i √arâretde gûyâ nâ…anıñ 

≠irâ¡larınıñ sür¡at-i rec¡ ve √areketi †avîletu’l-un… ve şebâbla kühûlet beyninde olup, 

evlâdını πâ™ib itmekle, cez¡ u fez¡ ve nüdbeye …ıyâm itmiş ve kendi gibi evlâdı mef…ûde 

ve yaşamaz olmaπla ke&îretu’l-leben olan ¡avratlar mücâvebe, ya¡nî berâber nüdbeye 

kalkup √üznüne imdâd itmiş olan ¡avratıñ ≠ira¡larınıñ rec¡ ve √areketi gibidir dimekdir. 

Murâd, sür¡at-i seyr-i nâ…ayı va§fdır. Zîrâ imra™e-i mef…ûdetu’l-evlâdı nisâ-i me&âkîl 

mücâvebe itdikde heyecân-ı √üzn ve √ar…atine sebep olup, yollanmakda ≠irâ¡ları sür¡at 

üzre √areket ider. 

{٢٣} 

اَحةٍ  ْبعَْينِ  َرْخَوةِ  نَوَّ ا نَعََى بِْكَرَها النَّاُعوَن َمْعقُولُ  / لََها لَْيسَ  الضَّ لَمَّ  

 teşdîd-i vâv ile niyâ√dan, mübâlaπa §îπası üzre [40-b] ziyâde nev√a idici ¡avrat نّواحة

ma¡nâsına olup, ¡ay†aliñ §ıfatı yâ«ûd mübtedâ-yı ma√≠ûfuñ «aberi yâ«ûd mu…adder َُدَح  اَم 

fi¡liniñ mef¡ûlü olmak üzre mecrûr ve merfû¡ ve man§ûb olmak câ™izdir. رخوة râ-i 

mühmeleniñ fet√i ve «â-i mu¡cemeniñ sükûnıyla re«âvetden olup, gevşek ve §alıvirilmiş 

nesne ma¡nâsına. Bu da«î i¡râbdan vücûh-ı &elâ&e-i me≠kûreyi mu√temildir. الضبعين, 

 niñ mu≥âfun ileyhi ve fet√-i ∂âd-ı mu¡ceme ile ∂ab¡ıñ te&niyesidir; ¡a∂ud, ya¡nî …ol’رخوة

ma¡nâsına. Cem¡i, «ilâf-ı …ıyâs üzre e∂bâdır. ليس ef¡âl-i nâ…ı§adan; لها câr ve mecrûr, 

man§ûbu’l-ma√al olup ليس kelimesiniñ «aber-i mu…addemi; ≥amîr mer™aya râci¡. لّما 
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Sîbeveyhi209 ¡indinde √arf olup, πayrıñ vu…û¡undan içün vâ…i¡ olan emr içündür. Ve 

ba¡≥ılar ¡indinde @arfdır; حين ma¡nâsına. نَعَى, fet√-i ¡ayn’la fi¡l-i mâ≥î olup, ma§darı fet√ 

ve sükûnla na¡ydir; «aber-i mevt ma¡nâsına. نَعَى ,بِكَرها fi¡liniñ mef¡ûlü, ≥amîr mer™aya 

râci¡. Bikr, bâ-i muva√√ideniñ kesriyle evvel evlâddır; ≠eker olsun, ün&â olsun. الناعون, 

 mâddesinden ism-i fâ¡il [41-a] cem¡-i mü≠ekker olup, a§lı nâ¡iyyûndur. ∞amme ile نَع ى

yâ, &ı…l ve ilti…â™u’s-sâkineynden içün √a≠f olunup, cem¡ vâvına muvâfa…at içün ¡ayn’ıñ 

kesresi ∂ammeye tebdîl olunmuşdur. Ve نَعَى ,ناعون fi¡linin fâ¡ilidir. معقول §îπa-i ism-i 

mef¡ûl üzre ma§dar olup, ¡a…l ma¡nâsına. Ve ليس kelimesiniñ ism-i mu™a««arıdır. 

Mefhûm-ı Beyt: Mer™a-i me≠kûre ke&îretu’n-niyâ√a ve kemâl-i √üzn ü elemden 

müster«iyetu’l-yedeyn ve …olları serî¡u’l-√areke olup, nâ¡ûn, ya¡nî mevt «aberi viriciler, 

velediniñ «aber-i mevtini virmekle ¡a…l u şu¡ûru münselib olup, elleriyle §adrını ve 

gerdenini ve gömlegini çâk ider ve yolunur ve dögünür dimekdir. Netekim beyt-i âtîde 

beyân ider. 

{٢٢} 

 تَْفِرى اللَّبَاَن بَِكفَّْيَها َو ِمْدَرُعَها / ُمَشقٌَّق َعْن تََراقٖيَها َرَعابٖيلُ 

 bâ-i اللبان .¡ma¡nâsına. Fâ¡il-i ≥amîri ¡ay†ale râci تَق َطعُُ ,&fâ ile fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne تفرى

muva√√ide ile cebân vezninde, §adr ma¡nâsına. Ve تفرى kelimesiniñ mef¡ûlüdür. بكفّيها’da 

 nıñ mecrûru ve ≥amîre i≥âfetle nûn’u’با keffiñ te&niyesi olup كفّين ;isti¡âne içün با

sâ…ı†adır. Vâv, √âliyye; [41-b] مدرعها mübtedâ; مدرع mîm ve mühmelâtla mirfa… 

                                                           
209

 Sîbeveyhi (v. 180/796). Basra dil mektebinin en önemli temsilcisi. Arap dilinin yapısını ele aldığı el-

Kitâb isimli eseri çok mühimdir. 
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vezninde; …amî§ ma¡nâsına. مشقق tef¡îl bâbından ism-i mef¡ûl olup, şa……-ı ke&îr ile 

meşkûk, ya¡nî pâre pâre ma¡nâsına ve mübtedânıñ «aberidir. مشقق ,عن kelimesine 

müte¡alla…; تراقيها mecrûru ve beytde olan ≥amâyir-i &elâ&e ¡ay†ale râci¡dir. Terâ…î, 

mü&ennat-ı fev…ıyye ve râ-i mühmele ve …âf’la ter…ovanıñ cem¡i. Ter…ova, «arbüze 

vezninde, ¡i@âm-ı §adr ma¡nâsına ki …ıllar anlarıñ üzerine vâ…i¡ olur. رعابيل râ ve ¡ayn-ı 

mühmeleteyn ve bâ-i muva√√ide ile ebâbîl vezninde, …ı†a¡ât ma¡nâsına. ُُاللحم رعبلت  eti 

pâreledim dimekdir. Ve ابيلرع  تفرى kelimesiniñ §ıfatı yâ«ûd «aber-i &ânîdir. Ve مشقق ,

cümlesi, ¡ay†aliñ §ıfatı yâ«ûd nevvâ√anıñ ≥amîrinden √âl ve cümle-i ismiyye, تفرى 

fi¡liniñ fâ¡ilinden yâ«ûd nevvâ√anıñ ≥amîrinden √âldir. Mefhûm-ı Beyt: Mer™a-i 

me≠kûre, veledine kemâl-i derece-i te™essüf ve telehhüfünden elleriyle sînesini ∂arb 

ider. ¡İ@âm-ı §adrından pîrâheni çâk çâk olmuş oldıπı √âlde, ya¡nî iftirâ…-ı ferzend ile 

dögünür ve yolunur. Gömlegi pâre pâre olup, ¡i@âm-ı §adrı mekşûfe oldıπı √âlde, pes bu 

ev§âfla mev§ûfe olan mer™anıñ …olları [42-a] rec¡ ve √areketde nice sür¡at iderse nâ…anıñ 

≠irâ¡ları da«î va§f olunan √arr-ı şedîdde öyle serî¡u’l-√arekedir dimekdir. Murâd, 

nâ…anıñ meşâ……-ı sefere §âbire ve müte√ammile olup, ziyâde tîz-reftâr oldıπını ifâdedir. 

{٢٤} 

لََمْقتُولُ ُسْلمٰى  اَبِى يَا نَّكَ إِ  / َوقَْولُُهمْ  َجنَابَْيَها اْلُوَشاةُ  تَْسعَى  

 …meftû√atu’l-¡ayn, fi¡l-i mu≥âri¡ mü™enne&, ma§darı kesrle si¡âyedir, πamz ve nifâ تسعى

ma¡nâsına yâ«ûd fet√le sa¡ydir, segirtmek ma¡nâsına yâ«ûd اليه اَتَى َسعَى  …avlinden 

me™«û≠dur. اَتَى اليه ya¡nî aña geldi dimek olur. الوشاة şîn-ı mu¡ceme ile …u∂ât vezninde, 

vâşîniñ cem¡i; πammâzlar ma¡nâsına. Ve تسعى kelimesiniñ fâ¡ilidir. ∏ammâza vâşî 
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dinildigi dürûπa fürûπ virüp, tezyîn-i kelâm itdigîçündür. Zîrâ veşy, bezi elvân renkle 

boyayup alaca itmekdir. جنابيها cenâbıñ te&niyesi olup, @arf-ı mekân-ı mübhem olmaπla 

@arfiyyet üzre man§ûbdur. ≤amîri, İbn Hişâm ra√imehullâh, Su¡âd’a ¡â™iddir dimiş, lâkin 

nâ…aya râci¡ olması râci√dir. Cenâb, fet√-i cîmle nâ√iyye ve cânib ma¡nâsına. Ve fet√-i 

lâm’la َحَوالَي َها rivâyeti da«î vardır, ma¡nâda far…ları yokdur. [42-b] وقولهم’da vâv, √âliyye; 

 mübtedâ ve cümle-i âtîye «aberdir, ≥amîr vüşâta râci¡. ¢avl ve …îl ve …âl ve …âle ve قولهم

ma…âle, bunlarıñ cümlesi ُُقَالَُ-يَقُول’dan ma§darlardır. ◊atta beytde مقيله  rivâyeti da«î 

vardır. ُّإن ta√…î…iyye; kâf, ≥amîr-i «i†âb ve ُّإن kelimesiniñ ismi; يا √arf-i nidâ; ابن münâdî 

olup, mu≥âf olmaπla man§ûbdur. ابى سلمى mu≥âf ve mu≥âfun ileyh. Ve ابى سلمى ∂amm-ı 

sîn-i mühmele ve â«irinde elif-i ma…sûre ile Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anhıñ ceddiniñ künyesidir 

ve ¡Arab’da bundan πayrı Ebû Sülmâ yokdur. Bünüvvetini ceddine nisbet eyledi. 

Netekim ◊a≥ret-i ~âdı…u’l-Va¡du’l-Emîn ¡aleyhi §alavâtullâhi fî külli √în أنَا َكِذبُ  الَُ الن بِىُ  أنا 

210
 de lâm, te™kîd’لمقتول .buyurdılar ki ¡Abdulmu††alib cedd-i Resûlullâhdır اِب نُُ َعب دُُ ال ُمط ِلبُ 

içün; مقتول ism-i mef¡ûl ve نُّإ  kelimesiniñ «aberidir. Mefhûm-ı Beyt: Nâ…a-i mev§ûfe-i 

me≠kûreniñ e†râfına vâşîler ve πammâz gelüp sa¡y iderler. ◊âlbuki anlarıñ kelâmları, 

“Ey İbn-i Ebî Sülmâ! Ta√…î…, sen ma…tûlsün, seniñçün «alâ§a mecâl yokdur” …avlidir. 

Ya¡nî bana dimezler illâ bu kelâmı söylerler ve beni …atlle terhîb ve ta«vîf eylerler 

dimekdir. Zîrâ [43-a] mu…addimede beyân olundıπı üzre ◊a≥ret-i Sul†ân-ı ¡Arş-Minber 

¡aleyhi’§-§alavâtu vesselâm, Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anhıñ demini heder itdiklerinde a¡dâsı 

e†râfını alup مقتول هو  …avliyle âteş-i «avf ve «aşyetini tehyîc iderlerdi. الوشاة تسعى  cümlesi 

müste™nife olup, ta«allu§ li’l-med√ içündür. 
                                                           
210

 Buhârî, “Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer”, Câmi‘u’s-Sahîh, 61/2; Müslim, “Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer”, 

Câmi‘u’s-Sahîh, 78-79-80. 



110 
 

{٢٥} 

إِن ِى َعْنَك َمْشغُولُ َوقَاَل ُكل  َخليٍل ُكْنُت آُملُهُ / الَ اُْلِهيَنََّك   

Vâv, ¡â†ıfe; قال fi¡l-i mâ≥î; ُّكل fâ¡ili ve bu ma…âmda ُّكل kelimesi, i√â†a-i efrâd içün 

olmayup, tek&îr ve mübâlaπa içündür; اَع َرضَُ الناس كلّهم عن فلن gibi. كلُّ ,خليل kelimesiniñ 

mu≥âfun ileyhi olup, ∂amm-ı «â ile خلة’den fa¡îl, bi-ma¡nâ fâ¡ildir. خلة §adâ…at ve dostlu… 

ma¡nâsına. كنت fi¡l-i mâ≥î nefs-i mütekellim va√de olup تا ≥amîri ismi; آمله hemzeniñ 

meddi ve mîm’iñ ∂ammıyla fi¡l-i mu≥âri¡ nefs-i mütekellim olup, ma§darı fet√ateynle 

جواَُ ,آمله .dir; recâ ve ümîd ma¡nâsına’اََملَُ منفعته و خيَره ر   dimekdir. Fâ¡ili ta√tında müstetir ناٲ  

ve ≥amîr-i bâriz mef¡ûlü olup خليل’e râci¡dir. Cümlesi man§ûbu’l-ma√al ve كنت 

kelimesiniñ «aberi. Ve كنت ismi ve «aberiyle mecrûru’l-ma√al ve «alîliñ §ıfatıdır. ال 

nâfiyye; َُاُل ِهيَن ك [43-b] if¡âl bâbından nûn-ı müşeddede ile mü™ekked nefs-i mütekellim 

olup, ≥amîr müstetir, ناٲ  fâ¡ili ve kâf-ı «i†âb mef¡ûlü ve cümlesi ma…ûl-i …avldir; ilhâ, 

işπâl ma¡nâsına olmaπla الهينك ال  “Elbette seni işπâl itmem” dimek olur. Lâ-i nâfiyyeden 

soñra nûn’la te™kîdde i«tilâf olunup, cumhûr ¡indinde ≥arûret-i şi¡riyye olmaπla ne&rde 

vâ…i¡ olmaz, ammâ lâ-i nâhiyyeden soñra ne&rde vu…û¡u …ıyâs olmaπla müttefe…un 

¡aleyhdir; 211
َسبَنُ  َوالَُ َغافِلاُ للاَُ تَح   [âyet-i] kerîmesinde oldıπı gibi. Ve اُلهينك ال  kelimesinde 

olan lâ, nâhiyye olmak da«î câ™izdir. Bu ta…dîrce ma¡nâ, “Elbette seni işπâl itmeyim 

ben” dimek olur. إنى’de إن ta√…î… içün, ≥amîr-i mütekellim ismi; عنك câr ve mecrûr, 

 :arfiniñ «aberidir. Mefhûm-ı Beyt√ إنُّ ,ism-i mef¡ûl olup مشغول ;…e müte¡alla’مشغول

“Kendinden nef¡ u «ayr ve ¡avn u na§r me™mûl itdigim her bir dost ve §adî…im saña 

                                                           
211

 İbrâhim, 14/42. “O zâlimlerin yapacaklarından Allâh’ı gâfil zannetme sakın...” 
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tesliyyet ve derdine çâre †alebiyle seni √âlinden beyhûde işπâl itmem. Ta√…î…, ben 

senden meşπale-i u«râ ile meşπûlüm” didi dimekdir. Ya¡nî mu…addemmen beyân 

olundıπı üzre, va¡îd-i şedîd-i Sultân-ı Enbiyâ ¡aleyhi ef∂alu’t-ta√âyâ vâ§ıl-ı sem¡-i Ka¡b 

ra∂iyallâhu ¡anh oldukda, e√ibbâ ve e§di…âsına [44-a] mürâca¡at ve ilticâ ve mübtelâ 

oldıπıdır ve ¡a@îmetu’t-temâss devâ itdikde e√ibbâsı «avf-ı πa≥ab-ı Resûlullâh §allallâhu 

¡aleyhi vesellem ile tevellî ve teberrî idüp, “Ey Ka¡b, saña tedbîr ve tesliyyetle √âlinden 

işπâl ve meşâπil-i umûr-ı sâ™iremizi terk idüp, tedbîr ve tesliyyetiñle ¡abe&-i iştiπâl 

itmeyiz. Zîrâ Ebû Bekr, emr-i ¡a@îm ve «i†âb-ı cesîm olmaπla, tedbîr-i indifâ¡ı ¡adîmdir. 

İmdi sebeb-i necât olacak şey™i kendiñ mülâ√a@a ve ictihâd idüp bize i¡timâd ve istinâd 

ve seni bu var†adan ta«lî§e …âdiriz i¡ti…âd itme. Ve bu nâzile-i hâ™ile ve nâyibe-i 

va«îmetu’l-¡â…ibeyi emr-i sehl @ann idüp def¡inde ihmâl ve te™«îri revâ görme. El-√â§ıl, 

bizden saña fâ™ide ve vesîle-i necât olur ¡â™ide yokdur. Hemân başınıñ çâresini gör” 

didiler deyu kemâl-i ye™s ve ı≥†ırâba dûçâr oldıπın beyân ider. 

{٢١} 

ْحٰمُن َمْفعُولُ   فَقُْلُت َخلُّوا َسبِيِلىي ْلَ اَبَالَُكْم / فَُكلُّ َما قَدََّر الرَّ

 â-i mu¡ceme ile» خلوا ;fi¡l-i mâzî nefs-i mütekellim va√de, ≥amîr-i tâ fâ¡ili قلت ,â†ıfe¡ فا

tef¡îl bâbından emr-i √â≥ır cem¡-i mü≠ekker olup, ta«liyye ve terk idiñ ma¡nâsına ve 

≥amîr-i cem¡ fâ¡ili. وسبيلي mef¡ûlüdür. [44-b] Ve sebîl, veznen ve ma¡nen †arî… gibidir ve 

yâ-yı mütekellime mu≥âfdır. ال ابالكم’da ال nefy-i cins içün, ابا kelimesi ال’nıñ ismi olup ُكم 

≥amîrine mu≥âf ve mu¡rebdir. Ve lâm, zâ™ide ve ma¡nâ-yı i≥âfeti te™kîd içün olmaπla bir 

şey™e müte¡alla… ve mu¡teddun bihâ degildir. Zîrâ ال’nıñ ismi mu≥âf yâ«ûd şibh-i mu≥âf 
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olmadıkca mu¡reb olmaz. Bu ma…âmda ise ابا kelimesi &übût-ı elif delâletiyle mu¡rebdir. 

Pes lâm zâ™ide olmak i…ti≥â ider. Lâkin lâ’nıñ ismi ma¡rifeye mu≥âf kılınmak câ™iz 

olmadıπından bu lâm, §ûret-i i≥âfeti izâle içündür. Ve ¡Arab’ıñ ابالكم ال  …avli medhden ve 

≠emmden kinâye olunup, eger nefy-i eb ile nefy-i na@îr-i memdû√ irâde olunursa med√ 

ve mechûlu’n-neseb olması murâd olunursa ≠emm olur. Bu ma…âmda ma¡nayân 

mu√temel olup, ma¡nâ-yı &ânî irâdesi vâ≥ı√dır ki e§di…âsınıñ kendüye fâ™idesi 

olmayacaπını fehm itdikde anları ≠emm idüp ta«liyye sebîliyle emr eyledi. Ve ma¡nâ-yı 

evvel murâd olmak istihzâ †arî…iyledir. ُّفكل’de فا ta¡lîl içün, ُّكل mübtedâ, ما’ya mu≥âf; ما, 

 ma¡nâsına ¡â™id قضى من خيرُ  و شرُ  tef¡îl bâbından fi¡l-i mâ≥î; [45-a] قدّر ;ma¡nâsına الذى

ma√≠ûf olup, ما قدّره ta…dîrindedir. ن  .nıñ §ıfatıdır’ما fi¡liniñ fâ¡ili olup, cümlesi قدّر ,الرحم 

Ra√mân, ◊a… celle ve ¡alâ √a≥retleriniñ §ıfât-ı celîlesindendir; vâsi¡u’r-ra√me ma¡nâsına. 

 mübtedânıñ «aberi olup, kâ™in ve vâ…i¡dir dimekdir. Mefhûm-ı Beyt: “Çünki مفعول

e√ibbâ ve e§di…âmıñ baña mu¡âvenetlerinden me™yûs ve nâ-ümîd oldum. Anlara didim 

ki sebîlimi ta«liyye idiñ, ya¡nî baña mâni¡ olmañ ki √u≥ûr-ı ◊a≥ret-i Resûlullâh 

§allallâhu ¡aleyhi veselleme varup, ¡atebe-i ¡arş-mertebelerine yüz sürüp istîmân ideyim, 

tâ ki √a……ımda fermân-ı …a≥â cereyânları her ne ise icrâ oluna. Zîrâ vâsi¡u’r-ra√me olan 

»udâ-yı Müte¡âliñ ta…dîr itdigi …abûl taπyîrden müberrâ olmaπla lâ ma√âlete vâ…i¡ ve 

anı tedbîr-i ¡abd-i √â†ı™ πayr-ı dâfi¡dir” dimekdir. 

