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~iıtiı;Li ŞA·iRılıEH