{٢٧} 

ا َعلَى آلٍَة َحْدبَاَء َمْحُمولُ   ُكل  اْبِن اُْنثٰى َوإِْن َطالَْت َسَلََمتُهُ / يَْوم 
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 iñ mu≥âfun ileyhi. Ve ün&â, ∂amm-ı hemze ve’ابن ,انثى ;mu≥âfun ileyhi ابن ;mübtedâ كلُّ

sükûn-ı nûn ve â«irinde elif-i ma…§ûre ile mu…âbil-i ≠ekerdir; zen ma¡nâsına. وإن طالت’de 

vâv, √âl-i ma√≠ûfeye ¡a†f [45-b] içündür. Ta…dîri َسلََمتُهُُ َطالَتُ  نُ إُِوَُ َحالُ  ُكلُ  َعلَى  olup, ¡a†fu’l-

«â§§ ¡ale’l-¡âmm …abîlindendir. نإو  mücerred va§l ve rab† içündür, cezâsı yokdur; ُ نُ إُِوَُ زيد 

 .¡e râci’ابن fi¡liniñ fâ¡ili, ≥amîr طالت ,سلمته ;&fi¡l-i mâ≥î mü™enne طالت .gibi كثر ماله لبخيل

Selâmet, âfât ve ¡âhâtdan emîn olmak. ا  câr ve mecrûr على آلة ;arfiyyet üzre man§ûb@ يوما

ve işbu @arflar ُّكل mübtedâsınıñ «aberi olan محمول kelimesiniñ ma¡mûlleridir. آلة medd-i 

hemze ile bu ma…âmda na¡ş, ya¡nî tâbût ma¡nâsına ki mevtâ anıñla mer…ade √aml 

olunur. حدباء √â ve dâl-i mühmeleteyn ve bâ-i muva√√ide ile §a√râ vezninde ve a√debiñ 

mü™enne&i olup, bu ma√alde mürtefi¡a ma¡nâsınadır ki ar≥ıñ mürtefi¡ ma√alline √adeb 

dirler yâ«ûd ¡Arab’ıñ حدباء ناقة  …avlinden me™«û≠dur ki hüzâlden yan başında olan 

kemikleri @âhir olan nâ…adır ve âlet-i me@kûre, nâ…a-i √adbâya müşâbihdir. محمول 

√amlden ism-i mef¡ûl olup, arka ve baş ile götürülen şey ma¡nâsına ve mübtedânıñ 

«aberidir. Mefhûm-ı Beyt: Çünki ta…dîr-i »udâ şâyibe-i taπayyürden müberrâdır. Her 

ibn-i ün&â, [46-a] ya¡nî her meşîme-i mâderden serzede-i @uhûr olup …adem-nihâde-i 

dâr-ı fenâ olan kimse her ne …adar ecel ve âfâtdan emîn ve sâlim oldıπı √âlde †ûl-i ¡ömr 

ile mu¡ammer olursa, hâ≠â Beyt ¡Â…ibet olsa gerek pûşiş-i tâbût-ı fenâ / Câme-i pâdişeh 

ü «ır…a-i peşmîn-i gedâ me™âlince â«îr ma√mil-i tâbûta süvâr ve ¡â@im-i ser-menzil-i 

mezâr olsa gerekdir. Çünki √âl böyledir ey nefs neden cez¡ u fez¡ idersen v’ey a¡dâ ve 

şe™âmetin niçün fera√ ve sürûr ile şemâtet eylersiz ki pençe-i mürgden kimse kurtulmaz; 

¡â…ibet, siziñ da«î †u¡me-i şîr-i ecel olmañız mu…arrerdir dimekdir. Beyt  

 فقُلُِللشامتينُبناُُأفيقواُ/َُسيَلقَىُالشامتونُكماُلَقينا
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{٢٨} 

َمأُْمولُ  للاِ  ُسولِ رَ  ِعْندَ  َواْلعَْفوُ  / اَْوَعدَنِى للاِ  َرُسولَ  أَن   اُْنبِئْتُ   

 amm-ı hemze ile if¡âl bâbından nefs-i mütekellim mechûl olup, «aber-i §âdı… ile∂ انبئت

i«bâr olundum dimekdir. Tâ, nâ™ib-i fâ¡ili ve bâ’nıñ teşdîdiyle نُّبئت rivâyeti da«î vardır, 

ma¡nen far…ları yokdur. ُّأن meftû√a; أنُّ ,رسول للا kelimesiniñ ismi ve mu≥âf ve mu≥âfun 

ileyh; اوعدنى if¡âlden [46-b] fi¡l-i mâ≥î, fâ¡ili ≥amîr-i müstetir ve yâ-yı mütekellim 

mef¡ûlü olup, cümlesi ُّأن kelimesiniñ «aberi ve ُّأن ism ve «aberiyle انبئت fi¡liniñ mef¡ûlü; 

ba¡d-i «ayrda ve î¡âd-ı şerde müsta¡meldir. Netekim fu§a√â-i ¡Arab, ¡inde’d-du¡â, ذاإ من با 

َعدَُ عفا  arf-ı@ عند .mübtedâ; ¡afv, ¡u…ûbet-i müste√a……ı terkdir والعفو .dirler وعد وفا و إذا اَو 

mekân; رسول للا mu≥âfun ileyh ve mu≥âf212; مأمول mübtedânıñ «aberi ve mercû ma¡nâsına. 

Mefhûm-ı Beyt: “Ben «aber-i §âdı… ile i«bâr olundum, ya¡nî nâs baña «aber virdi ki, 

ta√…î…, Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi vesellem beni î¡âd eyledi, ya¡nî ihdâr-ı demimle 

…atlime fermân buyurdu. Lâkin seyyi™eye ¡adem-i mücâzâtla ¡afv ve §af√-ı mekârim-i 

a«lâ…-ı Resûlullâh ¡aleyhi’§-§alâtu vesselâmdan oldıπı &âbit ve müte√a……ı… olmaπla, 

zümre-i ¡u§ât √a……ında mebzûl olan ¡afv u i√sân benim √a……ımda da«î mercû ve 

müteva……i¡u’l-√u§ûldür” dimekdir. İşbu beytde ism-i şerîf-i Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi 

vesellemi i¡âde, vâcibe-i ta¡@îm-i tef«îmi edâ ve müstevcib-i ¡afv u rı≥â olan tekrâr-ı 

i¡tirâf-ı risâlet ile ta…viyye-i recâ içündür. Ve ِمن yerine [47-a] عند getürdigi da«î …a§d-ı 

ta¡@îme mebnîdir. Beyt-i me≠kûr, mesmû¡-ı ◊a≥ret-i Şâfi¡u’l-Ümem §allallâhu ¡aleyhi 

vesellem oldukda للا عند لعفوُُا  buyurdukları mervîdir. 

                                                           
212

 Şârih, buradaki izâfet terkibinin tahlilinde lafzatullâha hürmet maksadıyla ibâreler arasında “takdim-

tehir”e giderek “muzâf ve muzâfun ileyh” yerine “muzâfun ileyh ve muzâf” sıralamasını tercih etmiştir. 
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{٢٩} 

ْهَل  َهدَاَك الَِّذى اَْعَطاَك نَافَِلةَ / اْلقُْرآِن فٖيَها َمَواعٖيٌظ َو تَْفصٖيلُ مَ   

َهاالاُ mas∂ar olup, a§lı if¡âlden مهلاُ ِهلُُ-اِم   olmaπla hemze ve elifi √a≠f olunup, fi¡linden اَم 

inâbe olundu; هداك fi¡l-i mâ≥î, kâf-ı «i†âb mef¡ûlü; hudâ, ∂amm-ı hâ ve â«irinde elif-i 

ma…§ûre ile «ilâf-ı ∂alâldir ve هداك laf@en «aber ve ma¡nen du¡â olup لك للا غفر  ve للا صلى 

 fi¡liniñ َهدَا ism-i mev§ûl olup, §ılesiyle الذى .dimekdir زادك ُهدىُا gibidir ve ma¡nâsı على محمدُ 

fâ¡ilidir. اعطاك if¡âlden fi¡l-i mâ≥î, fâ¡ili الذى kelimesine râci¡, ≥amîr müstetir ve kâf-ı 

«i†âb mef¡ûl-i evveli; نافلة mef¡ûl-i &ânîsidir ve nâfile, fâ’nıñ kesriyle, πayr üzerine ziyâde 

olan ¡a†ıyye, √atta ferâ™i≥ üzerine ziyâde olan ¡ibâdâta nâfile dinildigi bu ma¡nâdan 

me™«ûzdur. نافلة ,القرآن’niñ mu≥âfun ileyhi; bu i≥âfet, i«lâ…-ı &iyâb gibi olmaπla  نافلةاُ هى

-olup, [47-b] ta…dîr-i mu≥âfla nâfile, fevâ™idu’l في dimek olur yâ«ûd i≥âfet bi-ma¡nâ القرآن

Kur™ân dimekdir ve Kur™ân’dan murâd, Resûlullâh §allalâhu ¡aleyhi vesellem üzerine 

münzel ve me§â√ifde mektûb ve ◊a≥ret-i Resûl ¡aleyhi’s-selâmdan mütevâtiren men…ûl 

olan kitâbullâhdır. فيها câr ve mecrûr, mu…addem «aber, ≥amîr nâ…aya râci¡. مواعيظ 

mu™a««ar mübtedâ ve cümlesi nâfileniñ §ıfatıdır. Ve mevâ¡i≥, mev¡i≥anıñ cem¡i ki &evâb 

ve ¡i…âbdan …albi telyîn iden şeyleri ≠ikrdir. مواعيظ ,و تفصيل üzerine ma¡†ûf ve emr-i 

ma¡âş u ma¡âdda mu√tâcun ileyh olan şey™i tebyîn ma¡nâsınadır. Mefhûm-ı Beyt: “Yâ 

Resûlallâh, baña mehl vir, seni hudâ cihetinden ziyâde eylesün şol ≠ât-ı ¡a@îmu’ş-şân ki 

saña ¡a†âyâ-yı sâ™iresi üzerine zâ™ide olup, mevâ¡i≥ ve te≠kîr ve emr-i ma¡âş u ma¡âdda 

mu√tâcun ileyh olan eşyâyı câmi¡ ve müştemil olan Kur™ân-ı Kerîm’i i¡†â vü i√sân 

eyledi” dimekdir. İşbu beytle mâ-ba¡dinde olan ebyât, ◊a≥ret-i Resûl-i Kerîm ¡aleyhi’t-



116 
 

ta√iyyetu ve’t-teslîm cenâbından isti¡†âfı tetmîm ma¡ra≥ında olmaπla, bu beytte isti¡†âf 

cihâtladır. Evvel, ُمهلا …avliyle †aleb-i rıf…; &ânî, الذى هداك  …avliyle du¡â; &âli&, ◊a≥ret-i 

Fa«r-i ¡Âlem §allallâhu ¡aleyhi vesellem üzerine [48-a] ni¡met-i ilâhiyyeyi te≠kîrdir ki 

ا لنعمه شكرا  ziyâde dâ¡î-i ¡afvdır ve te@kîr-i ni¡meti müştemil oldıπı iki vechledir: Biri هداك 

…avliniñ ma¡nâsı هدىُا زادك  olup, †aleb-i hudâ-yı cedîd olmaπla hudâ-yı sâbı…ı müş¡ir ve 

mu…te≥îdir ve biri da«î nâfiletu’l-Kur™ân …avliyle Allah tebâreke ve te¡âlâ √a≥retleri 

resûlüne ta¡lîm buyurdıπı ¡ulûm-ı ¡a@îmeden fa≥la Kur™ân-ı Kerîm ile tekrîm itdigine 

işâret eyledigidir. Rabi¡, ◊a≥ret-i Fur…ân-ı Celîl ve müştemil oldıπı mevâ¡î≥ ve taf§île 

ikrârıdır. »âmis, ُِفُِ أ ُمرُ  وَُ ال عَف وَُ ُخذ لٖينِ َِعنُِ اع ِرضُ  وَُ بِال عُر  اه  ال ج 
213ِ  âyet-i kerîmesini te≠kîrdir. 

{٤١} 

ا اَقُومُ  لَقَدْ  اْلفٖيلُ  يَْسَمعُ  لَوْ  َما اَْسَمعُ  وَ  اََرى / بِهِ  يَقُومُ  لَوْ  َمقَام   

 ıyâm’dan fi¡l-i… اقوم .dimekdir وللاُِ لقد اقوم asem-i mu…adderiñ cevâbıdır. Ta…dîri… لقد

mu≥âri¡ nefs-i mütekellim, fâ¡ili ≥amîr-i müstetir. ا  arf-ı mekân olmaπla @arfiyyet@ مقاما

üzre man§ûb. لقد اقوم yerine إنى اقوم rivâyeti da«î vardır. لو şar†ıyye; يقوم fi¡l-i şar†; به câr ve 

mecrûr, ≥amîr مقام’a râci¡ ve به يقوم لو  cümlesi ma…âm’ıñ §ıfatı olup, râbı†a ≥amîrdir. Ve 

 laf@ında tenâzu¡ olup, …anπısını الفيل beyninde fâ¡ilde, ya¡nî يسمع ile mı§râ¡-ı &ânîde يقوم

[48-b] i¡mâl idersen â«iri ı≥mâr idersin. Basriyyîn ¡indinde i¡mâl-i &ânî evlâdır. Ve لو’iñ 

cevâbı beyt-i âtîde لظل يرعد …avlidir. ارى ru™yet’den; و اسمع simâ¡dan fi¡l-i mu≥âri¡ler olup, 

fâ¡illeri ≥amîr-i müstetirlerdir ve bunlar, ma…âm’ıñ §ıfat-ı &âniyye ve &âli&esidir. Ve 

                                                           
213

 A‘râf, 7/199. “(Habîbim) sen (güçlüğü değil) kolaylığı (sağlayan yolu) tut. İyiliği emret. Câhillerden 

yüz çevir.” 
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ma¡mûlleri ma√≠ûf olup به اسمع و به اََرى  dimekdir. Ve eger اقوم fi¡liniñ ≥amîrinden √âl 

kılınurlarsa √a≠f yokdur. Ve اََرى fi¡liniñ mef¡ûlü ma√≠ûf olup, ta…dîri الفيل اهير لو ما اََرى  

…avlidir. Ve lev-i &âniyye-i mu…addere ve lev-i &âli&e-i me≠kûreniñ cevâbları ma√≠ûfdur 

ki anlara lev-i ûlânıñ cevâbı delâlet ider ki َُُعد  الذى ,ما da’ما لو يسمع .avlidir… لََظلُ  يُر 

ma¡nâsına, يسمع fi¡l-i mu≥âri¡; الفيل fâ¡il-i munâza¡un fîhdir ve fîl, √ayvân-ı ma¡rûf olup, 

cem¡i efyâl ve füyûl ve fiyeledir. Mefhûm-ı Beyt: “Vallâhi ben bir mev…ıf-ı «a†îr u ¡a@îm 

ve cây-ı pür-dehşet u bîmde mu…îmim ki, ol ma…âmda fil didikleri ¡a@îmu’l-cü&&e ve 

şedîdu’ş-şekîme √ayvân …â™im olsa ve benim ru™yet ve istimâ¡ itdigimi görse ve işitse 

cevâbı beyt-i âtîde  َُعدُُ لََظل يُر   ya¡nî lerze-nâk ve mürte¡id olup, dehşetine †â…at getüremez 

dimekdir. Bu beytde da«î beyt-i esba… [49-a] gibi ta≥mîn vardır. Zîrâ لو kelimesiniñ 

cevâbı beyt-i âtîye mu¡alla…dır. 

{٤٦} 

ُسوِل بِِإْذِن للاِ تَْنوٖيلُ   لََظلَّ يُْرَعدُ اِالّٰ أَْن  يَُكوَن لَهُ / ِمَن الرَّ

Lâm, beyt-i sâbı…da olan لو kelimesine rab†-ı cevâb içündür. ُّظل ef¡âl-i nâ…ı§adan صار 

ma¡nâsına, فيل’e râci¡, ≥amîr-i müstetir ismi; يُرَعد if¡âl bâbından fi¡l-i mu≥âri¡ mechûl 

olup, nâ™ib-i fâ¡ili فيل’e râci¡, ≥amîr-i müstetir ve cümlesi ُّظل kelimesiniñ «aberidir. ََُعد  اَر 

الرعدة آخذته ,فلنُ   ya¡nî anı ri¡de †utdı dimekdir. Ri¡de, kesr-i râ ile ı≥†ırâb itmek ve 

ditremek ma¡nâsına. ِاالا isti&nâ™iyye;  ُأَن ma§dariyye ve √urûf-i nevâ§ıbdan; يكون ef¡âl-i 

nâ…ı§adan, أن ile man§ûb; له câr ve mecrûr, يكون fi¡line müte¡alla…, ≥amîr beyt-i sâbı…da 

 câr ve mecrûr ve بإذن للا ;kelimesiniñ «aberi يكون ,câr ve mecrûr من الرسول ;¡e râci’فيل

mu≥âfun ileyh, ذنإ  bu ma…âmda teshîl ve teysîr ma¡nâsına olup, isti¡âre yâ«ûd mecâz-ı 
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mürseldir. تنويل tef¡îl bâbından ma§dar olup, ¡a†ıyye ma¡nâsına, lâkin bu ma…âmda emân 

ma¡nâsınadır. Mefhûm-ı Beyt: Beyt-i sâbı…da me≠kûr ma…âm ki benim ma…âmımdır. 

[49-b] Anda fîl …â™im olsa «avf u «aşyetden cism-i kûh-endâmına lerze-i ı≥†ırâb 

müstevlî olup, mürte¡id ve mürte¡iş olur, meger aña ◊a≥ret-i Resûlullâh §allallâhu 

¡aleyhi vesellemden emân ve i√sân ola, ya¡nî ol ma…âmdayım ki benim yerimde a¡@am-ı 

√ayvânât olan fîl-i …aviyyu’l-cü&&e olsa, dehşet ve mehâbetine ta√ammül idemeyüp 

zehre-çâk, belki «avf u bîminden helâk olur, meger emân u lu†f-i ◊a≥ret-i Sul†ân-ı 

Enbiyâ ¡aleyhi’§-§alâtu vesselâm, anıñ mu¡în u dest-gîri ola dimekdir. 

{٤٣} 

قٖيلُ قٖيلُهُ الْ  نَِقَماتٍ  ِذى َكف ِ  فِي / اُنَاِزُعهُ  الَ  يَِمينِي َوَضْعتُ  َحتَّى  

تُُ فََوَضع تُُ يَِمينِي ma¡nâsına olup فا bu ma…âmda حتى  fi¡l-i mâ≥î nefs-i وضعت .dimekdir لَقَد ُ قُم 

mütekellim, تا fâ¡ili; يميني mef¡ûlü, yâ-yı mütekellim mu≥âfun ileyh, yemîn bu ma…âmda 

yed-i yümnâ, ya¡nî §aπ el ma¡nâsına. ال انازعه’da ال nâfiyye; انازع mufâ¡ale bâbından fi¡l-i 

mu≥âri¡ nefs-i mütekellim, fâ¡ili ≥amîr-i müstetir أنا ve cümlesi ُُوضعت kelimesiniñ 

≥amîrinden √âldir. ≤amîr, Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi veselleme râci¡. [50-a] Münâza¡a, 

mu«â§ama ve çekişmek ma¡nâsına. في كف câr ve mecrûr وضعت kelimesine müte¡alla…; 

 fet√-i nûn ve kesr-i …âf’la نقمات ;iñ mu≥âfun ileyhi’كف ,ذى .fet√ ve teşdîdle el ayası كف

ni…meniñ cem¡i. Ni…me, kesr-i nûn’la ¡u…ûbete mükâfât ma¡nâsına. Fet√-i nûn’la da«î 

lüπatdır. قيله mübtedâ; ≥amîr ذى kelimesine râci¡. القيل «aber ve cümlesi ذى kelimesiniñ 

§ıfatıdır. يَقُولُُ ,قيل- قَالَُ  ’dan ma§dardır; kemâ merra. Mefhûm-ı Beyt: Ta√…î…, ben …ıyâm 

idüp yed-i yümnâmı mu«â§ama ve münâza¡adan ¡ârî olup, mu†î¡ ve mün…ad oldıπım 
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√âlde ¡u…ûbâta mükâfât §â√ibi olan ≠ât-ı ¡âli-…adriñ, ya¡nî ◊a≥ret-i Resûl-i Ekrem 

§allallâhu ¡aleyhi vesellemiñ keff-i mübârekine va≥¡ eyledim. Öyle ≠ât-ı ¡âli-şân ki 

kelâm-ı va√y-irtisâmı …avl-i mu¡teddun bih ve nâfi≠dir, ya¡nî terk-i mu«âlefet idüp, emr u 

nehyine itâ¡at ve in…ıyâd eyledim dimekdir. نقمات ذى  ve القيل قيله  …avllerinden murâd-ı 

Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh, ihdâr-ı dem ile va¡îd-i Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi vesellemiñ 

incâzını †aleb olmayup, belki istid¡â-yı ¡inâyetdir. [50-b] Zîrâ ¡afv u i√sân recâsında 

oldıπı, beyt-i esba…da seb…at itdi ve i«lâf-ı î¡âd, şiyem-i kerîme-i peyπamberîdendir. 

Bundan soñra Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh, mehâbet-i √u≥ûr-ı Resûlullâh’dan kendüye 

müstevlî olan «avf u «aşyeti va§f u beyân idüp buyurur: 

{٤٢} 

نََّك َمْنُسوٌب َو َمْسئُولُ إِ َوقٖيَل  / اَُكل ُِمهُ  ذْ إِ  ِعْنِدى اَْهيَبُ  ِلذَاكَ   

 de lâm, ibtidâ™iyye ve …asem-i mu…addere cevâb olmak da«î mu√temeldir. Zîrâ’لذاك

ma…âm, …asemi mu…te≥îdir. ذاك mutavassı† içün mev≥u¡-ı ism-i işâret olup, mübtedâ ve 

müşârun ileyhi ◊a≥ret-i Fa«r-i ¡Âlem §allallahu ¡aleyhi vesellemdir. اهيب heybet’den ism-

i taf∂îl olup, ziyâde mehîb ma¡nâsına ve «aberdir; mufa∂∂alun ¡aleyh, beyt-i âtîde  ُمن خاِدر 

…avlidir. َُُهب  arf-ı mekân ve yâ-yı@ عندى .rivâyeti da«î vardır; ma¡nâda mütte√idlerdir اَر 

mütekellime mu≥âf; إذ @arf-ı zamân, حين ma¡nâsına. اكلّمه tef¡îl bâbından fi¡l-i mu≥âri¡ 

nefs-i mütekellim, fâ¡ili ≥amîr-i müstetir أنا ≥amîr-i bâriz mef¡ûlü ve cümlesi mecrûru’l-

ma√al olup إذ kelimesiniñ mu≥âfun ileyhidir. يُكلّمنى rivâyeti da«î vardır. وقيل’de vâv, [51-

a] √âliyye; قيل fi¡l-i mâ≥î mechûl; إنّك’de ُّإن meksûre olup, ta√…î… içün; kâf, ismi; منسوب 

ism-i mef¡ûl ve ُّإن kelimesiniñ «aberi; و مسئول su™âlden ism-i mef¡ûl olup منسوب üzerine 
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ma¡†ûf, نُّإ  ismi ve «aberiyle ma…ûl-i …avl ve قيل kelimesiniñ nâ™ib-i fâ¡ili ve cümlesi 

√âliyyedir. ªarfân-ı me≠kûrân ile cümle-i √âliyyede ¡âmil, ism-i taf∂îldir, lâkin ¡âmil-i 

√âl اُكلّمه kelimesi olmak da«î i√timâldir. مسئول و منسوب نّكإ  dimek, senden na…l olunan 

şeylerden mes™ûlsün dimekdir. Mefhûm-ı Beyt: ¢asem iderim ki ◊a≥ret-i Sul†ân-ı 

Enbiyâ ¡aleyhi ef∂alu’t-ta√âyâ √u≥ûrunda mü&ûl-i sa¡âdetine nâ™il ve devlet-i 

mükâlemeleriyle ma√sûd-ı evâ«ir u evâ¡il oldıπımda ve √âlbuki andan mu…addem baña, 

ta√…î…, sen mülâ…ât-ı risâlet-penâhîyle müşerref oldıπında a√vâliñden ba√& ve senden 

na…l olunan umûrdan su™âl itse gerekdir dinilmekle «avf u «aşyetim derece-i kemâle 

resîdedir. Pes ol √înde ¡indimde ◊a≥ret-i Pâdişâh-ı İns ü Cân ¡aleyhi §alavâtu’r-ra√mân 

cenâbları beyt-i âtîde ≠ikr u beyân olunacak esed-i mehîbu’l-heykelden ziyâde 

mehâbetlüdür, ya¡nî baña [51-b] ¡a@amet ve mehâbet-i peyπamberîden √â§ıl olan bîm u 

hirâs, esed-i âtiyu’l-beyândan √â§ıl olmak ¡adîmu’l-i√timâldir dimekdir. Bu beytde da«î 

ta≥mîn vardır. Zîrâ mufa∂∂al ile mufa∂∂alun ¡aleyh beyni tefrî… olunmuşdur. 

{٤٤} 

دُونَهُ اْلغٖيلُ  غٖيلٌ  َعثَّرَ  بَْطنِ  ِمنْ  / َمْسَكنُهُ  ااْلُْسدِ  لُيُوثِ  ِمنْ  َخاِدرٍ  ِمنْ   

 mev§ûf-ı ma√≠ûfuñ §ıfatı خادر ;…kelimesine müte¡alla اهيب beyt-i sâbı…da من de’من خادر

olmaπla خادر ليثُ  من اهيب  dimekdir. Ley&, &â-i mü&elle&e ile arslan didikleri √ayvân ve 

«âdir, «â-i mu¡ceme ile «ıdrına dâ«il olan esed ma¡nâsına. »ıdr, kesrle esed-i sâkin 

oldıπı mîşe ki aña fet√-i cîm’le eceme da«î dirler. من ليوث câr ve mecrûr, «âdir’in 

§ıfatıdır ve luyû&, ∂ammeteynle ley&iñ cem¡idir. االُسد ∂amm ve sükûnla esediñ cem¡i ki 

luyû&’uñ mürâdifi ve mu≥âfun ileyhidir. Ve şey™iñ mürâdifine i≥âfeti, ke&ret-i isti¡mâlden 
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nâşî, câ™izdir. ُُمسكنُه mübtedâ ve «âdir’e râci¡ ≥amîre mu≥âf ve ism-i mekândır. من بطن câr 

ve mecrûr, غيل kelimesinden √âldir. Fi’l-a§l, §ıfatı olup, üzerine ta…addüm itdiginden √âl 

olmak üzre [52-a] mu¡rebdir; ba†n, cevf ma¡nâsına ve َعثّر kelimesine mu≥âfdır. عثّر ¡ayn-

ı mühmeleniñ fet√i ve &â-i mü&elle&eniñ teşdîdiyle bir ma√alliñ ismidir ki anda arslanlar 

sâkin olur. Ve πayr-ı mun§arıfdır; men¡-i §arfına ¡illet, ¡alemiyyet ile vezn-i fi¡ldir. غيل 

πayn-ı mu¡cemeniñ kesriyle fi’l-a§l şecer-i mültef, ya¡nî birbirine girmiş aπaçlar 

ma¡nâsına olup, §oñra arslan yataπına na…l olunmuşdur. Ve مسكنُهُُ ,غيل mübtedâsınıñ 

«aberi olup, cümlesi «âdir’iñ §ıfat-ı &âniyyesi yâ«ûd √âldir. دونه @arf-ı mekân ve غيل’e 

râci¡ ≥amîre mu≥âf ve «aber-i mu…addem olup, πîl-i &ânî, mübtedâ-yı mu™a««ar ve 

cümlesi πîl-i evveliñ §ıfatıdır. Mefhûm-ı Beyt: Beyt-i sâbı…da me≠kûr oldıπı üzre √u≥ûr-

ı ◊a≥ret-i Seyyidu’l-Mürselîn ¡aleyhi’§-§alâtu vesselâmda …ıyâm ve kemâl-i «avf u 

«aşyetle tekellüm ve ¡ar≥-ı niyâz u merâm itdigim √în-i sa¡âdet-…arînde ol pâdişâh-ı 

serâ-perde-i lâhût ve şehinşâh-ı heft-evreng-i melekût ¡aleyhi’§-§alâtu vesselâm, benim 

¡indimde şîrler cümlesinden şol esed-i şedîdu’ş-şekîmeden heybetlüdür ki ol esediñ [52-

b] meskeni ¡a@îm ve mehîb şîrler ma√alli olup, ¡a&&er ta¡bîr olunan mev≥i¡iñ cevfinde 

mîşezâr içre mîşezârdır. Ya¡nî birbirine girmiş eşcâr-ı mülteffe ile mu√ât kûhsârda esed-

i eşeddu’l-ba†ş ne derecede mehâbet-nümâ ise andan hezâr mertebe efzûn mehâbet-

nümûndur dimekdir. Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh, mufa∂∂alun ¡aleyh olan esedi va§f idüp 

buyurur ki: 

{٤٥} 

اذٖيلُ َخرَ  َمْعفُورٌ  اْلقَْومِ  ِمنَ  لَْحمٌ  / َعْيُشُهَما ِضْرَغاَمْينِ  فَيُْلِحمُ  يَْغدُو  
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 dan fi¡l-i mu≥âri¡ olup, evvel-i nehârda †aleb-i §ayd ile gider dimekdir. Fâ¡il-i’غدا ,يغدو

≥amîri esede râci¡ ve cümlesi esediñ §ıfatıdır. فا ¡â†ıfe; يُلِحم if¡âlden fi¡l-i mu≥âri¡ olup, 

fâ¡il-i ≥amîri esede râci¡dir. İl√âm, i†¡âm-ı la√m ma¡nâsına. ضرغامين ∂ırπâmıñ te&niyesi 

olup يلحم fi¡liniñ mef¡ûlüdür. ∞ırπâm, ∂âd ve πayn-ı mu¡cemeteyn ve mâ-beynde râ-i 

mühmele ve kesr ve sükûnla arslan ma¡nâsına. َعيُشهما mübtedâ ve mu≥âfun ileyhi olan 

≥amîr-i te&niyye, ∂ırπâmeyne râci¡dir. ¡Ayş, ¡ayn-ı mühmeleniñ fet√iyle …ût, ya¡nî ekl 

[53-a] olunacak nesne ma¡nâsına.  ُلحم «aber olup, cümlesi ∂ırπâmeyniñ §ıfatıdır. من القوم 

câr ve mecrûr, la√mıñ §ıfatıdır. عفر ,معفور’dan ism-i mef¡ûl olup, ¡afer, ¡ayn-ı mühmele 

ve fâ’nıñ fet√aları ve râ-i mühmele ile türâb ma¡nâsına olmaπla, ma¡fûr, türâba il…â 

olunmuş nesne dimek olur. خراذيل «â™ ve ≠âl-i mu¡cemeteyn ve miyânede râ-i mühmele 

ile ebâbîl vezninde, …ı†a¡ât ma¡nâsına. ُُذَل ت اللحم َخر  , eti †oπrayup pâreledim dimekdir. Dâl-i 

mühmele ile da«î lüπatdir. Ve ma¡fûr ile «arâ≠îl, la√mıñ §ıfatlarıdır. Mefhûm-ı Beyt: 

Öyle esed-i «âdir ki yavrulariyçün evvel-i nehârda mîşesinden §ayda çıkar. Öyle 

yavrular ki †a¡âmları türâb üzerinde pâre pâre il…â olmuş insân la√midir. Pes §ayddan 

¡avdet idüp yavrularına la√m yedirir ve a§lâ §aydsız ¡avdet itmez, ya¡nî esed-i me≠kûr, ol 

rütbede §ayyâd ve derendedir ki her §abâ√ insân §ayd idüp veledlerine dâ™imâ âdem eti 

yedirir dimekdir. 

{٤١} 

َمْفلُولُ اِْلّٰ َوُهَو  أَْن يَتُْرَك اْلِقْرنَ  / لَهُ  يَِحل   الَ   قِْرن ا يَُساِورُ  ذَاإِ   

 ,mufâ¡ale bâbından [53-b] fi¡l-i mu≥âri¡; müsâvere يساور ;arf-ı zamân-ı müsta…bel@ إذا

muvâ&ebe ma¡nâsına ki birbirine atılup √amle itmekdir. Fâ¡il-i ≥amîri esede râci¡ ve 
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cümlesi esediñ §ıfatıdır. يساور ,قِرناا fi¡liniñ mef¡ûlü; قِرن …âf’ıñ kesriyle şecâ¡at ve ¡ilm u 

sâ™ir nesnede saña mu…âvim ve mu«â§ım olan214 kimse. ال nâfiyye; يحل fi¡l-i mu≥âri¡, bu 

ma…âmda câ™iz olmaz ma¡nâsına, gûyâ ki «ilâfı kendüye √arâmdır. له câr ve mecrûr, 

≥amîr esede râci¡. أن يترك nâ§ıb ve man§ûb olup, fâ¡ili esede râci¡, ≥amîr müstetir. الِقرن 

mef¡ûlü ve elif-lâm ¡ahd içündür. ُّاال isti&nâ™iyye ve îcâb-ı nefy içün; vâv, √âliyye; هو 

≥amîri قِرن’a râci¡ ve mübtedâ; مفلول fâ ile ism-i mef¡ûl olup, meksûr ve münhezim 

ma¡nâsına ve mübtedânıñ «aberidir. Meflûl yerine, cîm’le, mecdûl rivâyeti da«î vardır; 

zemîne il…â olunmuş ma¡nâsına. Mefhûm-ı Beyt: Esed-i derende-i me≠kûruñ şiddet ve 

§avleti o derecededir ki şecâ¡atde kendiniñ na@îr u mânendi bir şîr ile mu†âra√a ve 

mübâreze itse anı terk itmesi câ™iz ve mümkün olmaz, illâ münkesir ve münhezim yâ«ûd 

meyyiti ar≥a il…â olunmuş oldıπı √âlde terk ider, ya¡nî aña «a§mını terk yâ«ûd firâr 

√arâmdır. Mu«â§ımını [54-a] ihlâk itmedikce mübârezeden fâriπ olmaz dimekdir. 

{٤٧} 

لُ اْْلََراجيٖ  بَِواِديهِ  يَُمِش ى َوالَ  / َضاِمَزة   اْلَجو ِ  ِسبَاعُ  تََظل   ِمْنهُ   

 تصير ,¡fi¡l-i mu≥âri تظلُّ .¡kelimesine müte¡alla…, ≥amîr esede râci تظلُّ ;câr ve mecrûr منه

ma¡nâsına; kemâ merra. سباع kesrle sebu¡uñ cem¡i. Sebu¡, sîn-i mühmeleniñ fet√i ve bâ-i 

muva√√ideniñ sükûn ve ∂amm ve fet√ayla yırtıcı canavar ma¡nâsına. Ve تظلُّ ,سباع 

kelimesiniñ ismidir. سباع ,الجو’ıñ mu≥âfun ileyhi. Cevv, cîm’iñ fet√i ve vâv’ıñ teşdîdiyle 

berr-i vâsi¡ ma¡nâsına. Ve ar≥la semânıñ beynine de cevv ı†lâ… olunur, ammâ bu 

ma√alde murâd, ma¡nâ-yı evveldir. ¿ânîdir diyenler «a†â eyledi deyu İbn Hişâm 
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ra√imehullâh ta§rî√ itmişdir. ضامزة ∂âd ve zâ-yı mu¡cemeteyn ve miyânede mîm’le 

ُمزُُ  .kelimesiniñ «aberidir تظلُّ den ism-i fâ¡il mü™enne& olup, sâkit ma¡nâsına ve’َضَمزَُ-يَض 

 teşdîd-i şîn’la tef¡îl bâbından fi¡l-i mu≥âri¡-i menfî olup, yürümez ve gezmez وال يُمّشى

ma¡nâsına. بواديه câr ve mecrûr, يمشى fi¡line müte¡alla…, ≥amîr esede râci¡. Vâdî, †aπ ve 

dere ma¡nâsına. يمشى ,االراجيل kelimesiniñ fâ¡ili ve ircâliñ cem¡i. İrcâl, raculuñ cem¡idir. 

∞amm-ı cîm’le ve …âmûsda 215
الصيادون واالراجيل  [54-b] dimekle bu ma¡nâ da«î ma…âma 

münâsibdir. Mefhûm-ı Beyt: Deşt ü beyâbânda olan usûd ve sibâ¡-ı derende ve vu√ûş ve 

behâyim-i gezende esed-i me≠kûruñ «avf u heybetinden sâkit ve §âmit olup, sesleri 

çıkmaz ve anıñ sâkin oldıπı vâdîde insân ve §ayyâdlar gezüp yürüyemez, ya¡nî sâkin 

oldıπı vâdîyi ≥abt itmiş olmaπla ol †araflara insân ve sâ™ir √ayvân varmak mümkün 

degildir dimekdir. 

{٤٨} 

حُ  / ثِقَةٍ  أَُخو بَِواِديهِ  يََزالُ  َوالَ  ْرَسانِ  اْلبَز ِ  ُمَطرَّ َمأُْكولُ  َوالد ِ  

Vâv, ¡â†ıfe; ال يزال fi¡l-i mu≥âri¡-i menfî olup, ef¡âl-i nâ…ı§adandır; tâmmeden olanıñ 

mu≥âri¡i ُُيزول’dur. بواديه câr ve mecrûr, ال يزال kelimesiniñ mu…addem «aberi ve ≥amîr 

mu≥âfun ileyhi ve esede râci¡dir. ال يزال ,أخو fi¡liniñ mu™a««ar ismi; أخ ma¡rûf. ثقة &â-i 

mü&elle&eniñ kesriyle i¡timâd ma¡nâsına, ammâ bu ma√alde ثقة أخو ’den murâd, şecâ¡atine 

i¡timâd iden kimsedir. Ve أخو ثقة mu≥âf ve mu≥âfun ileyhdir. ُمطّرح tef¡îl bâbından ism-i 

mef¡ûl olup, il…â olunmuş nesne ma¡nâsına ve أخو’nuñ §ıfatıdır. ُّالبز bâ-i muva√√ideniñ 

fet√i ve zâ-yı mu¡cemeniñ teşdîdiyle emti¡a-i bezzâz ile silâ√ [55-a] ma¡nâları beyninde 
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müşterek olup, bu ma…âmda murâd, ma¡nâ-yı &ânîdir. Ve اَل بَز kelimesi مطرح’ıñ mu≥âfun 

ileyhidir. البز ,والدرسان üzerine ma¡†ûf ve درسان dâl ve râ ve sîn-i mühmelât ve kesr ve 

sükûnla dirsiñ cem¡i; i«lâ…-ı &iyâb, ya¡nî pârelenmiş bezler ma¡nâsına. مأكول ekl’den ism-

i mef¡ûl olup ثقة أخو ’ıñ §ıfat-ı &âniyyesidir. Mefhûm-ı Beyt: Esed-i me≠kûruñ vâdîsinde 

…uvvet ve şecâ¡atine i¡timâd ve iπtirâr iden merd-i dilîriñ esli√a vü âlâtı ve zor-ı 

pençeden §ad-pâre e&vâb ve tecemmülâtı «âk-i ≠illetde ma†rû√ ve ma…hûr ve kendisi 

†u¡me-i şîr-i me≠kûrdur. Ya¡nî insân ve √ayvândan aña @afer bulur bir ma«lû… yokdur. 

Pes ◊a≥ret-i Şâhenşâh-ı Ta«t-gâh-ı Risâlet ¡aleyhi’§-§alâtu vesselâmıñ mehâbet ve 

¡a@ameti ev§âf-ı me≠kûre ile mutta§ıf olan esed-i eşeddü’l-ba†ş heybetinden hezâr 

mertebe efzûn ve bâlâ-terdir dimekdir. 

{٤٩} 

ُسولَ  نَّ إِ  َمْسلُولُ  للاِ  ُسيُوفِ  ِمنْ  ُمَهنَّدٌ  / بِهِ  يُْستََضاءُ  لََسْيفٌ  الرَّ  

 istif¡âlden يستضاء ;aberi; lâm te™kîd içün, seyf ma¡rûf» لسيف ;ismi الرسول ;ta√…î… içün إنُّ

fi¡l-i mu≥âri¡ mechûl olup, bu ma…âmda تَدى به إلى الحق  câr ve به .ma¡nâsına [b-55] يُه 

mecrûr, يستضاء fi¡liniñ nâ™ib-i fâ¡ili ve cümlesi mev§ûf ile §ıfat beyninde cümle-i 

mu¡teri≥adır. مهنّد seyfiñ §ıfatı olup, ism-i mef¡ûl §îπası üzre man§ûb; ile’l-Hind 

ma¡nâsınadır ki ef∂al-i suyûf, seyf-i Hindîdir ve Hinduvânî da«î dinür. من سيوف للا câr ve 

mecrûr ve mu≥âfun ileyh; مسلول seyfiñ §ıfat-ı &âniyyesi olup, ُّسلُّ-يَُسل’dan ism-i mef¡ûl ve 

çeküp çıkarılmış nesne ma¡nâsına, ammâ bu ma…âmda πılâfdan ¡uryân dimekdir. 

Mefhûm-ı Beyt: ◊a≥ret-i Sul†ân-ı Sidre-serîr-i lâ-mekân-ı mülket ve §â√îb-…ırân-ı yektâ-

süvâr-ı ¡ar≥-gâh-ı «atemiyyet ¡aleyhi’§-§alâtu vesselâm …ab≥a-i …udret-i İlâhiyyede 
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suyûfullâhdan bir seyf-i meslûl-i nûr-efşân ve §am§âm-ı bî-niyâm-ı hidâyet-i leme¡ândır 

ki ≥iyâ-yı şa¡şa¡a-i envârıyla †arî…-i √a……a ihtidâ ve derecât-ı fevz u necâta irti…â olunur 

dimekdir. İşbu beytde ◊a≥ret-i Fa«r-i ¡Âlem §allallâhu ¡aleyhi vesellemi seyfe teşbîh, 

teşbîh-i belîπ olup, isti¡âre degildir. Zîrâ isti¡ârede şar†-ı meşiyye, tayy olunmakdır. 

Netekim sâbı…da beyân olundu. Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh bu beyti [56-a] √u≥ûr-ı Resûlullâh 

¡aleyhi’§-§alâtu vesselâmda الهند سيوق من  deyu inşâd idüp cânib-i risâlet-penâhîden من 

للا سيوف  buyurulmaπla, bu kelâm-ı dürriyyu’n-ni@âm, a…vâl-i …â†ı¡atu’l-«u§âm-ı 

nübüvvetden olmak üzre mervîdir. 

{٥١} 

ا َمكَّةَ  بِبَْطنِ  / قَائِلُُهمْ  قَالَ  قَُرْيٍش  ِمنْ  فِتْيَةٍ  فِي ُزولُوا اَْسلَُموا لَمَّ  

 kelimesiniñ «aber-i â«arı yâ«ûd meslûl’e إُِنُّ câr ve mecrûr, beyt-i sâbı…da في فتيةُ 

müte¡alla…; fitye, fâ’nıñ kesri ve mü&ennât-ı fev…ıyyeniñ sükûnu ve mü&ennât-ı ta√tiyye 

ile fetâ kelimesiniñ cem¡i. Fetâ, fâ’nıñ fet√i ve â«irinde elif-i ma…§ûre ile sa«î ve kerîm 

ma¡nâsına; pîr olsun, civân olsun; şâb mâ¡nâsına da«î gelir. Bu ma…âmda murâd, ma¡nâ-

yı evveldir. بَةُ  في ُعص   rivâyeti da«î vardır. ¡U§be, ¡ayn’ıñ ∂ammıyla on ile …ır… beyninde 

olan cemâ¡atdir. من قريش câr ve mecrûr, fitye’niñ §ıfatı olup, √a≠f-i mu≥âfla من قبيلة قريش 

dimekdir. Ve ¢ureyş’iñ vech-i tesmiyyesi ◊arem-i Mekke-i Mükerreme’ye tecemmu¡ 

itdikleridir. Zîrâ fet√le قريش şey™iñ ba¡≥ını ba¡≥ına ∂amm itmekdir. Ve ¢ureyş 

…abîlesiniñ cedd-i a¡lâları Na∂r bin Kinâne [56-b] olup, Kinâne ve mâ-fev…iniñ 

evlâdlarına ¢ureyş dinmez. قال fi¡l-i mâ≥î; قائلهم fâ¡ili; …â™il, …avl’den ism-i fâ¡il olup, 
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fitye’ye râci¡ هم ≥amîrine mu≥âf ve cümlesi mecrûru’l-ma√al ve216 fitye’niñ §ıfatıdır. Ve 

…â™ilden murâd, ◊a≥ret-i ¡Ömer ra∂iyallâhu ¡anhdır. ببطن’de با @arfiyyet içün; ba†n, cevf 

ma¡nâsına. بطن ,مكة’ıñ mu≥âfun ileyhi ve πayr-ı mun§arıfdır. ¡İlleti ¡alemiyyetle te™nî&dir. 

 اسلموا .ma¡nâsına @arfdır; kemâ merra حين Sîbeveyhi ¡indinde √arf ve ba≥ılar ¡indinde لّما

islâm’dan fi¡l-i mâ≥î, fâ¡il-i ≥amîri fitye’ye râci¡. َزالَُ-يَُزولُُ ,زولوا’dan emr-i √â≥ır cem¡-i 

mü≠ekker olup, inti…âl ve hicret idiñ ma¡nâsına. Ve زولوا fâ¡iliyle cümlesi ma…ûl-i 

…avldir. Mefhûm-ı Beyt: ◊a≥ret-i Resûlullâh ¡aleyhi’§-§alâtu vesselâm seyf-i meslûldür. 

¢abîle-i celîle-i ¢ureyş’den olup, se«â vü keremle mutta§ıf olan ≠evât-ı kirâm beyninde 

ki anlar İslâm’la müşerref olduklarında …â™illeri, ya¡nî ◊a≥ret-i Fârû…-ı refî¡u’l-cenâb 

¡Ömer bin el-»a††âb ra∂iyallâhu ¡anh Mekke’den inti…âl ve hicret idiñ, ya¡nî beyne’l-

müşrikîn müsta∂¡afînden olmayıñ, [57-a] ar≥ullâh vâ§i¡adır. Medîne-i Münevvere’ye 

gidiñ ve va†an-ı a§lî ve ülfet-i …adîmeye iltifât itmeyiñ didi. Ve bu vechle muhâcirîn 

rı∂vânullâhi ¡aleyhim ecma¡în √a≥erâtını hicret ve inti…âle ta√rî≥ ve iπrâ eyledi dimekdir. 

{٥٦} 

 َزالُو فََماَزاَل اَْنَكاٌس َوالَ َكْشٌف / ِعْندَ الل ِقَاِء َوالَ مٖيٌل َمعَازٖيلُ 

 ma¡nâsına, ya¡nî inti…âl ve انتقلوا ve ذهبوا .dan fi¡l-i mâ≥î cem¡-i mü≠ekkerdir’َزالَُ-يَُزولُُ ,زالو

hicret itdiler dimekdir. فا ¡â†ıfe; مازال fi¡l-i mâ≥î menfî olup, ef¡âl-i tâmmedendir. انكاس 

fâ¡ili ve niksiñ cem¡idir. Niks, kesr-i nûn’la racul-i ≥a¡îf ve mühîn ma¡nâsına. وال كشف, 

اسانك  üzerine ma¡†ûf ve كشف kâf ve şîn-ı mu¡cemeniñ ∂ammeleriyle ekşefiñ cem¡i. Ekşef, 

ef¡al vezninde, √arbde …al…anı olmayan kimse ma¡nâsına. عند @arf-ı mekân; اللقاء mu@âfun 
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 Sehven mükerrer yazılmıştır. 
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ileyh ve li…â, bu ma…âmda a…râna mülâ…î olmak ma¡nâsına. كشف ,وال ميل üzerine ma¡†ûf. 

 mîm’iñ kesriyle emyeliñ cem¡i. Emyel, ef∂al vezninde, cenkde seyfi olmayan ile ata ميل

binmegi bilmediginden eger üzerinde †uramayan kimse ma¡nâlarında müşterek olup, bu 

ma¡nâlarıñ ikisi da«î [57-b] ma√alle münâsibdir. معازيل ¡ayn-ı mühmele ve zâ-yı 

mu¡ceme ile mefâ¡îl vezninde, mi¡zâliñ cem¡i olup, silâ√ı olmayan kimseler ma¡nâsına 

ve semâda olan simâk yıldızlarınıñ birine râmi√ ve birine a¡zel dinildigi, silâ√ı olmadıπı 

içündür. Şi¡r  

ُِمغَزلُُ /ُقلُمُالبليغُِبغيِرُحّظ  ُرتبةُا ُبغيِرُحّظ   الُتطلبَن 

ُوهذاُأعَزلَُسَكن ماكاِنُالسماَءُكلهماُ/ُهذاُلهُُرمح  الّسِ  

Mefhûm-ı Beyt: Muhâcirîn rı∂vânullâhi ¡aleyhim ecma¡în √a≥erâtı Mekke-i 

Mükerreme’den hicret ve inti…âl itdiler. A…viyâ ve tâmmu’l-esli√a ve ¡inde mülâ…ati’l-

¡aduvv §â√ib-i be™s-i şedîd ve fâris-i meydân-ı veπâ ve mâris-i fünûn-ı heycâ oldukları 

√âlde ve miyânelerinde, beytde me≠kûr §ıfat-ı me≠mûme ile mutta§ıf ferd-i vâ√id yoπidi 

dimekdir. Ba¡d-ez-în, Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh birkaç beytle muhâcirîn ra∂iyallâhu ¡anhum 

cenâblarınıñ …uvvet-i …âhire ve şevket-i bâhirelerini va§f ve beyân idüp buyurur: 

{٥٣} 

َسَرابٖيلُ  اْلَهْيَجا فِي دَاُودَ  نَْسجِ  ِمنْ  / لَبُوُسُهمْ  اَْبَطالٌ  اْلعََرانٖينُ  م  شُ   

 şîn-ı mu¡cemeniñ ∂ammı ve mîm’iñ teşdîdiyle eşemmiñ cem¡i. Eşemm, e§amm شم

vezninde …a§abe-i enfden ¡uluvv, ya¡nî yükseklik olup, [58-a] a¡lâ-yı enfi müstevî olan 

kimseye ı†lâ… olunur ve seyyid ma¡nâsına da«î gelir. Ve ُّفِتيَة ,ُشم’niñ §ıfatı yâ«ûd 
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mübtedâ-yı ma√≠ûfuñ «aberidir. Ta…dîri هم ُشمُّ العرانين dimekdir. العرانين ¡ayn ve râ-i 

mühmeleteyn ile عرنين’iñ cem¡i ve ُّشم’üñ mu≥âfun ileyhidir. Ve ¡ırnîn, kesr-i ¡ayn’la enf 

ve seyyid-şerif ma¡nâsına. Beyt  

/ُوالُترىُِلِلئامُالناِسُُحّساداا  إّنُالعرانيَنُتلقاهاُُمَحس دَةُا

 emsâl vezninde, ba†alıñ cem¡idir. Ba†al, fet√ateynle …atl itdigi kimseniñ demi heder ابطال

olup, kendinden a«z-ı &âr olunamayan ve mübârezede √île ile aña @afer mümkün 

olmayan kimse ma¡nâsına. Ve ابطال’ıñ i¡râbı da«î شم gibidir. لبوسهم mübtedâ ve ابطال’e 

râci¡ ≥amîre mu≥âf. لبوس fu¡ûl vezninde, libâs, lâkin bu ma…âmda silâ√dan telebbüs 

olunan nesne ma¡nâsına. من نسج câr ve mecrûr, serâbîl’iñ §ıfatı olup, üzerine ta…addüm 

itdiginden √âl olmak üzre münte§ibdir. Nesc, fet√-i nûn’la ma§dar bi-ma¡nâ mef¡ûl olup, 

mensûc, ya¡nî †okunmuş ma¡nâsına. داود enbiyâ-i kirâm ¡aleyhimü’s-selâmdan bir 

nebiyy-i ≠î-şânıñ ism-i şerîfleridir ki ibtidâ zırh nesc iden anlardır. Netekim,  َُنَاهُُ صَُنُ عَُة وَُعَُل ُمُ 

217
ُ لَُكُُمُ  -ilâ â«iri’l-âye [58-b] anlar √a……ında nâzil olmuşdur. Dâvud ¡aleyhi’s لَبُوس 

selâmdan mu…addem zırh §afâyi√ olup, √ala…ât-ı §ıπâr ile ibtidâ serd iden anlar idigi 

¢atâde ra∂iyallâhu ¡anhdan mervîdir. Ve نسج ,داود’ıñ mu≥âfun ileyhi olup, πayr-ı 

mun§arıf ve men¡-i §arfına ¡illet, ¡ucme ile ¡alemiyyetdir. في الهيجا câr ve mecrûr, لبوسهم 

kelimesine müte¡alla…. Heycâ, hâ’nıñ fet√i ve mü&ennât-ı ta√tiyyeniñ sükûnu ve cîm ve 

elif-i memdûde ile cenk ma¡nâsına. Ve elif-i ma…§ûre ile da«î câ™iz olmaπla bu ma√alde 

ma…§ûredir. سرابيل mübtedânıñ «aberi ve kesr-i sîn-i mühmele ile sirbâliñ cem¡idir; zırh 

ma¡nâsına. Mefhûm-ı Beyt: ±ikr olunan fitye-i kirâm, sâdât-ı eşrâf-ı ¡i@âmdan olup, 
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 Enbiyâ, 21/80. “Biz ona, sizin için, giyecek (zırh) sanatını öğrettik...” 
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…uvvet ve …udret ve şecâ¡at §â√ibleri olmalarıyla …atl itdikleri kimseleriñ demleri heder 

olup, anlardan a«≠-ı &âr ve bi-†arî…i’l-√île anlara @afer πayr-ı mu…adderdir. Ve √în-i 

mu√ârebede telebbüs itdikleri libâs, ◊a≥ret-i Dâvûd ¡aleyhi’s-selâmıñ nesc ve inşâ 

buyurdukları durû¡-ı âf-tâb-ı lümû¡dandır dimekdir. 

{٥٢} 

َمْجدُولُ  اْلقَْفعَاءِ  َحلَقُ  َكأَنََّها/  َحَلقٌ  لََها ُشكَّتْ  قَدْ  َسَوابِغُ  بٖيضٌ   

[59-a] بيض bâ’nıñ kesriyle ebya≥ıñ cem¡i ki ≥ıdd-ı sevâddır. Bu ma√alde §âfî ve mücellâ 

ma¡nâsına. سوابغ πayn-ı mu¡ceme ile †avîl ve tâm ma¡nâsına olan sâbiπiñ cem¡idir. Ve bî∂ 

ve sevâbiπ, serâbîliñ §ıfatlarıdır. قد ta√…î…iyye; شكت fi¡l-i mâ≥î mü™enne& mechûl. شك 

fet√-i şîn’la şey™iñ ba¡≥ını ba¡≥ına id«âl itmek. Bu ma…âmda zırhıñ √al…alarını birbirine 

geçirüp örmek ma¡nâsına ve bu anca… durû¡-ı mu≥â¡afede olur. Ve sîn-i mühmele ile 

 ma¡nâsına ki zırhıñ √al…alarınıñ mâbeyni ∂ayyı… kılındı ُضيّقت ,rivâyeti da«î vardır ُسّكت

dimek olur. لها’da lâm, ُشّكت fi¡line müte¡alla…; ≥amîr سرابيل’e râci¡. حلق √â-i mühmele ve 

fet√ateynle √al…anıñ cem¡i ve شكت fi¡liniñ nâ™ib-i fâ¡ili ve cümlesi serâbîliñ §ıfatıdır. 

 kelimesiniñ ismi ve √ala…-ı &ânî «aberi olup, cümlesi كأنُّ a râci¡ ve’حلق da ≥amîr’كأنّها

√ala…-ı evvelin §ıfatıdır. القفعاء …âf’ıñ fet√i ve fâ’nıñ sükûnu ve ¡ayn-ı mühmele ve elif-i 

memdûde ile ar≥ üzerine münbasi† bir aπacıñ ismidir ki zırh √al…aları aña teşbîh olunur. 

Ve حلق’ıñ mu≥âfun ileyhidir. مجدول cîm ve dâl-i mühmele ile ism-i mef¡ûl §îπası üzre [59-

b] mu√kem ve mu§anna¡ örülmüş zırh ma¡nâsına ve حلق’ıñ §ıfat-ı &âniyyesidir. Ve va§f-ı 

bi’l-cümleniñ va§f-ı bi’l-müfred üzerine ta…dîmi câ™iz ve fa§î√dir. Mefhûm-ı Beyt: 

Fitye-i kirâm-ı müşârun ileyhâ ¡aleyhim rı∂vânullâhi’l-meliki’l-a¡lâ cenâblarınıñ √urûbda 
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telebbüs buyurdukları durû¡-ı Dâvudiyye mu§affâ ve mücellâ ve dırâz ve tâmme ve 

mehâbet-nümâ olup, √al…aları birbirine nesc ve teşkîk ile ta§nî¡ ve ta≥¡îf ve ta√kîm ve 

tar§îf olunmuş olmaπla, ¢af¡â™ ismiyle müsemmâ olup, ar≥a münbasi† olan şeceriñ 

√al…alarına müşâbihdir. Ya¡nî √al…aları πâyetde ∂ayyı… ve kemâl-i §an¡atla mensûc ve 

meşkûkdur dimekdir.218 

{٥٤} 

ا / ِرَماُحُهمْ  نَالَتْ  ذَاإِ  يَْفَرُحونَ  الَ  نٖيلُوا إِذَا ازٖيع اَمجَ  َولَْيُسوا قَْوم   

 .dan fi¡l-i mu≥âri¡ cem¡-i mü≠ekker; mesrûr olmazlar dimekdir’فرح ,يفرحون ;nâfiyye ال

Fâ¡il-i ≥amîri fityeye râci¡; cümleniñ ma√alli §ıfat yâ«ûd √âl yâ«ûd mübtedâ-yı 

ma√≠ûfuñ «aberi olmak üzre mecrûr ve man§ûb ve merfû¡ olmak câ™izdir; kemâ merra fî 

                                                           
218

 Hz. Dâvûd’un (a.s.) imal ettiği zırh, bükülerek yuvarlak hale getirilmiş ve küçük halkalar şeklinde 

birbirine geçirilmiş demirden yapıldığından, yukarıdaki beyitte bu zırh formu  (kaf‘â’) adı verilen ağaca 

benzetilmiştir ki; “büzüp aşağı çevirme, kıvrılıp aşağı doğru dönme, kısalma, küçülme, büzüşme, 

buruşma” manalarına gelen “قفع” fiilinden türemiştir. Yukarıdaki son iki beyitten, Ashâb-ı Kirâm’ın 

gazalarda bu çeşit birbirine geçmiş halkalardan oluşan zırh-ı Dâvûdî giydikleri anlaşılmaktadır. Bu 

beyitlerde başka bir hususa daha işaret edilmiş olması ihtimal dahilindedir. Hicretin 2. senesinde 

Müslümanlarla Kaynukâ‘ Yahûdîleri arasında vuku bulan savaş neticesinde Benî Kaynukâ‘ Medine’den 

sürülmüş ve bu harpte safî (ganimet Ashâb-ı Kirâm’a paylaştırılmadan evvel Hz. Peygamber’in 

kendisine almak üzere hususi olarak seçme hakkının bulunduğu beşte birlik pay) olarak da Hz. 

Peygamber Fıdda ve Suğdiyye adlı zırhları almıştı. İbn Sa‘d’da yer alan ve Muhammed b. Mesleme’den 

(r.a.) nakledilen rivayete göre Hayber günü Hz. Peygamber’in üzerinde Zâtu’l-Fudûl ve Suğdiyye adlı 

iki zırh bulunmaktaydı. Bunlardan Suğdiyye adlı zırhı Hz. Peygamber Kaynukâ‘lılardan ganimet olarak 

almıştı. [İbn Sa‘d, Kitâbu’t-Tabâkâti’l-Kebîr (Resûlullâh’ın Kutlu Sîreti), I, trc. Musa Kazım Yılmaz 

(İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), s. 471.] Taberî’nin naklettiği ve yine Muhammed b. Mesleme’den 

mervî olan habere göre Hz. Peygamber Uhud savaşında Zâtu’l-Fudûl adlı zırhıyla beraber Suğdiyye’yi 

de giymişti. [Bkz. Taberî, Târîhu’l-Umem ve’l-Mulûk (Milletler ve Hükümdarlar Tarihi), V, trc. Ahmet 

Temir-Zakir Kadiri Ugan (Ankara: MEB, 1992), s. 861.] İbnu’n-Nehhâs ed-Dımaşkî, Meşâri‘u’l-Eşvâk 

adlı eserinde Hz. Resûlullâh’ın yedi adet zırhının bulunduğunu ve bunlardan Suğdiyye adlı zırhın Hz. 

Dâvûd’un Câlût’u öldürdüğü sırada üzerinde bulunan zırh olduğuna dair rivayetin mevcudiyetinden 

bahsettikten sonra, bu kavlin sahih olması halinde daha sonra Hz. Peygamber’e intikal etmiş olan bu 

zırhın bizzat Hz. Dâvûd tarafından imal edilmiş olabileceğini söylemektedir. [Bkz. İbnu’n-Nehhâs, 

Meşâri‘u’l-Eşvâk ilâ Mesâri‘i’l-‘Uşşâķ ve Musîru’l-Garâm ilâ Dâri’s-Selām (Fezâilu’l-Cihâd), 

Arapça’dan Osmanlıca’ya trc. Abdulbâkî Mahmûd b. Mehmed, ist. tarihi 975/1567-68, Süleymaniye 

Kütüphanesi: Nuruosmaniye, nr. 1191, vr. 142.] Esasen Hz. Dâvûd’a ait bir zırhın Yahûdî bir topluluk 

olan Benî Kaynukâ‘ ile yapılan gaza neticesinde Hz. Peygamber’in eline geçmiş olması akla uzak bir 

ihtimal değildir. 
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em&âlihi. إذا @arf-ı zamân olup, ma¡na-yı şar†dan mücerred ve ¡âmili يفرحون kelimesidir. 

 نالت ,رماحهم .dan fi¡l-i mâ≥î mü™enne& olup, i§âbet [60-a] eyledi ma¡nâsına’نَالَُ-يَنَالُُ ,نالت

fi¡liniñ fâ¡ili olup, cümleniñ ma√alli mecrûr, ذاإ ’nıñ mu≥âfun ileyhidir. Rimâ√, silâ√ 

vezninde, rum√uñ cem¡i olup, ≥amîre mu≥âf ve ≥amîr fityeye râci¡dir. ا  نالت ,قوما

kelimesiniñ mef¡ûlü; vâv, ¡â†ıfe; ليسوا fi¡l-i mâ≥î cem¡-i mü≠ekker olup, ≥amîr-i cem¡ ismi 

ve fityeye râci¡dir. ليسوا مجازيعا kelimesiniñ «aberi ve mecâzî¡, mekâtîb vezninde miczâ¡ıñ 

cem¡i. Miczâ¡, mîm’iñ kesriyle ke&îru’l-cez¡ olan kimse ma¡nâsına. إذا نيلوا i¡râbı إذا نالت 

i¡râbı gibidir ve نيلو fi¡l-i mâ≥î cem¡-i mü≠ekker mechûl olup, nâ™ib-i fâ¡ili olan ≥amîr-i 

cem¡ fityeye râci¡dir. Mefhûm-ı Beyt: Ev§âf-ı cemîleleri ≠ikr-i zebân-ı ta√mîd kılınan 

fitye-i mu¡a@@am-pâye-i ¡âlî-rütbeniñ ¡uluvv-i himmet ve şiddet-i §abr ve şecâ¡atleri ol 

√adde bâliπdir ki a¡dâlarına @afer bulduklarında fera√ ve sürûr itmezler ve ¡adûları 

kendülere @âhir olsa cez¡ u fez¡ kılmazlar ve müte™e&&ir olmazlar. Ya¡nî anlar öyle ≠evât-

ı mükerrem-§ıfat-ı ¡âlî-himmetdirler ki ¡indlerinde πam ve sürûr tev™em ve §afâ ve sûr 

müsâvî-i mâtemdir. [60-b] Ve †ab¡-ı gerdûn-va…ârları dâ™imâ bir √âl üzre &âbit ve ber-

…arârdır, a§lâ tebeddül ve taπayyür …abûl itmez dimekdir. Bu beyt-i dilârâ-ta¡bîrde  َُِلَكي ل

219
ُآتَاُكمُ  ُبَِما ُتَف َرُحوا َُوالَ ُفَاتَُكم  َُما َُعٰلى  âyet-i kerîmesiniñ ¡abîr-i ma¡nâ-yı şerîfinden nef«a تأَسو 

vardır. Ve bu şi¡r-i dil-keş-edâ da«î ma¡nâ-yı me≠kûru îmâ itmekle keşîde-i silk-i imlâ 

kılındı. Beyt  

إذاُالَخيُرَُمس هُُ/ُومنُنايِباِتُالدهِرُغيُرَُجزوعُِ  فتاىُغيُرُِمفراحُ 

{٥٥} 
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 Hadîd, 57/23. “(Allah bunu) elinizden çıkana kadar tasalanmayasınız, O’nun size verdiği ile sevinip 

şımarmayasınız diye (yazmıştır)...” 
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دَ الس ودُ التَّنَابٖيلُ يَْمُشوَن َمْشَى اْلِجمَ  ْهِر يَْعِصُمُهْم / َضْرٌب إِذَا َعرَّ اِل الز   

 ma§dar ve mübeyyin-i nev¡dir. Ve fi’l-a§l مشى ;fi¡l ve fâ¡il ve cümlesi §ıfat يمشون

ma§darıñ §ıfat-ı ma√≠ûfesiniñ nâ™ibidir ki مشياا مثلَُ مشى dimekdir. الجمال cemeliñ cem¡i ve 

 ≤zâ-yı mu¡cemeniñ ∂ammı ve hâ’nıñ sükûnıyla ebya الزهر .iñ mu≥âfun ileyhidir’مشى

ma¡nâsına olan ezheriñ cem¡i ve cimâliñ §ıfatıdır. يعصمهم fi¡l ve mef¡ûl olup, anları 

a¡dâdan √ıf@ u √imâyetde kifâyet ider dimekdir. يعصم ,ضرب fi¡linin fâ¡ili olup, cümlesi 

 arf-ı zamân olup, ¡âmili@ [a-61] إذا .kelimesiniñ fâ¡ilinden √âldir. ∞arb, ma¡rûf يمشون

 ≤mühmelâtla tef¡îl bâbından fi¡l-i mâ≥î; ta¡rîd-i firâr ve i¡râ َعّرد .kelimesidir يعصمهم

ma¡nâsına. َعّرد ,السود fi¡liniñ fâ¡ili olup, cümleniñ ma√alli mecrûr, إذا’nıñ mu≥âfun 

ileyhidir. Ve sûd, cûd vezninde, esvediñ cem¡i ki ebya≥ıñ mu…âbilidir. التنابيل tefârî… 

vezninde, tenbâliñ cem¡i. Tenbâl, kesr-i mü&ennât-ı fev…ıyye ile …a§îr ma¡nâsına. 

Mefhûm-ı Beyt: Tav§îf olunan fitye-i mu¡allâ-rütbe-i ¡a@îmu’l-«al…anıñ …âmet-i †ûbâ-

«irâmları bâlâ ve medîd ve vech-i münevver-i …amer-irtisâmları şîr-i «âli§den beya≥ ve 

sefîd olup, …add-i ser-efrâzlarına ru«§at-ı temâyül ve ihtizâz virdiklerinde cimâl-i 

müzehher-i levn-i âhû-mi&âl gibi kemâl-i meskenet ve va…âr ile «irâm u reftâr iderler ki 

böyle reftâr delîl-i sûd ve şerâfet ve ¡alâmet-i ¡uluvv-i himmet ve kerâmetdir. Ve anları 

a¡dâ-yı bed-tebârdan ∂arb-ı şemşîr ve †a¡n-ı rum√-ı §â¡i…a-te™&îrleri √ıf@ u √imâyet idüp 

…ahr u tedmîr-i düşmen-i dînde …uvvet-i bâzû-yı şecâ¡atleri kifâyet ider. Ol zamânda ki 

esved ve …a§îru’l-…âme olan cübenâ mu…âbele-i §ufûf ve mücâdele-i rimâ√ u [61-b] 

suyûf müşâhede itdiklerinde cenkden i¡râ≥ ve irti…âb-ı firâr iderler dimekdir. 

{٥١} 
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تَْهلٖيلُ  َمْوتِ الْ  ِحيَاِض  َعنْ  لَُهمْ  َوَما / نُُحوِرِهمْ  فِي اِالّٰ  ْعنُ الطَّ  عُ يَقَ  الَ   

 fâ¡ili ve cümlesi §ıfatdır. ‰a¡n, †â-i mühmeleniñ fet√iyle الطعن ;fi¡l-i mu≥âri¡ menfî ال يقع

rum√ ve sâ™ir nesne ile dürtmek ma¡nâsına. اال îcâb-ı nefy içün; في نحورهم câr ve mecrûr, 

 ,kelimesine müte¡alla…, ≥amîr fityeye râci¡. Nü√ûr, √â-i mühmele ile küsûr vezninde يقع

na√rıñ cem¡i. Na√r, nûn’uñ fet√iyle §adrdan mev≥i¡-i …ılâde. Vâv, cümleyi cümleye ¡a†f 

içün; ما nâfiyye; لهم câr ve mecrûr, mu…addem «aber, ≥amîr fityeye râci¡. عن حياض câr ve 

mecrûr, tehlîliñ §ıfatı olup, üzerine ta…addüm itdiginden √âl olmak üzre mu¡rebdir. 

¡Âmili لهم kelimesidir. ◊ıyâ≥, √â-i mühmeleniñ kesri ve ∂âd-ı mu¡ceme ile √av≥ıñ cem¡i 

ki ma¡rûfdur. الموت √ıyâ≥ıñ mu≥âfun ileyhi; تهليل tef¡îl bâbından ma§dar olup, rücû¡ ve 

te™e««ür ma¡nâsına ve mu™a««ar mübtedâdır. Mefhûm-ı Beyt: ±ikr olunan fitye-i kirâm 

ve ¡u§be-i ¡i@âmıñ †a¡n-ı a¡dâ @ahrlarına vâ…i¡ olmaz, münhezimen cenkden rû-gerdân 

[62-a] olmazlar ki √atta †a¡n @ahrlarına vâ…i¡ ola. Belki …ahr u tedmîr-i a¡dâyı i…dâm ve 

i√timâm ile mu…âbele-i düşmende &âbit ve üstüvâr olmalarıyla √asbe’l-…a≥â †a¡n vâ…i¡ 

olsa da«î §adrlarına olup, @ahrlarına olmak i√timâli yokdur.220 Ve ol nehengân-ı deryâ-

yı şecâ¡at içün √ıyâ≥-ı riyâz-ı şehâdetden rücû¡ ve i¡râ≥ muta§avver degildir. Ya¡nî a§lâ 

                                                           
220

 İbnu’l-Esîr en-Nihâye isimli eserinde Hz. Ali’ye dair bir rivayet aktarmaktadır. Bu rivayete göre Hz. 

Ali, zırhını sırtına giymeksizin sadece göğsüne giyerdi. Kendisine, “Keşke sırtına da dikkat etsen” 

denildiğindeyse o, “Sırtımdan (düşmanın yaklaşmasına) müsaade edersem kurtulmayayım!” cevabıyla 

mukabele etmiştir. [İbnu’l-Esîr, en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadis ve’l-Eser, thk. Abdulhamîd el-Halebî 

(Cidde: Dâru İbni’l-Cevzî, 2000), s. 955.] Yine Mus‘ab b. Ubeyd’in (r.a.) rivayet ettiğine göre Hz. Ali, 

cenk sırasında dört bir yanını tutar ve asla gafil beklemezdi. Hatta döne döne savaştığı için kendisine 

“Haydâr-ı Kerrâr” da denirdi. [Bkz. “Haydar”, TDVİA, XVII, s. 24.] Zırhını da sırtına değil, göğsüne 

giyerdi. Ona, “Yâ Ali, arkandan gelirler diye korkmaz mısın?” dediklerinde o, “Ben düşmana arkamdan 

yaklaşması için fırsat verirsem Allah ona fırsat vermesin!” buyurdu. [İbnu’n-Nehhâs, Meşâri‘u’l-Eşvâk 

(Fezâilu’l-Cihâd), Süleymaniye Kütüphanesi: Nuruosmaniye, nr. 1191, vr. 274.] Şârihi belirsiz bir 

Kasîde-i Bâned Su‘âd şerhinde bu beytin Hz. Ali’nin şecaatini ibraz eden bu hadiseye işaret ettiği 

belirtilmiştir. Hz. Ali, zırhını sadece göğsüne giymekte olup, kendisine sırtına da giymesini tavsiye 

edenlere, “Eğer düşmanın arkama geçmesine müsaade edersem necat bulmayayım!” şeklinde karşılık 

vermiştir. Şârihe göre kasidenin bu son beyti Hz. Ali’yi nümune göstererek Ashâb-ı Kirâm’ın 

kahramanlık ve gözüpekliğini methetmek için söylenmiştir. [Şerh-i Kasîde-i Bâned Su‘âd, Süleymaniye 

Kütüphanesi: Mehmed Sefayihi, nr. 15, vr. 40a.] 
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mevtden te√âşî itmezler dimekdir. Murâd, müdâfa¡a-i a¡dâya kemâl-i gûşiş ve 

i√timâmlarını beyândır. Nigâşte-i §a√îfe-i rivâyetdir ki Ka¡b ra∂iyallâhu ¡anh bu beyt-i 

belâπat-bünyâdı √u≥ûr-ı nebevîde inşâd itdikde ◊a≥ret-i Seyyidu’&-¿e…aleyn ¡aleyhi’§-

§alâtu vesselâm √u≥≥âr-ı meclis-i melâ™ik-celîsleri olan eşrâf-ı ¢ureyş’e tevcîh-i ¡ı†fe-i 

iltifât buyurup, gûyâ zebân-ı îmâ ile اسمعوا «i†âb-ı müste†âbını îrâd buyurdular. Bundan 

murâd-ı hümâyûnları dilâverân-ı ¢ureyş’i ta√rî≥-i cihâd u πazâ ve düşmen-i dîn ile √în-i 

mu…âbelede &ebât ve i…dâm ve şedâyid ve ehvâl-i …ıtâle §abr ve i…ti√âma terπîb ve iπrâ 

idi. Tâ ki dünyâda ≠ikr-i cemîl ve ¡u…bâda ecr-i cezîle nâ™il [62-b] ve şehâdetden 

i√deye’l-√üsneyeyne vâ§ıl olup, murâd ve ma…§ûdları tamâm ve netîce-i a√vâlleri …arîn-

i «ayr-«itâm ola. 

 

ُخاتَِمُاألنبِياِءُوُارُزقناَُشفاَعتَهُيَوَمُالَجزاِءُوَُصلِّىُوَُسلِّمَُعلَياللّهمُاختِم د  ِهُوُعلىُآِلِهُناُبالَخيِرُبِجاِهُنَبِيَِّكَُسي ِدناُُمَحم 

صاِلحيَنُُاألطهاِرُوُأصحابِِهُاألخياِرُالُمهاِجريَنُِمنُهمُوُاألنصاِرُوُعلىُبَِقي ِةُالصحابَِةُوُالتابِعيَنُوُالعُلَماِءُوُال

 األّوليَنُوُاآلِخريَنُماُداَمِتُالس ماواُتُوُاألَرضيَنُوُالحمدُُهللُِرّبُِالعالميَنُ

Va…a¡a’l-ferâπ min tebyî≥ihi fî munte§ıfi şehri mevlidi’n-Nebî ¡aleyhi §alavâtullâhi’l-

∏anî min şuhûri seneti &elâ&e ve &elâ&în ve mi™eteyn ve elf. [1233] 
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SÖZLÜK 

 

-A, ¡A- 

 

âb u tâb: güzellik, tazelik 

âb u tâb-ı cevher-i fe§â√at: fesahat cevherinin güzelliği 

âb-ı şemşîr-i istî§âl: kılıcının suyuyla köklerini kurutmak 

¡abîr-i ma¡nâ-yı şerîf: mübarek manasındaki hoş koku 

a¡dâ-yı bed-tebâr: soysuz düşmanlar 

¡adem-i mücâzât: cezanın son bulması 

a∂πâ& ü a√lâm: karışık rüyalar 

¡adîl: eşit, denk 

¡adîm: yok olan 

¡adîmu’l-i√timâl: imkansız 

a∂lâ¡: (∂ıl¡ın c.) kaburgalar  

âfâk-gîr-i şöhret: nâmı ufukları tutmuş, şöhreti cihâna yayılmış 

âf-tâb-ı ¡âlem-tâb-ı risâlet: peygamberliğin dünyayı aydınlatan güneşi 

âπâz-ı inşâd: şiir söylemeye başlama 

¡âhât: dertler, hastalıklar, belalar 

¡ahd u mî¡âd: yemin, söz, vaat 

âheng-i ¡azîmet: gitmeye niyet etmek 

â«ir-i kâr: işin sonunda 

âhû-yı lezîzü’l-πunne-i ka√îlü’l-¡ayn: gözleri sürmeli ve (genizden çıkardığı) sesi pek 

lezzetli gelen güzel 
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a√yân: (√în’in c.) vakitler, sıralar 

a«≠-ı &âr: aç alma 

a…ba√: pek çirkin 

a…dem: önce 

a…dem-i fu√ûl-i şu¡arâ: önde gelen şairler 

¡aks-endâz-ı ≥amîr-i √ayret-semîr: vicdana hayret verici şekilde çarpma, onu etkileme 

a…vâ: en güçlü, pek kuvvetli 

a…vâl-i …â†ı¡atu’l-«u§âm-ı nübüvvet: sözleri kesen nübüvvet kılıcı 

¡alâ cenâhi’l-isti¡câl: tez kanatlarla 

¡alâ vech’i-l-umûm: bütün yönleriyle, bir bütün olarak 

¡ala vetîreti’l-i«ti§âr: muhtasar bir surette 

¡aleyhi ezke’t-ta√âya: en temiz yüceltme onun üzerine olsun 

âlihe-i müte¡addid: birden çok ilâh 

âmi«te: karışmış, karışık 

ârâyiş-i meyâne-i meclis: meclisin ortasını ziynetlendirme 

ârâyiş-i †â…-ı gevher-ni†â…-ı «azîne: hazinenin mücevherlerle donanmış kemerini 

süsleme, kıymetli emtia ile dolu olan bir hazineye yeni şeyler ekleyerek onu daha 

ziynetli hale getirme 

arâ≥i-i πalî@: kesif/sık arazi 

arı…: uykusuzluk 

¡arî≥: geniş, enli 

a¡§âb: (¡a§ab’ın c.) sinirler 

âşikâre vü ¡ayân: apaçık, ayan beyan 

âşûb-i nâ…a-i me≠kûre: maruf devenin karışıklığı (nesebce) 

¡a†âyâ-yı sâ™ire: diğer hediyeler 
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¡atebe-i arş-mertebe: Efendimizin yüce huzûru 

¡a†fu’l-«â§§ ¡ale’l-¡âmm: hususi lafzın umumi lafza atfedilmesi 

¡a†ıyye: hediye, ihsân 

a†las-ı mînû-reng-i âsmân: gökyüzünün zümrüt renkli ipeği 

¡avd u in§irâf: geri dönmek 

âverde-i …ab≥a-i temellük: mülkü altına getirmek 

âvi«te-i †â…-ı ta√sîn u …abûl: tasdik kemerine asılı 

a¡yâ: kuvvetsizlik, kudretsizlik 

a¡≠eb: en leziz, en tatlı 

a¡zel: semânın kuzey yarımküresinde bulunan sünbüle burcunun en parlak yıldızı 

¡a@îm-i ser-menzil-i mezâr: mezar durağının yolcusu 

¡azîmet: gitme, gidiş 

¡a@îmu’l-cirm: büyük cüsseli 

 

-B- 

 

ba¡de’l-i√mirâr: kızardıktan sonra 

ba¡d-ez-în: bundan sonra 

bâhir: besbelli, apaçık 

ba√r: aruzda aslî bir vezin ve ondan doğan vezinler mecmuası 

bâ¡i&: sebep olan, gerektiren 

bâ¡i&-i mülâ…at-i derd u hicrân: dert ve ayrılıkla karşılaşma sebebi 

bâ¡i&-i na@m-ı …a§îde: kasidenin söylenme sebebi, nazmedilme gayesi 

bâlâ: yüce 

bâlâ-ter: pek yüce 
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bârân: yağmur 

bâ≠il-i ni¡am-ı √ilm u kerem: yumuşak huyluluk ve cömertliği bolca dağıtan 

behâyim-i gezend: âfet ve musibet sebebi dört ayaklı hayvanât 

benât-ı fa√l: (benât, bint’in c.) dişi aygırın küçüğü 

bend-i kesel: tembellik engeli 

bendegân-ı âsitân-ı sidre-nişân: yüce makamın eşiğindeki kullar 

berî…-i dendân: dişlerin parlaklığı/ışıltısı 

beyâniyyûn: ilm-i beyân âlimleri 

beynûnet: mesâfe, aralık 

beyt-i şemşîri’l-me¡ânî: anlamı kılıç gibi keskin olan beyit 

be≠l: bolca verme, saçma 

bîdâr: uyanık, uykusuz 

bâmdâd-ı rûz: günün sabahı, seher vakti 

biπâl: (baπl’ın c.) katırlar 

bi’l-müşâfehe: bizzat karşılıklı konuşmak 

bilâ-ikti√âl: sürmesiz 

bîm u hirâs: korku  

bîm-i şemşîr-i ¡adû-tedmîr-i Mu√ammedî: Efendimizin düşmanları darmadağın eden 
kılıcının korkusu 

bîmâr: hasta 

bîmâr-ı derd-i mu√abbet: aşk derdinden hasta düşen 

bî-mi&l ü bî-hemtâ: eşi benzeri olmayan 

bî-rayb u şekk: şeksiz şüphesiz 

boşbögür: böğrün kaburga ve kalça kemikleri arasında kalan boş kısmı, karın boşluğu 
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bu…aπı: kaçmalarını ve çifte atmalarını önlemek için atların ayağına vurulan demir halka 

bünüvvet: oğul olma, oğulluk 

bürde: hırka, aba 

bürde-i mübârek-i münîfe: kutlu ve yüce hırka 

bür™ü’s-sâ¡a: bir saat gibi kısa bir zaman içinde tedavi etme (Ünlü tabip Ebûbekir er-

Râzî’ye ait meşhur bir tıp eserinin ismidir.) 

büzürg-ser: başı büyük 

 

-C- 

 

cânib-i risâlet-penâhîden: Efendimizden 

cây-ı ârâm: istirahat yeri 

cây-ı pür-dehşet u bîm: dehşet ve korku içerisinde bırakan yer 

câyi¡: aç, acıkmış 

cebel-i πalî@: kesif dağ 

cenb: yan, taraf 

cer: Arabî kelimenin sonunu esreli okumak 

cerâyim-i ¡i§yân: itaatsizlik suçu 

cevâhir-i tâb-dâr-ı vasiyyet: ışıltılı cevherlerle dolu vasiyet 

cevf: iç, boşluk 

cez¡ u fez¡: telâş ile ağlayıp sızlanma 

cibâl ü tilâl: (cebel’in c. / tell’in c.) dağlar ve tepeler 

cimâl-i müzehher-i levn-i âhû-mi&âl: çiçek renginde ceylan gibi develer 

cimâr-ı nâr: ateş kümesi 

cûşân: coşan, kaynayan 
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cübenâ: (cebin’in c.) korkaklar 

cüfûn-ı ¡ayn: göz kapakları 

cümle-i müste™nife: öncesindeki cümleye bağlı olmayan cümle 

cünbiş-i reftâr: hareketli yürüyüş 

 

-Ç- 

 

çâk etmek: parçalanmak 

çehre-i ma¡≠eret: özür yüzü 

çerâπ-ı bezm-gâh-ı melekût: azamet meclisinin kandili 

çeşm-i bîmâr: baygın göz 

 

-D, ∞- 

 

dâ™ir: dönen, dolaşan 

dâ™iren-mâdâr-ı e†raf: etrafını çepeçevre kuşatmış 

dâ¡iyye-i ra¡y-i aπnâm: otlatılan koyunlar  

da…âyık-şinâsân-ı ma¡nâ: mananın inceliklerini bilenler 

da…î…a-dânân-ı fenn-i beyân: ilm-i beyâna dâir anlaşılması zor bir meseleyi bilme 

dâl: delil, işaret, gösterge 

dâmen-i şân-ı nübüvvet: peygamberlik şanının eteği 

dâr-ı ¡u∂âl-i helâk-me™âl: helâk edici çaresizlik yurdu 

∂arb-ı şemşîr: kılıç darbesi 

∂arb-ı ¡un…: boyun vurma 

dehân: ağız 

delîl-i sûd: kazanç göstergesi 
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denâ™et: alçaklık, âdilik 

dendân: diş 

der-anbâr etmek: anbarda istiflemek 

dereke-i ca√îm: cehennemin en aşağısı/dibi 

derende: yırtıcı 

derend-i şîr-i şemşîr-i nebevî: peygamberin yırtıcı aslan misâli kılıcı 

dergâh-ı ¡â§î-penâh: günahkârların sığındığı kapı 

der-«vâst-ı ¡abd-i kem-…ıymet: fakir kulun niyazı/dileği 

der-zencîr: zincire vurulu 

dest-keşîde-i ferâπ: el çekme 

dest-res: kuvvet ve zenginlik 

dest-i ircâ¡: geri çevirmek 

dest-i sa¡âdet-peyvest: saadetle dolu el 

deşt ü beyâbân: sahra, çöl 

devâ-«vâh: derdine derman isteyen 

dırâz: uzun 

dîde-i √a…î…at-bîn: hakikati gören göz 

dîk-i †abi¡at: tabiat kazanı 

dînâr-ı müstevcibu’l-inşirâ√: gönle ferahlık veren altın para 

du«ter: kerîme, kız 

durc-i dehân: hokka gibi ağız  

durû¡-ı âf-tâb-ı lümû¡: güneş gibi parlayan zırh 

durû¡-ı Dâvudiyye: Hz. Dâvud’un zırhı 

durû¡-ı mu≥â¡afe: iki kat zırh 
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dûş: omuz 

dûşîze-i pür-cefâ-yı dünyâ-mi&âl: dünya gibi cefalarla dolu kız 

dûza«-mi&âl: cehennem gibi 

dürûπ: yalan söz 

durûπ-ı ¡âşı…-rayb: aşığı bela ve töhmet altında bırakacak yalan 

düveybe-i ma¡rûfe: bilindik bir böcek 

 

-E- 

 

ebâ†îl: (ub†ûle’nin c.) faydasız şeyler, boş sözler  

ebyât-ı tevbî«-âmiz: tekdirle karışık beyitler 

e∂bâ¡: kollar, pazular 

efzûn: fazla, aşkın 

ehvâl-i …ıtâl: savaşın dehşeti 

ekâ≠îb: (ük≠ûbe’nin c.) asılsız, yalan sözler 

ekbâd: (kebed’in c.) karaciğerler 

elsine-i enâm: insanların dilleri 

elyen: yumuşak 

emkine-i πalî@a: kesif ve sık yerler 

emles: düz, pürüzsüz 

emr-i ma¡âş u ma¡âd: dünya ve ahiret işleri 

emti¡a-i bezzâz: kumaşçı malları, kumaşlar 

enda«te: atılmış, bir yana bırakılmış 

enda«te-i sâ√il-i tekellüm: söz sahiline bırakılmış 

esed-i âtiyu’l-beyân: ileride zikredilecek olan aslan  
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esed-i derende-i me≠kûr: bahsi geçen yırtıcı aslan 

esed-i eşeddu’l-ba†ş: şiddetle yakalayan aslan 

esed-i mehîbu’l-heykel: heybetli ve cirmi büyük aslan 

esed-i şedîdu’ş-şekîme: mukâvemeti yüksek olan aslan 

esed-i ve&&âb: sıçrayan aslan 

eşcâr-ı mülteffe: birbirine girmiş ağaçlar 

eş¡er-i nâs: insanlar arasında şiir söyleyenlerin en mâhiri 

ez-în: bundan, bundan sonra 

  

-F- 

 

fâ™iz-i dest-mâye-i sa¡âdet: mutluluk sermayesinin bolluğu  

fâ…id: kaybolmuş 

fâris-i meydân-ı veπâ: harp meydanının atlısı 

far†-ı dehşet: çok dehşetli 

fâtiru’†-†arf: bakışın gevşekliği 

felek-i a†las-pûş: semâyı kaplayan, örten 

feres: at, beygir 

fevâ™idu’l-Kur™ân: Kur’ân’ın hayırları 

fevt: elden kaçırma 

feyz-i envâr-ı nef¡ u bereket: hayır ve bereket nurlarıyla dolu 

fi∂∂a-i «âli§atu’l-¡iyâr: ayarı muteber hâlis gümüş 

fikr-i «âm: boş düşünce 

firîfte: aldatılmış, kandırılmış 

fitye-i kirâm: yüce kimseler, ulular 
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fur§at-yâb-ı ru«§at-ı du«ûl: içeri kabul edilme fırsatını yakalamak 

fu§a√â: (fa§î√’in c.) düzgün, açık ve güzel söz söyleme kabiliyetinde olan kimseler 

fürûπ: nur, ziya, parıldayış 

fürû-mâye: nesebi sahih olmayan 

füs√at-gâh-ı ¡âlem: geniş âlem, koca dünya 

fütûr-ı «ul…iyyîn: yaradılıştan zayıflık 

 

-G, ∏- 

 

πalî@: kalın, kaba, sık 

πalî@atu’r-ru…bâ: boynu kalın 

πal†îde-i dâmen-i tekellüm: söz eteğinin tekerlenmesi 

πamz: münafıklık 

πa≥ab-nâk: gazaplı, öfkeli 

gerden: gerdan, boyun 

gerden-dırâz: boynu uzunca 

gerden-i √ayvân: hayvanın boynu 

gerden-i nâ…a: devenin boynu 

gerden-i ser-firâz: başını yükselten gerdanı 

gevher-sencân-ı fenn-i ¡arû≥: ilm-i aruz cevherinin sarrafları 

πılâf: kın, kılıf, kabza 

πıla@-ı ra…abe: kalın boyunlu 

πırbâl: kalbur, iri delikli elek 

πışâve-i …alb: kalbin örtüsü 

πûl:  şeytan 
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πûl-i e&vâb: şeytan kılığı 

πunne: genizden gelen ses 

gûş: kulak; işitme 

gül-rîz-i «ande: gülüşüyle güller saçmak 

 

-H, ◊, »- 

 

«vâb: uyku, rüya 

«vâb-ı veleh u πaflet: gaflet ve sersemlik uykusu 

√abl: ip, urgan 

√ablu’l-metîn: kuvvetli, sağlam ip 

«abt u √alel: düzensizlik 

√acer-i müste†îl: uzun taş 

«afî: gizli, saklı 

«afîfetu’l-la√m: eti budu az 

√ala…ât-ı §ıπâr: küçük halkalar 

√alâvet-ba«şâ-yı ≠â™i…a: bir kimsenin tatma duyusuna tatlılık bahşeden 

«âme-i kelîlu’l-lisân:  körleşmiş, donuk dilli kalem 

√amra-«ad: al yanak 

√arf-endâz: söz atan, laf saçan 

√ar…at: yanma 

«i§âl: huylar, yaradılışlar, ahlaklar  

«a§âyi§-i ef¡âl-i …ulûb: iki mefûl alan fiillerin özellikleri 

«a†ar-ı ¡a@îm: büyük tehlike 

«avf u bîm: korku 
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√âmil-i «âtem-i «âtemiyyet-temkîn: son olma mührünü taşıyan, bir silsilenin sonuncu 

ferdi olma vasfına sahip olan kimse 

√avâle-i esinne-i zebân-dırâzî: dil uzattığı kılıçlara teslim etmek 

«avf-ı πa≥ab-ı √a≥ret-i şâh-ı rusül: peygamberlerin şâhı olan zâtın gazâbından korkmak 

«ayâl-i «vâb: rüya 

√âyil: kısır olan hayvan 

√ayyiz-i …abûl: kabul etme, onay verme 

√â≠ı…-ı mâhir: işinin ehli, usta 

√a≥ret-i √âkim-i nâfi≠u’l-√ükm-i ma√keme-i risâlet: peygamberlik mahkemesinin 

hükmü geçen, sözü dinlenen hâkimi 

√a≥ret-i pâdişâh-ı nübüvvet-dest-gâh: peygamberlik tezgâhının pâdişahı 

√a≥ret-i sul†ân-ı sidre-serîr-i lâ-mekân-ı mülket: Allah’ın mülkünün en üst 
mertebesindeki tahtın sultanı, Hz. Muhammed (s.a.v.) 

hedef-i †a¡n u teşnî¡: ayıplama ve yerme hedefi 

heder etmek: (kanını) mubah kılma 

heme-√âl: herhalde, nasıl olursa olsun, elbette, mutlaka 

hem-pehlû-yı felek-i a†las-pûş: gökyüzünün ipekten elbisesiyle yan yana gelmek 

hengâm-ı fir…at-encâm-ı rı√let: yolculuğun ayrılık anı 

√ıf@an li’n-nev¡: türünü korumak için 

√ır…a-i peşmîn-i gedâ: kulun yün abası  

√ırz-ı cân: bağrına basıp canı gibi korumak 

√ıyâ≥-ı riyâz-ı şehâdet: şehitlik bahçelerinin havuzları 

«ilâl: zaman, vakit, ara 

√imâr-ı va√şî: yabani merkep 

√în-i sa¡âdet-…arîn: mutlu an, saadetli zaman 
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«irâm u reftâr: salınarak edalı yürümek 

√irfet-endâz-ı fu™âd: kalbe bir şey atmada usta olan  

«i†âb-ı müste†âb: latif ve güzel sesleniş 

√o……a-i dehân-ı nübüvvet: peygamberliğin hokka gibi ağzı 

«ulf: ahdinde durmamak 

«ulf-i va¡d: sözünden caymak 

«ûn: öç, intikam 

√urûf-i nevâ§ıb: tesir ettiği kelimeyi nasbeden (sonunu üstün yapan) harfler ( ذنإ  / لن / كى/ 
 (أن

«u†ve: adım 

«ûy-efşân: ter saçan 

«ûy-gerde: terlemiş 

√uzne: sağlam ve sert olan 

√u≥ûr-ı melâmi¡u’n-nûr-ı nebevî: peygamberî nurun parıltıları karşısında 

√u≥≥âr-ı meclis-i melâ™ik-celîs: meleklerin oturduğu mecliste hazır bulunanlar 

√u≥ûr-ı melâik-mevfûr-ı risâlet-penâhî: pek çok meleğin yer aldığı Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.) huzûru 

hüdâ: doğruluk, hidayet 

hüzâl: zayıflık, bitkinlik, arıklık 

 

-I, ¡I- 

 

¡ıkdu’l-le™âl-i süreyyâ-mi&âl: ülker yıldız takımı gibi inci gerdanlık 

ı†lâ…: bırakmak, koyuvermek 

ı≥mâr: gizlemek, belli etmemek 
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-İ, ¡İ- 

 

î¡âd: korkutmak, tehdit etmek 

î¡âd-ı şer: kötülüğü geri çevirmek 

ib¡âd-ı şer: kötülüğü uzaklaştırmak 

ib¡â&: hayat vermek 

ibdâl: değiştirmek 

ibl: dişi deve 

ibl-i kirâm: soyu temiz deve 

iblâπ-ı peyâm: haber yetiştirmek 

ibtidâr: bir işe süratle başlamak 

ictirâ: cüret etmek 

i¡dâd-ı hemyân-ı tabî¡at: kabiliyetini hazırlamak, bir işe başlarken kendi kuvvet ve 
kabiliyetini toplamak 

îfâ-yı ¡ahd u incâz-ı va¡d: verdiği sözü yerine getirmek 

iftirâ…-ı ferzend: evlâdından ayrılmak 

iπrâ: teşvik etmek 

iπtirâr: gururlanmak, böbürlenmek 

iπtiyâl: baskın yapıp öldürmek 

ihdâr-ı dem: kanın mübah kılınması 

i√dîdâb: kamburluk, eğri büğrü olma  

i«lâf-ı î¡âd: tehdidini geri almak 

i«lâf-ı va¡d: sözünden dönmek 

ihlâk: helâk etmek, yok etmek 

ihtizâz: depreşmek, harekete geçmek 
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i√≥âr-ı ¡izz-i √u≥ûr: izzetli huzurunda hazır bulunmak 

ilti√â…-ı «uddâm-ı seyyidu’l-enâm: bütün halkın efendisi olan Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.) hâdimleri arasına katılmak 

ilti…â: buluşmak, kavuşmak 

ilti…â™u’s-sâkineyn: iki sâkin harfin yan yana gelmesi hâli 

ilti§â…: yapışmak, bitişmek 

iltizâ…: yapışmak, bitişmek 

¡i…âb: şiddetli azap, ceza 

i…tidâ: uymak, tâbi olmak 

i…ti√âm: dayanmak, katlanmak 

i…ti§âr: kısaltmak, kısa kesmek 

imra™e-i mef…ûdetu’l-evlâd: çocuğunu kaybetmiş kadın 

imra™e-i şâ¡ire: kadın şair 

inâbe: yerini tutmak 

incâz: (vaadi) yerine getirmek 

incâz-ı va¡d: vaadi yerine getirmek 

¡inde mülâ…ati’l-¡aduvv: düşmanlarla karşı karşıya gelinen an 

in…ıyâd: boyun eğme 

insicâm: düzgün, tertipli, pürüzsüz söz 

intifâ¡: fayda vermek 

irâ™e: göstermek 

îrâ&-ı πubâr-ı şe™n: toz bulaştırma, çamur atma maksadıyla 

i¡râ≥: çekinmek, geri durmak 

ir…âl: hızlı yürümek 

irsâl: göndermek 
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irtifâ¡: yükseklik, yücelik 

irtifâ¡-ı nehâr: güneşin en tepede olduğu an 

irti…â: güvenmek, dayanmak 

irti…âb-ı firâr: firâr etmek 

î§âl: ulaştırmak, yetiştirmek 

is…â: su vermek, sulamak 

ism-i nâ-şâyeste: layık olmayan isim 

isrâ: yürütmek, göndermek 

isti¡âne: yardım dilemek 

istid¡â-yı ¡inâyet: lütuf talep etmek 

isti«bâr-ı †arî…-i vu§ûl-i me™mûl: umduğuna nail olabilmek için çare sormak 

istil≠â≠: hoşa gitmek, lezzet almak 

istîmân: aman dilemek, teslim olmak 

istimsâk: kendini tutmak 

istinşâd: birinden şiir okumasını istemek 

istişfâ¡: birisinin yardımı dilemek, şefâat istemek 

istişhâd: şâhit göstermek, delil getirmek 

isti¡†âf: yardım talep etmek 

işâret-i bâhiretu’l-beşâret: müjdenin aşikâr delili 

işti¡âl: tutuşmak, parlamak, harlanmak 

i†âle-i yed: el uzatmak 

¡iva≥: bedel 

i≥¡âf: zayıflatmak, kuvvetsiz hâle getirmek 

¡i@âm-ı §adr: göğüs kemikleri 
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-K, ¢- 

 

…add-i ser-efrâz: baş yükselten boy 

…adem-nihâde-i dâr-ı fenâ: dünyaya gelmiş 

kâfil: kefil olan 

kâfil-i mühimmât-ı dîn: dini ilgilendiren bütün unsurlarının kefil ve sorumlusu 

ka√îlü’l-¡ayn: göz kapağının siyahlığı 

…ahr u tedmîr-i a¡dâ: düşmanları perişan etmek 

kâ™in: mevcut olan, bulunan 

…alîlu’l-la√m: az etli, cılız 

…âmet-i †ûbâ-«irâm: hoş edayla salınan endâm 

…amî§: gömlek 

…and-rîz-i lu†f-ı ne¡am: ‘evet’ diyerek lütfedip (ağzından) şeker akıtan 

kâr-ger: etki eden 

…a§âyid-i √amd u &enâ: hamd ve övgü kasideleri 

…â§ıd-ı sebük-pây: ayağı çabuk haberci 

…a§îde-i na≥îde-i belâπat-me™âl: belagat usûlünce tanzim edilmiş kaside 

…avâyim: (hayvanın) ayakları 

…avâyim-i nâ…a: devenin ayakları 

…avl-i meşkûk: şüpheli söz 

…avl-i nâ-sezâ: yakışıksız söz 

…aylûle: öğle uykusu 

kef: avuç içi, aya 

keff-i mübârek: mübarek avuç 
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kehfü’l-emân-ı günehkârân: günahkârların emniyetli sığınağı 

kelâm-ı dürrî-ni@âm: inci gibi dizilmiş sözler 

kelâm-ı va√y-irtisâm: vahiyle bezenmiş sözler 

kemâ merra: (geride) geçtiği gibi 

kemâ merra fî em&âlihi: benzer yerlerde geçtiği gibi 

kemâ merra fî nezâyirihi: benzer yerlerde geçtiği gibi 

kemâ merra πayra merra: geride ve başka yerlerde de geçtiği gibi 

kemâl-i cû¡: büyük açlık 

kemâl-i gûşiş: çok çabalamak 

kemâl-i melâset: çok yumuşak 

kemâl-i simnet: yağlı, besili 

kem-bi∂â¡a-i bî-ma¡ârif: bilgisiz, sermayesi kıt 

kerîhe: hoş olmayan, çirkin 

kerîmu’l-a§l: asil 

ke™s-i mevâ¡îd: vaat olunan kadeh 

ke&îru’l-la√m: etli, eti bol 

ke&ret-i meşy: çok yürümek 

keşf u irâ™e: ortaya çıkarmak, göstermek 

keşf-i πı†â-yı «afâ: gizlilik perdesini açma 

keşîde-i silk-i imlâ: yazıya çekilmiş 

…ılâde: gerdanlık 

…ışr-ı cevz: ceviz kabuğu 

…udret-yâb-ı cesâret: cesarette kudretli 

…ur†a-i binâgûş: kulağına küpe (olmak) 
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…uvvet u πıl@et: kuvvet ve sertlik 

kühûlet: orta yaşlılık 

külünk: taşçı kazması 

küşâd: açma, açış 

 

-L- 

 

lâ ma√âlete: yeri olmayan 

lâ-i nâfiyye: fiili olumsuz yapan lâ 

lâ-i nâhiyye: fiilden men’ eden lâ 

lâ-şey™: değersiz iş, kıymetsiz şey 

lâπar: zayıf ve cılız hayvan 

laπzîde-pâ: ayağı kaymış 

lâm-ı ta¡rîf: Arapça’da ismin başına gelerek maruf bir şeyi kastetmeye yarayan elif-lâm 

le™âlî: inciler 

le™âlî-i âb-dâr-ı dendân: dişlerdeki inci parlaklığı  

le™âlî-i dendân: ağzın incileri 

le™âlî-i girân-behâ: kıymetli inciler 

le™âlî-i mevzûn-endâm: düzenli hizalanmış inciler 

leb-rîz-i envâr-ı dîdâr: yüzünün nurlarla kaplı oluşu 

leb-rîz-i envâr-ı îmân: iman nurlarıyla dopdolu 

leheb-i nâr-ı πayret: haset ateşiyle harlanmak 

lerze-i ı≥†ırâb: acıdan titremek  

lerze-nâk: titrek, titreyici 

levm: azarlamak, paylamak 
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leyyin: yumuşak 

lı√ye: sakal 

li-mu√arririhi: müellife ait olan (kelâm) 

lisân-ı vâ≥ı√u’l-beyân-ı Türkî: açık ve anlaşılır bir Türkçe 

lü√û…: ilişme, erişme, bitişme 

 

-M- 

 

mâ-i esnân: dişlerin suyu 

mâ-i ma†ar: yağmur suyu 

ma«lû†: karıştırılmış, karışık 

ma√sûd-ı evâ«ir u evâ¡il: öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği 

ma√v u münderis: yok olup gitmek 

mâ™ide-i cezîletu’l-fâ™ide: pek nâfiʻ sofra 

ma…rûn: ulaşmış, kavuşmuş, yakın 

ma…ûle: takım, tür, kategori 

ma¡kûs: aksetmiş, tersine çevrilmiş 

mânend: benzer, eş, denk 

mâris-i fünûn-ı heycâ: harp fennini uygulayan, savaş taktiği tatbik eden 

ma¡rû≥-ı dergâh-ı ◊a≥ret-i Şâh-ı Enbiyâ: peygamberlerin şahı olan Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) huzuruna arz olunmuş 

ma§ûn: korunan, hıfz edilen, sâlim 

ma¡şû…a-i melî√a: güzel yüzlü sevgili 

ma†ar: yağmur 

ma†rû√: çıkarılmış 
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mebrek: develerin çöktükleri yer 

mecbûle: yaratılmış 

medîd: uzatılmış 

mef…ûde: yitirilmiş 

mefra†: pek büyük 

mef†ûr: yaratılmış 

mehâbet-nümâ: görünüşü azametli olan 

mehâbet-nümûn: azametli görünen 

me√âsin: güzellikler 

mehere-i fenn-i beyân: beyân ilminde mâhir olanlar, ilm-i beyânın bilirkişileri 

mehîb: heybetli, azametli 

mehl: vade, mühlet, vakit verme 

me™«û≠: çıkarılmış, alınmış 

mehzûl: düşkün, zayıf 

meksûru’l-¡ayn: gözün kırık bakması 

mekşûf/mekşûfe: meydana çıkarılmış, açık 

melâ√at: yüz güzelliği, cemâl 

melâset: yumuşaklık 

me™mûl: umulan, beklenen 

me™mûn: emin, sağlam 

me™mûn u emîn: emin, güvenilir, mûtemed 

memzûc: bitişik, karışık, karmaşık 

merâret-i elem-i «aşyet: korku gamının verdiği tatsızlık 

mercû: umulan 
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merd-i πayret-me™âb: pek gayretli adam 

merd-i nîk-girdâr: beğenilen adam 

merfu¡-ı bâr-gâh-ı »udâ: Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna yükselme 

merfû¡atu’l-…avâfî: şiirde içerisinde kafiye bulunan kelimenin irabının merfû (ötreli) 

olması; kafiyesi sanatlı ve yüce olan şiir 

mer…ûm: bahsi geçmiş 

mesâπ: müsaade, izin 

me§â√if: sahifeler 

mescid-i mu¡allâ-…ıbâb: yüce kubbeli mescid 

me&el-i sâ™ir: dilden dile gezen hikâye 

mess-i zemîn: zemine yapışmak 

meşkûk: şekli, şüpheli 

meşy: yürüme 

mevc-engîz-i te™e&&ür: dalga dalga üzüntü 

mevdû¡-ı «azâne-i şehinşâh-ı cihân: cihân sultanının hazinesine tevdi olunmuş  

mev≥i¡-i …ılâde: gerdanlık takılan yer 

mezîd-i neşâ† u cünbiş: dinçlik ve hareketin artması 

miπfer-i ser-pûş-ı felek: başa geçirilen talih miğferi 

mi√en u meşa……at-ı vefîre: pek büyük sıkıntı ve eziyet 

misk-i e≠fer: güzel kokulu 

mîşe: koru 

mîşezâr: meşelik, küçük koruluk 

miyâh: sular 

miyân-ı beriyye-i «aşyet: korku çölünün tam ortası 

miyân-beste: bel bağlamış 
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mu™â«e≠e: çıkışmak 

mu¡âtebe: paylamak 

mu¡ceme: noktalanmış 

mudπa-i mu¡alla…a: asılı duran et parçası 

mufa∂∂al: üstün kılınan, daha efdal olarak görülen 

mufa∂∂alun ¡aleyh: başka bir şey kendisine tafdil ve tercih olunan, bir şey kendisine 

üstün tutulan 

mu«addere-i müşgîn-ni…âb-ı fe§â√at: fesahatin siyah peçeyle örtülmesi 

mu«affef: hafif edilmiş 

mu«âli†: karışmış 

mu√assen-i vücûhu’l-beyân: ifâde/beyân tarzlarının en güzeli 

mu√ât-ı kûhsâr: dağlarla çevrili arazi 

mu√devdebetu’l-enf: eğri burunlu 

mu√teri…: yanan 

mu¡în u dest-gîr: elden tutan, yardım eden 

mu…âbil-i ¡işâ: yatsıya karşılık 

mun¡a†ıf: bir yana doğru meyletmiş 

mun¡a†ıfu’l-vâdî: vadinin eğimli kısmı 

murâ¡at-i …ânûn-ı edeb: edep kaidelerine saygı göstermek 

murâ¡iyân-ı …ânûn-ı mürüvvet: mertlik kaidelerinde ikiyüzlü olanlar 

mu§âb: kendisine bir şey isabet eden, musibetzede 

mu§affâ: sâfileşmiş, süslenmiş 

mu†âbı…-ı ma…âl: söze uygun 

mu†âf-ı …udsiyân-ı mele™-i a¡lâ: büyük meleklerin etrafında döndükleri yer 
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mu†âra√a: birbirine söz söyleme 

mu¡teddun bih: kadri ve itibarı çok yüce 

mu¡telli’l-â«ir: sonu illetli olan 

mûy-ı âteş-dîde: ateş görmüş kıl, ateşe tutulan saç parçası 

mu≥mer: gizli, saklı 

mübâ¡adet: birbirinden uzaklaşma 

mübelliπ-i ma√bûbe: sevgiliyi haber veren 

müberrâ: beri, münezzeh, noksansız 

mücâleset-i ehl-i kitâb: Kitap ehliyle (kendisine kitap indirilen kimselerle) oturup 
kalkmak 

mücâzât: suça karşılık verilen cezalar 

müdevver: döndürülmüş 

müferraπ: düşmüş 

müfîd: ifade eden 

mühmele: noktasız 

mükennâ: künyelenmiş 

mülâ…ât-ı risâlet-penâhî: Efendimizle görüşmek 

mümâss ü memsûs: değdirmek, temas 

mümteni¡u’l-infi§âm: kopması imkânsız 

münbasi†: yayılan, genişleyen 

münderis: eseri, izi kalmamış 

münselib: kalmamış 

mürâ¡ât: riayet etmek, saygı göstermek 

mürte¡id: ürken, korkan 
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mürte¡iş: titreyen 

mürvârid-i man@ûme-i cihân-behâ: cihâna güzellik veren inci dizisi 

mürvârid-i man@ûme-i girân-behâ: kıymetli inci dizisi 

müsâra¡at: acele etmek 

mü&ennât-ı fev…ıyye: (Arabî’de) üstte iki nokta 

mü&ennât-ı ta√tiyye: (Arabî’de) altta iki nokta 

müslim-i †âhiru’l-…alb: kalbi temiz olan müslüman 

müsta∂¡afîn: büyüklenenler, büyüklük taslayan kimseler 

müsta√îl: imkansız 

müsta¡lî: istila eden, kaplayan 

müster«iyetu’l-yedeyn: elleri gevşemiş 

müstetir: gizli, saklı 

müstevlî: yayılan 

mü&ûl-i sa¡âdet: huzurunda ayakta durmak 

müşâhid-i çeşm-i √a…î…at-bîn: hakikati gören göz 

müşennif-sâz-ı gûş-ı hûş: bir şeyi başkasının akıl kulağına küpe eden, bir kimseye 

mühim öğütler veren 

müş¡ir: haber veren, bildiren 

müşte¡îl: yanan, tutuşan 

mütena§§ı√: öğüt dinleyen 

müteşebbi&-i dâmen-i taπyîr: değiştirme eteğine sarılan, söylediği bir sözden veya 

yaptığı fiilden sonra geri adım atıp hatasını düzeltmeye girişen 

müteva……i¡u’l-√u§ûl: olmasını bekleyen 

mütevârî-i perde-i fı…dân: yokluk perdesinde gizlenmiş 
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-N- 

 

nâ-bedîd: görünmez 

na√viyyûn: nahiv âlimleri 

nâ™il-i ni¡amü’l-me™mûl: ümit edilen ve beklenen nimetlere kavuşmuş kimse 

nâ…a: dişi deve 

nâ…a-i √adbâ: kambur deve 

nâ…a-i kerîmetu’l-a§l: soyu temiz, asil deve 

nâ…a-i sa«t u …avî: güçlü kuvvetli deve 

nâ…a-i serî¡atu’s-seyr: yürüyüşü hızlı deve 

nâ…a-i ¡u≠âfira: güçlü kuvvetli deve 

na¡l: nal 

na§b: Arabî kelimenin sonunu üstün okumak 

n¡at-ı şerîf-i seyyidu’l-ebrâr: hayır sahiplerinin efendisi olan Hz. Muhammed (s.a.v.) 
için yazılmış olan kutlu övgü kasidesi 

nâyibe-i va«îmetu’l-¡â…ibe: sonu fena olan musibet 

na@îr u mânend: eşi benzeri 

necâbet: soyluluk, soy temizliği 

nef«a: güzel koku; esinti 

nefy-i munta…ı≥: çelişkiyi gidermek 

nehengân-ı deryâ-yı şecâ¡at: cesaret denizinin timsahları 

nesîc-i kâr-gâh-ı belâπat: belâgat tegzâhında/atölyesinde dokunmuş  

neşâ†: sürur; dinç ve diri olma 

neşâ† u cünbiş: dinç ve hareketli 

neşâ† u sür¡at: dinç ve seri 
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neşâyid-i teslîmât-ı lâ tu√§â: sayısız selam etme şiirleri, bir kimseye sonsuz selam 

gönderen ifadeler 

nev√a: ölüye ağlama 

nigâşte-i §a√îfe-i rivâyet: nakli yazıyla mukayyet kılmak 

nigâşte-i §a√îfe-i ta√rîr: kâğıda dökmek 

nigeh-bân-ı πanem: koyunlara gözcülük etmek 

nîm-«and: yarım gülüş, tebessüm 

niyâm-ı dehân: ağzın kabzası 

nu¡ûmet: yumuşaklık 

nüdbe: ölüye ağlama, ağıt 

nüzhet-gâh-ı gülşen-serâ: gül bahçesi içindeki sarayın gezinti yeri 

 

-Ö- 

 

¡ö≠r-i ta…§îrât-ı sâbı…a: evvelce işlediği kusurlardan özür 

 

-P- 

 

pâdişâh-ı serâ-perde-i lâhût: kudsi âlem otağının padişahı, manevi âlemin hükümdarı, 

Hz. Peygamber 

pehlû: yan 

penâh-gâh-ı «a†â-pîşegân-ı ümmet: ümmetin günahkârlarının sığınağı 

pençe-i mürg: ölümün pençesi 

perde-pûş-i terâkîb-i ¡Arabiyye: Arabî terkiplerle örtülü 

perrân: uçan 

per-tâb: atılmak, sıçramak 

pervâne-vâr: pervane gibi 
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pes: imdi, bu halde, binaenaleyh 

pesendîde-i †ab¡-ı hümâyûn: mübarek damgayla beğenilmiş 

peste-i şükr-efşân-ı fem-i mübarek: şükür düşmeyen mübarek ağız 

peymûde-i zebân-ı inşâd: mûsikî edasıyla ölçülü bir şekilde 

peyveste-gerd-engîz-i türrehât: bir kimse hakkında asılsız düşünceler uyandırmaya 

çalışma, bir şahıs hakkında insanların kafasını karıştırmada muvaffak olma, bir 

kimseyi kötü zan altında bırakmak için saçma sözler uydurma 

pîç ü tâb: ızdırap, sıkıntı, endişe 

pîrâhen: gömlek 

pîrâye-i «izâne-i ta¡@îm u tef√îm: saygı ve hürmet hazinesinin süsü 

pîş-nihâd: temel, kanun 

pûşîde: örtülmüş 

pûşîde-i «abâyâ-yı ma¡ânî: manayı gizleyen örtü 

pûşîde-i mu§√af-ı cism-i mu…addes: mukaddes bedenini örten 

pûşiş-i tâbût-ı fenâ: hiçlik tabutunun örtüsü 

püşte: yığın, tepe 

 

-R- 

 

râdde-i fürû-nihâde: mertebesini indirmek 

râh: yol 

râh-ı mu«âlefet: karşı saf tutmak 

râh-ı râst: doğru yol 

ra…î…: ince 

râmi√: semânın kuzeyinde bulunan en parlak yıldızlardan biri 

rec¡: geri döndürme 
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recâ-yı müstemendâne: kederli bekleyiş 

ref¡: Arabî kelimenin sonunu ötreli okuma 

ref¡-i enâmil-i elfâ@-ı Türkî: bir ibareyi Türkçeye tercüme yoluyla o ibarenin üzerindeki 

örtüyü kaldırma, başka dildeki ifadeleri Türkçeye aktararak o ifadeleri anlaşılır 

kılma 

reftâr: gidiş, yürüyüş, salınarak yürüme 

rehâ: kurtulma, kurtuluş 

reh-gîr-i girîve-i girîz ü hereb:  kaçış çıkmazının yolcusu, firar eden ancak kaçacağı yer 

kalmayan kişi 

reh-bend-i mesâlik ü sübûl: yolları kesen ve gidiş yoluna set çeken mevki, kaçış yolunu 

tıkayan engel 

reh-nümâ-yı ka¡be-i ma…§ûd: arzulanan yere sevk eden kılavuz  

reh-peymâ-yı menzil-i dildâr: sevgiliye olan mesafeyi ölçen 

resîde: erişmiş, yetişmiş 

resîde-i gûş-ı iz¡ân: işitmek, kulağına ulaşmak 

re™sü’l-mâl-i sa¡âdet-i dü-cihânî: iki cihan saadetinin sermayesi  

reşâ…at-…ad: ince endâmlı 

rî√-i şimâl: kuzey rüzgârı, poyraz 

ri……at: rakiklik, incelik 

rişte-i na@m: nazım ipliği 

riyâ√: rüzgârlar 

rû-gerdân: yüz çeviren 

ru…abâ: rakipler 

ru…bâ-i nâ…a: devenin boynu 

rum√-ı §â¡i…a-te™&îr: yıldırım gibi mızrak 

rüc√ân: üstünlük, üstün olma 
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-S, ¿, ~- 

 

§ad: (sayı olarak) yüz 

sâdât-ı eşrâf-ı ¡i@âm: büyükler, ulular 

§ad-pâre: yüz parça 

§adr: göğüs 

§adr u «â§ırâ: göğüs ve karın boşluğu 

§afâyi√: (§afî√a’nın c.) madeni levhalar 

§af√-ı mekârim-i a«lâ…-ı Resûlullâh: Efendimizin bağışlama keremi 

§afra-levn ü hezâl: sararıp solmak 

§ahbâ: şarap 

§ahbâ-yı nâb: hâlis şarap 

§ahbâ-yı nâb-ı mu§affâ: hâlis muhlis şarap 

§â√ib-i be™s-i şedîd: şiddetli sıkıntı çeken 

§â√îb-…ırân-ı yektâ-süvâr-ı ¡ar≥-gâh-ı «atemiyyet: son oluş sahasının kudretli ve eşsiz 
süvarisi, Hz. Peygamber 

sa«t u …avî: çetin, zor, sert, kuvvetli 

sâ™i…-i cimâl: develeri sevk eden, götüren 

sa…y: sulama, su içirme 

sâl-i fer«unde-fâl: kutlu sene 

§alâbet: peklik, sağlamlık 

§alâbet-i …avâyim: ayaklarındaki sağlamlık 

sâmân-ı tesellî: teselli rahatlığı 

sâmân-sûz-ı dil-i nâ-şâd: kederli gönlün huzur bozması 
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sâmi¡a-güzâr-ı nebevî: peygamberin kulağına hoş gelmek 

§âmit: susan, sessiz 

§am§âm-ı bî-niyâm-ı hidâyet-i leme¡ân: hidayet nuruyla parıldayan kabzasız keskin kılıç 

sâye-ba«ş-ı şeref-i inti…âl: muhafaza etme şerefinin devredilmesi 

sebîke-i kelâm: söz külçesi 

&ebt-i a√kâm-nâme-i √âfı@a: hafızadakileri kayda geçirme 

&ebt-i √ilye-nâme-i √âfı@: tasavvur ile zihnine kaydettiği yüce vasıflar 

&ebt-i §af√a-i beyân: ifadeyle yazıya dökme 

sefîd: beyaz, ak 

segirtmek: koşturmak 

se√âb/se√âbe: bulut 

sekrân: sarhoş 

seng-rîze: çakıl taşı, küçük taş 

ser-dâde-i rib…a-i ¡ubûdiyyet: kulluğa sıkı sıkıya bağlanmış 

serî¡atu’s-seyr: hızlı hareket eden 

ser-rişte-i bahâne-i izdirâ: tahkir etme gayesini ihtiva eden 

&evb-i mübârek ü a†har: kutlu ve pak elbise 

&evb-i nûr-efşân: nur saçan elbise 

sevde-i mi√ekk-i imti√ân: imtihan vasıtası olan arzu 

&evr: boğa 

&evr-i ebya≥: beyaz boğa 

seyf-i meslûl-i nûr-efşân: kınından çekilmiş nur saçan kılıç 

seyr u reftâr: yürüyüş, yürümek 

sezâ-vâr: münasip, uygun, yaraşır 



167 
 

§ıfat-ı me≠mûme: kötü sıfat 

&ı…l: yük, telaffuzu zorlaştıran ağırlık 

§ıle: ism-i mevsûlün ardından gelen açıklama cümlesi yahut söz grubu 

§ıyânet: koruma, korunma 

§ıyt-i bi¡&et-i nebîyy-i â«iri’z-zamân: ahirzaman peygamberinin zuhûr sesi 

sibâ¡-ı derende: yırtıcı canavarlar 

sibâ¡-ı hümûm: kaygı canavarları 

&i…ât-ı rüvât-ı müsta√sene: söz ve nakilleri güvenilir olan kimseler 

sîm-i «âli§: saf gümüş 

sinîn-i hicret: hicrî seneler 

siyâ…: bağlam 

sub√-i ¡îd-i sürûr-âsâ: bayram sabahının sevinci gibi 

sûde-i «âk-i …adem-i ¡arş-iştibâ: arşı andıran ayağının bastığı toprağa sürülmek 

§unûf-ı nevâziş ü iltifât: gönül alma ve iltifat makâmı 

sûr: ziyâfet, şenlik, bezm 

§ûret-i ibâ vü imtinâ¡: çekinmek ve geri durmak suretiyle 

sûzân-ı âteş-i ye™s: ümitsizlik ateşiyle yanan 

sûzende-i …ulûb: kalpleri yakan 

südde-i sidre-nişân: yüce makâmın eşiği, kapısı 

sükkerî-ni¡am-ı ta√dî&: tatlı söz nimetleri 

 

-Ş- 

 

şad-kâm: çok sevinçli 

şâh-bâz-ı âşiyâne-i …uds: mübarek kuş yuvasının ak doğanı 
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şâ¡ir-i çerb-zebân: hilekâr ve tatlı dilli şair 

şa¡r-ı müctemi¡: toplanan kıl/saç 

şar†-ı meşiyye: kastedilen koşul  

şa¡şa¡a-pâş-ı √u≥ûr-ı pâdişâh-ı ins ü cân: insan ve cinlerin padişahı olan zâtın 

huzurundaki ihtişam ve parıltı 

şebâb: gençlik 

şecer-i mültef: dalları birbirine girmiş ağaç 

şedd-i ra√l: (yolculuk maksadıyla) hayvanın sırtına semer vurmak 

şedîdu’l-istimsâk: sıkı sıkıya tutunmak 

şedîdu’ş-şekîme: mukâvemeti yüksek 

şehinşâh-ı heft-evreng-i melekût: meleklerin yer aldığı yedi yıldızın sultanı 

şekvâ vü i¡ti≠âr: şikâyet ve özür 

şemâtet: birinin maruz kaldığı güç duruma sevinmek 

şem¡-i şebistân-ı lâhût: ulûhiyet âleminin hareminde yer alan kandil 

şemşîr-i ¡adû-tedmîr: düşmanları târumâr eden kılıç 

şerm: utanma 

şibh-i mu≥âf: muzâfa/tamlanana benzeyen  

şiddet-i √arâret-i §ayf: şiddetli yaz sıcağı 

şiddet-i melâset: çok yumuşak 

şiddet-i va†¡: yere şiddetli basmak 

şi¡r-i dil-keş-edâ: edası gönül çelen şiir 

şitâbân: acele eden, çabuk olan 

şurû¡-ı ma…§ûd: kastedilen şeye başlama 

şütür: deve 
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-T, ‰- 

 

ta¡b u kelâl: yorgunluk, bitkinlik 

†ab¡-ı gerdûn-va…âr: tabiatı icabı vakarlı 

tâb-ı germâ: sıcağın şiddeti, kuvvetli sıcak 

tâb-âver: güç yetiren 

†abî¡at-i râsi«a: sağlam tabiatlı, yaradılışı kuvvetli olan 

†abîb-i «aste-dilân-ı cürm ü ¡i§yân: suç ve günah ile kalpleri hasta düşmüş kimselerin 
tabibi 

ta¡diyye: fiili müteaddî yapma, geçişliliğini artırma 

taπannî: şarkı söylemek, ezgiyle okumak 

ta√accür: taşlaşma, taş gibi katı olma 

ta√allu…: halka olup oturmak 

ta«allu§ li’l-med√: şiirde medih kısmına geçiş yapmak için 

ta√illetu’l-…asem: yeminini bozmak 

ta«lî§: kurtarmak 

ta√rî≥: kışkırtmak 

ta«vîf: korkutmak 

tâ™ib: tövbe eden 

†aleb-i rıf…: hilm ve yumuşaklık talebi 

†âli¡-i maşrı…-ı â«iri’z-zamân: ahirzamanda doğudan zuhur edecek zât 

ta¡lîl: gerekçelendirme, sebep bildirme 

ta¡lîm-gerde-i birâder-i şefî…: şefkatli kardeşinden öğrendiği  

†a¡m: tat, tatma 

†ama¡: hırs, açgözlülük 
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†amπâ-yı pesend: beğenme/tasdik mührü 

†a¡n-ı rum√-ı §â¡i…a-te™&îr: mızrağın yıldırım gibi çakması/vurması 

†anîn-endâz-ı mesâmi¡-i ¡âlemiyân: insanların kulaklarının çınlaması 

târ-ı teva……uf: bekleme bağı, insanı harekete geçmekten alıkoyan bağ, eğlenme, boşuna 

oturup durma 

ta¡rîd-i firâr: korkup kaçmak 

tar§îf: birbirine bitişip sağlamlaştırma 

ta§addî: girişme 

†avîletu’l-¡un…: uzun boyunlu 

ta≥¡îf: iki kat artırılmış 

ta≥yî¡: kaybetmek, kaybına sebep olmak 

ta≥yî¡-i ev…ât: vakit kaybı 

tebâdür: ansızın akla gelmek 

teberrî: sevmeyip yüz çevirme 

tecvîz: câiz görmek 

tedâvül-i eyâdî-i mülûk ü selâ†în: mülk ve saltanatın el değiştirmesi 

tedbîr-i indifâ¡: savuşturma önlemi 

tedmîr-i düşmen-i dîn: din düşmanlarını hercümerç etmek 

tefevvüh: ağza almak, söylemek 

te«âlüf: birbirine uymamak, zıt düşmek 

te√âşî: korkup çekinmek 

tehî: boşu boşuna 

tehyîc: heyecanlandırmak 

telehhüf: hasret ve kederle yanıp yakılmak 

televvün: renk değiştirmek 



171 
 

telyîn: yumuşatmak 

temr: hurma 

tenâzu¡: çekişmek 

teng: sıkıntı 

ten¡îl: nallamak 

te™nî&: müennes kılmak 

terπîb: isteklendirmek, rağbetlendirmek 

terhîb: korkutmak 

terk-i ta√dî…: bakmayı kesmek 

tesâbu…: yarış etmek 

tesliyyet: teselli vermek, avutmak 

teşdîd: şeddelemek 

teşkîk: dikmek; dizmek 

teva……ud: tutuşup yanmak 

tevâzün: vezinde bir oluş 

tevcîh-i ¡ı†fe-i iltifât: bir şeye doğru yönelmek, yönünü oraya çevirmek 

tev™em: denk, eş 

tevfî…-i ◊a≥ret-i Perverdigâr: Cenâb-ı Hakk’ın yardımı 

tevsîm: adlandırmak 

te™yîs: me’yûs etme, ye’se düşürmek 

te≠kîr: müzekker kılmak; hatırlatmak 

te≠lîl: zelil etmek, hor görmek 

†îbe-i †ayyibe: güzel kokulu 

tîg-i …a≥â[-i] füruπ-ı Mu√ammedî: Muhammedî nurun hüküm kılıcı 
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tîz-reftâr: yürüyüşü çabuk 

†u¡me-i neheng-i şemşîr: kılıç timsahına lokma olan; timsah ağızlı kılıcın kestiği kimse 

†u¡me-i şîr-i ecel: ecel aslanının lokması 

†u¡me-i şîr-i me≠kûr: bahsi geçen aslanın lokması 

 

-U, ¡U- 

 

ufûl: batmak, yok olup gitmek 

¡uhûd: (¡ahd’in c.) yeminler 

¡u…ûbet: ceza, azap 

¡u…ûbet-i müste√a…: layık/hak edilen ceza 

¡un…: boyun 

un&â: dişi 

¡urû…: (¡ır…’ın c.) damarlar 

¡u§ât-ı ümmet: ümmetin günahkârları 

¡u§be-i ¡i@âm: güçlü topluluk 

usûd: (esed’in c.) aslanlar 

¡uyûb: (¡ayb’ın c.) ayıplar, kusurlar 

 

-Ü- 

 

üstâd-ı be-nâm: meşhur usta 

üstüvâr: sağlam, kuvvetli, dayanıklı 

üştür-i fürû-mâye: nesebi karışmış deve 

üştür-i ner: erkek deve 
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-V- 

 

va…t-i beynûnet: ayrılık zamanı 

va…t-i ∂u√â: kuşluk vakti 

vâ§ıl-ı bi™se’l-ma§îr-i ca√îm: cehenneme gitmek 

vâ§ıl-ı gûş: kulağına gitmek 

vâsi¡u’r-ra√me: rahmeti geniş, merhameti bol 

vech-i münîr-i √abîb-i mu«târ: Efendimizin nurlu yüzü 

veche-i ¡azîmet: gidilen yol, gidiş yönü 

vedâ¡-ı râ√at ü «vâb: uyku ve rahatı terk  

veled-i zükür: erkek çocuklar 

vesîle-i √u§ûl-i me™mûl: umduğuna nâil olma gayesi 

vu¡ûd: (va¡d’in c.) vaatler, sözler 

vücûd-ı «ab&-âlûd: pis vücut, murdar, leş 

vüs¡at-serâ-yı ¡âlem: uçsuz bucaksız âlem sarayı 

 

-Y- 

 

yâbis: yaş olmayan, kuru 

yâfte-i dest-gâh-ı †abi¡at: ahlâk ve kâbiliyet tezgâhının levhası, bir kimsenin yaradılışını, 

kâbiliyetini ve kıymetini gösteren alâmet 

yed-i mü™eyyed-i ◊abîb-i Emced: pek şerefli ve Mecid olan Allah’ın sevgilisinin 
desteklenmiş eli 

yorπalamak: rahvan/sarsmadan yürümek 

 

-Z, ª, ±, ≤- 
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@aby-ı ka√îlü’l-¡ayn: kara gözlü ceylan 

za«m-güşâ-yı …alb-i pür-sûz u güdâz: yanıp yakılan kalbin sıkıntılar/yaralar açması 

@ahr: sırt 

zamân-ı vufûd: gelme anı, geliş zamanı 

≥amîr-i müstetir: gizlenmiş zamir 

@arf-ı müste…ar: hazfedilmiş öbeklerin manasını yüklenen, harf-i cer ve mecrûrdan 

oluşan takım 

zât-ı nübüvvet-âyât: peygamberlik delillerini gösteren zât 

zebân-güzâr: dilden geçen, ağızdan çıkan, söylenmiş olan 

≠eb√: boğazlama, kesim 

zehre-çâk: ödü patlamış 

zemzeme-sâz u tâc-ı bâhirü’l-ibtihâc-ı İslâm: İslâmiyetin âhenkli ve parlak tâcı 

zen: kadın 

zindegânî: dirilik 

≠irâ¡: arşın 

zîver-i §andû…-ı sîne: yürek sandığının süsü 

zu¡m: zan, sanı 

≠ü’l-√âfir: oyuk olan, boşluk bulunan 

zümre-i ¡u§ât: günahkârlar, isyan eden kimseler 
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İNDEKS 

 

-A- 

 

¡Abdullâh bin Ziba¡râ [5-b] 

¡Abdulmu††alib [42-b] 

A«feş [37-b] 

¡Amr ibnu Ü≠eyne [17-b] 

A§ma¡î [26-b] 

 

 

-B- 

 

Basriyyîn [48-b] 

Benî Cuheyne [7-a] 

Benû Muzeyne / Muzeyne [2-b] , [6-b]  

Büceyr [2-b], [3-a], [4-a], [5-a], [6-b] 

 

-D- 

 

Dâvud [58-b], [59-b] 

 

-E- 

 

Ebra… el-¡Azzâf [3-a] 

Ebû Bekr / ~ıddî…-ı Ekber [8-a], [44-a] 
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Ebû Sülmâ [2-b], [5-b], [42-b] 

Emeviyye [17-b] 
 

 

-H- 

 

◊arîrî [27-b] 

◊assân [bin ¿âbit] [14-b], [28-a] 

◊icâz [17-b] 

Hişâm bin ¡Abdulmelik [17-b] 

Hubeyre bin Ebî Vehib [5-b] 

 

 

-İ- 

 

İbn Hişâm [en-Na√vî] [2-a], [9-a], [25-b], [42-a], [54-a] 

İbn İs√â… [8-b] 

İyle [9-b] 

 

 

-K- 

 

Ka¡b bin Züheyr [1-b], [5-a], [7-b], [8-a] 

¢a§îde-i Bürde [1-b] 

¢atâde [58-b] 

Kur™ân / Kur™ân-ı Kerîm [47-b] [48-a] 

¢ureyş [4-b], [5-b], [17-b], [56-a], [56-b], [62-a] 
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-M- 

 

Medîne [17-b], [18-a], [57-a] 

Mekke [3-a], [5-b], [56-a], [56-b], [57-b] 

Me≠bûr [21-a] 

Mı§r [9-b] 

Mollacı…-zâde Me√med Râ™if [2-a] 

Mu¡âviye [9-a] 

Mu√ammed [3-a], [6-a], [6-b] 

 

-N- 

 

Na∂r bin Kinâne [56-a] 

 

-Ö- 

 

¡Ömer [2-b], [56-b] 

 

-R- 

 

Rebî¡atu’bnu Riyâ√ [2-b] 

 

 

-S- 

 

Sekkâkî [13-a] 

Seyyid Cürcânî [13-a] 

Sîbeveyh [40-b], [56-b] 
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-Ş- 

 

Şâm [17-b] 

 

-T- 

 

Tâ™if [5-a] 

 

-U- 

 

¡Ur…ûb [21-b] 

 

-Y- 

 

Yenbu¡ [9-b] 

 

-Z- 

 

Zema√şerî [10-b], [13-a] 

≤iyâ™u’l-Fu™âd fî Şer√-i Bânet Su¡âd [2-a] 

Züheyr [2-b], [3-b], [5-b] 
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 إثَْرَها  إثَْرَها  إثَْرَها  إثَْرَها  إثَْرَها  إثَْرَها  إثَْرَها  إثَْرَها  1

 النَِّجيبَاِت  النَِّجيبَاِت  النَِّجيَّاِت  النَِّجيبَاِت  النَِّجيبَاِت  النَِّجيبَاِت  النَِّجيبَاِت  النَِّجيبَاِت  2

 فَِعٌم ُمقَيَّدَُها ُمقَيَّدَُهاَعْبٌل  َعْبٌل ُمقَيَّدَُها َعْبٌل ُمقَيَّدَُها َعْبٌل ُمقَيَّدَُها فَِعٌم ُمقَيَّدَُها فَِعٌم ُمقَيَّدَُها َعْبٌل ُمقَيَّدَُها 3

 قُِذفَْت  قُِذفَْت  قُِذفَْت  قُِذفَْت  قُِذفَْت  قُِذفَْت  قُِذفَْت  قُِذفَْت  4

 بِالنَّْحِض  بِالنَّْحِض  بِالنَّْحِض  بِالنَّْحِض  بِالنَّْحِض  بِالنَّْحِض  بِالنَّْحِض  بِالنَّْحِض  5

 َجنَابَْيَها  َجنَابَْيَها  َجنَابَْيَها  َجنَابَْيَها  َجنَابَْيَها  َجنَابَْيَها  َجنَابَْيَها  َجنَابَْيَها  6

 قَْولُُهْم  قَْولُُهْم  قَْولُُهْم  قَْولُُهْم  قَْولُُهْم  قَْولُُهْم  قَْولُُهْم  قَْولُُهْم  7

 اُْنبِئُْت  اُْنبِئُْت  اُْنبِئُْت  اُْنبِئُْت  اُْنبِئُْت  اُْنبِئُْت  اُْنبِئُْت  اُْنبِئُْت  8

 لَقَْد اَقُوُم  لَقَْد اَقُوُم  لَقَْد اَقُوُم  لَقَْد اَقُوُم  لَقَْد اَقُوُم  لَقَْد اَقُوُم  لَقَْد اَقُوُم  لَقَْد اَقُوُم  9

 اَْهيَُب  اَْهيَُب  اَْهيَُب  اَْهيَُب  اَْهيَُب  اَْهيَُب  اَْهيَُب  اَْهيَُب  10

 اَُكل ُِمهُ  اَُكل ُِمهُ  اَُكل ُِمهُ  اَُكل ُِمهُ  اَُكل ُِمهُ  اَُكل ُِمهُ  اَُكل ُِمهُ  اَُكل ُِمهُ  11

 َمْفلُولُ  َمْفلُولُ  َمْجدُولُ  َمْفلُولُ  َمْفلُولُ  َمْفلُولُ  َمْفلُولُ  َمْفلُولُ  12

 فِي فِتْيٍَة  فِي فِتْيٍَة  فِي فِتْيٍَة  فِي فِتْيٍَة  فِي فِتْيٍَة  فِي ُعْصبٍَة  فِي ُعْصبٍَة  فِي فِتْيٍَة  13

 ُشكَّْت  ُشكَّْت  ُشكَّْت  ُشكَّْت  ُشكَّْت  ُشكَّْت  ُشكَّْت  ُشكَّْت  14
 

[Mollacıkzâde’nin şerhinde farklı rivâyetleriyle beraber aktarılan kelimelerin diğer Türkçe Kasîde-i Bânet Su‘âd şerhleriyle karşılaştırılması] 
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¢a§îde-i Bânet Su¡âd  

(ªiyâ™u’l-Fu™âd’a göre tam metin) 

 

 بَانَْت ُسعَادُ فَقَْلبِى اْليَْوَم َمتْبُولُو / ُمتَيٌَّم إثَْرَها لَْم يُْفدَ َمْكبُولُو   {١}

اْلبَْيِن إْذ َرَحلُوا / اِالّٰ ٲَغنَّ َغٖضيُض الطَّْرِف َمْكُحولُ َوَما ُسعَادُ َغدَاةَ    {٢}  

احِ َمْعلُولُ تَْجلُو َعَواِرَض ِذى ظَ    {٣} ْلٍم إِذَا اْبتََسَمْت / َكأَنٌهُ ُمْنَهٌل بِالرَّ  

ْت بِِذى َشبٍَم ِمْن َماٍء َمْحنِيٍَة / َصاٍف بِٲَْبَطَح اَْضٰحى َوُهَو َمْشُمولُ    {٤}  ُشجَّ

يَاُح اْلقَذَى َعْنهُ َواَْفَرَطهُ / ِمْن َصْوِب َساِريٍَة بٖيٌض يَعَالٖيلُ    {٥}  تَْنِفى الر ِ

 أَْكِرْم بَِها ُخلَّةً لَْو أَنََّها َصدَقَْت / َمْوُعودََها اَْو لَْو النُّْصَح َمْقبُولُ    {٦}

ٌع َو اِْخََلٌف َو تَْبدٖيلُ لَِكنََّها ُخلَّةٌ قَْد َسيَِط ِمْن دَِمَها / فَْجٌع َو َولْ    {٧}  

ُن فِي أَثَْوابَِها اْلغُولُ    {٨}  فََما تَدُوُم َعلَى َحاٍل تَُكوُن بَِها / َكَما تَلَوَّ

ُك بِاْلعَْهِد الَِّذي َزَعَمْت / اِالّٰ َكَما تُْمِسُك اْلَماَء اْلغََرابٖيلُ    {٩}  َوالَتَُمس ِ

نََّك َما َمنَّْت    {١١} َوَما َوَعدَْت / إِنَّ اْْلََمانِىَّ َوااْلَْحَلََم تَْضلٖيلُ فََلَ يَغُرَّ  

 َكانَْت َمَواِعيدُ ُعْرقُوٍب لََها َمثََلً / َوَما َمَواِعيدَُها اِالَّ اَبَاطٖيلُ    {١١}

 اَْرُجو َو آُمُل اَْن تَْدنُو َمَودَّتَُها / َوَما اََخاُل لَدَْينَا ِمْنِك تَْنوٖيلُ    {۱۲}

َسْت ُسعَادُ بِأَْرٍض الَ يُبَل ِغَُها / اِالَّ اْلِعتَاُق النَِّجيبَاِت اْلَمَراسٖيلُ اَمْ    {١٣}  

 َولَْن يُبَل ِغََها اِالّٰ ُعذَاِفَرةٌ / لََها َعلَى ااْلَْيِن اِْرقَاٌل َو تَْبغٖيلُ    {١٤}

ْفَرى إذَا َعِرقَْت / ُعْرَضتَُها َطاِمُس    {١٥} اَخِة الذ ِ ااْلَْعََلِم َمْجُهولُ ِمْن ُكل ِ نَضَّ  

اُن َواْلمٖيلُ    {١٦}  تَْرِمى اْلغُيُوَب بِعَْينَْى ُمْفَرٍد لََهٍق / إِذَا تََوقَّدَِت اْلِحزَّ

ٌل ُمقَيَّدَُها / فِي َخْلِقَها َعْن بَنَاِت اْلفَْحِل تَْفضٖيلُ َضْخٌم ُمقَلَّدَُها َعبْ    {٧١}  

َرةُ / فِي دَف َِها َسعَةٌ قُدَاَمَها مٖيلُ ُمذَكَّ َغْلبَاُء َوْجنَاُء ُعْلُكوٌم    {١٨}  

 َوِجْلدَُها ِمْن أَُطوٍم الَ يَُؤي ُِسهُ / ِطْلٌع بَِضاِحيَِة اْلَمتْنَْيِن َمْهُزولُ    {١٩}

َها َخالَُها قَْودَاُء ِشْملٖيلُ    {٢١} نٍَة / َوَعمُّ  َحْرٌف أَُخوَها أَبُوَها ِمْن ُمَهجَّ
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ادُ َعلَْيَها ثُمَّ يُْزِلقُهُ / ِمْنَها لَبَاٌن َو اَْقَراٌب َزَهالٖيلُ يَْمِشى اْلقُرَ    {٢١}  

ْوِر َمْفتُولُ    {٢٢}  َعْيَرانَةٌ قُِذفَْت بِالنَّْحِض َعْن ُعُرٍض / ِمْرفَقَُها َعْن بَنَاِت الزَّ

يَْيِن بَْرطٖيلُ َكأَنَّ َما فَاَت َعْينَْيَها َو َمْذبََحَها / ِمْن َخْطِمَها َو ِمَن اللَّحْ    {٢٣}  

نَهُ ااْلََحالٖيلُ    {٢٤}  تُِمرُّ ِمثَْل َعسٖيِب النَّْخِل ذَا ُخُصٍل / فِي َغاِرٍز لَْم تََخوَّ

تَْيَها ِلْلبَِصيِر بَِها / ِعتٌْق ُمبِيٌن َو فِي اْلَخدَّْيِن تَْسهٖيلُ    {٢٥}  قَْنَواُء فِي ُحرَّ

الَِحقَةٌ / ذََوابُِل َوْقعَُهنَّ ااْلَْرَض تَْحلٖيلُ تَْخِدى َعلَى يََسَراِت َوِهَى    {٢٦}  

 ُسْمُر اْلعَُجايَاِت يَتُْرْكَن اْلَحَصا ِزيًَما / لَْم يَِقِهنَّ ُرُؤَس ااْلُْكِم تَْنعٖيلُ    {٢٧}

 َكأَنَّ اَْوَب ِذَراَعْيَها ِإذَا َعِرقَْت / َوقَْد تَلَفََّع بِاْلقُوِر اْلعََساقٖيلُ    {٢٨}

ْوًما يََظلُّ بِِه اْلِحْربَاُء ُمْصَطِخدًا / َكأَنَّ َضاِحيَهُ بِالشَّْمِس َمْملُولُ يَ    {٢٩}  

 َو قَاَل ِلْلقَْوِم َحاِديِهْم َوقَْد َجعَلَْت / ُوْرُق اْلَجنَاِدِب يَْرُكْضَن اْلَحَصا قٖيلُوا   {٣١}

فََجاَوبََها نُْكدٌ َمثَاكٖيلُ َشدَّ النََّهاِر ِذَراَعا َعْيَطٍل نََصٍف / قَاَمْت    {١٧}  

ا نَعََى بِْكَرَها النَّاُعوَن َمْعقُولُ    {٣٢} ْبعَْيِن لَْيَس لََها / لَمَّ اَحٍة َرْخَوِة الضَّ  نَوَّ

 تَْفِرى اللَّبَاَن بَِكفَّْيَها َو ِمْدَرُعَها / ُمَشقٌَّق َعْن تََراقٖيَها َرَعابٖيلُ    {٣٣}

ابَْيَها َوقَْولُُهْم / إِنََّك يَا اَبِى ُسْلمٰى لََمْقتُولُ تَْسعَى اْلُوَشاةُ َجنَ    {٣٤}  

 َوقَاَل ُكلُّ َخليٍل ُكْنُت آُملُهُ / الَ اُْلِهيَنََّك إِن ِى َعْنَك َمْشغُولُ    {٣٥}

ْحٰمُن َمْفعُولُ    {٣٦}  فَقُْلُت َخلُّوا َسبِيِلىي الَ اَبَالَُكْم / فَُكلُّ َما قَدََّر الرَّ

اْبِن اُْنثٰى َوإِْن َطالَْت َسَلََمتُهُ / يَْوًما َعلَى آلٍَة َحْدبَاَء َمْحُمولُ  ُكلُّ    {٣٧}  

 اُْنبِئُْت أَن  َرُسوَل هللاِ اَْوَعدَنِى / َواْلعَْفُو ِعْندَ َرُسوِل هللاِ َمأُْمولُ    {٣٨}

ٌظ َو تَْفصٖيلُ ْهَلً َهدَاَك الَِّذى اَْعَطاَك نَافِلَةَ / اْلقُْرآِن فٖيَها َمَواعيٖ مَ    {٣٩}  

 لَقَْد اَقُوُم َمقَاًما لَْو يَقُوُم بِِه / اََرى َو اَْسَمُع َما لَْو يَْسَمُع اْلفٖيلُ    {٤١}

ُسوِل بِِإْذِن هللاِ تَْنوٖيلُ    {٤١}  لََظلَّ يُْرَعدُ اِالّٰ أَْن  يَُكوَن لَهُ / ِمَن الرَّ

ِ ِذى نَِقَماٍت قٖيلُهُ اْلقٖيلُ َحتَّى َوَضْعُت يَِمينِي الَ اُنَاِزُعهُ /    {٤٢} فِي َكف   

 ِلذَاَك اَْهيَُب ِعْنِدى إِْذ اَُكل ُِمهُ / َوقٖيَل إِنََّك َمْنُسوٌب َو َمْسئُولُ    {٤٣}

 ِمْن َخاِدٍر ِمْن لُيُوِث ااْلُْسِد َمْسَكنُهُ / ِمْن بَْطِن َعثََّر غٖيٌل دُونَهُ اْلغٖيلُ    {٤٤}
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ِضْرَغاَمْيِن َعْيُشُهَما / لَْحٌم ِمَن اْلقَْوِم َمْعفُوٌر َخَراذٖيلُ يَْغدُو فَيُْلِحُم    {٤٥}  

 إِذَا يَُساِوُر قِْرنًا  الَ يَِحلُّ لَهُ / أَْن يَتُْرَك اْلِقْرَن اِالّٰ َوُهَو َمْفلُولُ    {٤٦}

ِ َضاِمَزةً / َوالَ يَُمِش ى بَِواِديِه ااْلََراج   {٤٧} ٖيلُ ِمْنهُ تََظلُّ ِسبَاُع اْلَجو   

ْرَساِن َمأُْكولُ    {٤٨} ُح اْلبَز ِ َوالد ِ  َوالَ يََزاُل بَِواِديِه أَُخو ثِقٍَة / ُمَطرَّ

ُسوَل لََسْيٌف يُْستََضاُء بِِه / ُمَهنَّدٌ ِمْن ُسيُوِف هللاِ َمْسلُولُ    {٤٩}  إِنَّ الرَّ

ا اَْسلَُموا ُزولُوا فِي فِتْيٍَة ِمْن قَُرْيٍش قَاَل قَائِلُُهْم / بِبَْطِن َمكَّةَ    {٥١} لَمَّ  

 َزالُو فََماَزاَل اَْنَكاٌس َوالَ َكْشٌف / ِعْندَ الل ِقَاِء َوالَ مٖيٌل َمعَازٖيلُ    {٥١}

 ُشمُّ اْلعََرانٖيُن اَْبَطاٌل لَبُوُسُهْم / ِمْن نَْسجِ دَاُودَ فِي اْلَهْيَجا َسَرابٖيلُ    {٥٢}

لََها َحلٌَق / َكأَنََّها َحلَُق اْلقَْفعَاِء َمْجدُولُ بٖيٌض َسَوابُِغ قَْد ُشكَّْت    {٥٣}  

 الَ يَْفَرُحوَن إِذَا نَالَْت ِرَماُحُهْم / قَْوًما َولَْيُسوا َمَجازٖيعًا إِذَا نٖيلُوا   {٥٤}

دَ السُّودُ التَّنَابٖيلُ    {٥٥} ْهِر يَْعِصُمُهْم / َضْرٌب إِذَا َعرَّ  يَْمُشوَن َمْشَى اْلِجَماِل الزُّ

ُع الطَّْعُن اِالّٰ فِي نُُحوِرِهْم / َوَما لَُهْم َعْن ِحيَاِض اْلَمْوِت تَْهلٖيلُ الَ يَقَ    {٥٦}  



256 
 

 

 

[Mollacıkzâde Mehmed Râ’if’in Ağa Kapısı kassâmı olarak vazifesini sürdürdüğüne 

dair arşiv belgesi (BOA, HAT, nr. 1553/50, st. 3-4, 29 Zilhicce 1235 / 7 Ekim 1820)] 
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[Mollacıkzâde Mehmed Râ’if’in Yenişehr-i Fenâr kadısı olarak atandığına dair 

tevcihat belgesi (BOA, HAT, nr. 1565/12, st. 5-6, 1 Safer 1240 / 25 Eylül 1824)] 



 

 

[Mollacıkzâde Mehmed Râ’if’in vefat tarihi dolaylarında (1823) Yenişehr-i Fenâr’daki Osmanlı mimari eserlerini gösteren çizim. (Yuvarlak 

içine aldığımız eserler, Mehmed Râ’if’in, haziresine defnedilmiş olma ihtimali bulunan camilerdir.) Harita için bkz. Yusuf Halaçoğlu, 

“Teselya Yenişehri ve Türk Eserleri Hakkında Bir Araştırma”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S. 2-3, İstanbul 1974, s. 89-100] 
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Huve’l-Bâ…î 

Mer√ûm ve maπfûr 

el-mu√tâc ilâ ra√meti’l-¢adîr 

Sâbı…â cizye mu√âsebecisi 

Mollacı… Mu√ammed Efendi 

rû√iyçün el-Fâti√a 

Sene 1151 [1739] 

 

 

Fotoğraf I ve II: [Hartavî serpuşuyla, Mollacıkzâde ailesine ismini veren Mollacık Mehmed 

Efendi’nin Beyazıt Kaptan İbrahim Paşa Camii haziresinde yer alan 94 numaralı mezartaşı 

görseli (ayaktaşıyla birlikte)] 
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Huve’l-»allâ…u’l-Bâ…î 

Mer√ûm ve maπfûr Monlacık Mu√ammed 

Efendi’nin zevcesi mer√ûme ve maπfûre 

el-◊âc ¡Âyşe »anım rû√iyçün Fâti√a 

Sene 1156 [1743/44] 

 

 

 

Fotoğraf III ve IV: [Mollacık Mehmed Efendi’nin zevcesi Ayşe Hanım’ın Kaptan İbrahim 

Paşa Camii haziresinde yer alan 83 numaralı mezartaşı görseli (ayaktaşıyla birlikte)] 
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Huve’l-Bâ…î 

Sâbı…â Rûm-ili ¢â∂î¡askeri 

mer√ûm ve maπfûrun leh Mollacıkzâde 

el-◊âc İs√a… Efendi rû√iyçün 

rı≥â™en lillâhi te¡âlâ el-Fâti√a 

Mer√ûmuñ güftesi ve va§ıyyetidir 

Encümen-gâh-ı fenâdan nice oldumsa nihân 

Lev√-i …abrimde de nâmım olur elbet pinhân 

Umarım ra√met Settâr u Kerîm u ◊ay’dan 

Cürm ü ¡i§yânımı da setr ide kef-i mîzân 

Sene 1195 [1781] 

 fî 14 ± [1 Aralık] 

Fotoğraf V ve VI: [Örfî serpuşuyla, Mollacıkzâde Mehmed Râ’if Efendi’nin dedesi, Rumeli 

Kazaskeri İshak Efendi’nin Kaptan İbrahim Paşa Camii haziresinde yer alan 107 numaralı 

mezartaşı görseli (ayaktaşıyla birlikte / Nazmın vezni: fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün)] 
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Mer√ûm Mollacı… Me√med Efendi’niñ 

kerîmesi ve √âlâ mektûbî-i 

~adr-ı ¡Âlî Râπıb Efendi’niñ 

zevcesi Lebâbe »anım 

rû√una el-Fâti√a 

Sene 1153 [1740/41] 

 

 

 

Fotoğraf VII ve VIII: [Mollacık Mehmed Efendi’nin kızı ve Sadrazam Koca Râgıb Paşa’nın 

zevcesi Lebâbe Hanım’ın Beyazıt Kaptan İbrahim Paşa Camii haziresindeki 88 numaralı 

mezartaşı görseli (ayaktaşıyla birlikte)] 
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Huve’l-Bâ…î 

Sâbı…â ~adr-ı Rûm-ili 

ve re™îsü’l-¡ulemâ iken 

irti√âl-i dâr-ı be…â iden 

mer√ûm ve maπfûrun leh Mollacı…zâde 

İs√a… Efendi ma«dûmı el-◊âc 

A√med Mu«târ Efendi rû√iyçün 

El-Fâti√a 

Sene 1226 [1811] 

 

Fotoğraf IX ve X: [Örfî serpuşuyla Mollacıkzâde Ahmed Muhtar Efendi’nin Karacaahmed 

Mezarlığı’nda yer alan 3796 numaralı mezartaşı görseli (ayaktaşıyla birlikte)] 
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Huve’l-»allâ…u’l-Bâ…î 

Sâbı…â İslâmbol …â∂îsi 

İs√a… Efendizâde 

A√med Mu«târ Efendi’niñ 

câriyye-i menkû√ası 

mer√ûme ve maπfûre ◊âcce 

Esmâ ¢adın rû√una el-Fâti√a 

Sene 1210 [1795/96] 

 

 

Fotoğraf XI ve XII: [Mollacıkzâde Ahmed Muhtar Efendi’nin zevcesi Esmâ Hatun’un 

Karacaahmed Mezarlığı’nda yer alan 3794 numaralı mezartaşı görseli (ayaktaşıyla birlikte)] 
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Huve’l-◊ayyu’l-Bâ…î 

Sâbı…â Selânik …â∂îsi 

Mollacı…zâde A√med 

Mu«târ Efendi’niñ oπ[lı] 

müderrisîn-i kiramdan mer√û[m] 

ve maπfûr Mu√ammed Mes¡ûd 

Efendi rû√iyçün 

[el-Fâti√a] 

[Sene 1199] [1785] 

Fotoğraf: XIII: [Örfî serpuşuyla Mollacıkzâde Mehmed Mes‘ûd Efendi’nin Karacaahmed 

Mezarlığı’nda yer alan 3797 numaralı mezartaşı görseli (bazı kısımları dökülmüş ve öne 

doğru yatmış bir vaziyette)] 
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 Huve’l-Bâ…î                         Huve’l-Bâ…î   Huve’l-Bâ…î 

      Sâbı…â Ana†olı        [Sâbı…â Ana]†olı          Sâbı…â Ana†olı 

           ¢â∂î¡askeri        ¢â∂î¡askeri Mollacı…        ¢â∂î¡askeri Mollacı… 

      Mollacı…zâde İs√a…     [zâde] İs√a… Efedi’niñ       zâde İs√a… Efendi’niñ 

        Efendi’niñ dayısı            […ayın vâ]lidesi                  hemşîresi mer√ûme 

  mer√ûm ve maπfûrun leh  [mer√ûme ve maπ]fûrun lehâ       ve maπfûrun lehâ »adîce 

    A√med Efendi rû√una     Rû[…ıyye »âtun] rû√una    »âtun rû√una 

    rı≥â™en lillâh el-Fâti√a    [rı≥â™en] lillâh [el-F]âti√a         rı≥â™en lillâh el-Fâti√a 

     Sene 1113 [1701-02]        [Sene 1166] [1753]          Sene 1144 [1731-32] 

 

Fotoğraf XIV ve XV: [Nezkep serpuşuyla, Mollacıkzâde İshak Efendi’nin, Fatih 

Atpazarı civarında bulunan Manisalı Mehmed Paşa Camii haziresi 14 numarada yer 

alan dayısı ile 15 ve 16 numaralarda yer alan kayın validesi ve kız kardeşinin, bitişik / 

üçlü mezartaşı görselleri (ayaktaşıyla birlikte / Bazı kısımları büyük ölçüde dökülmüş bir 

vaziyette)] 
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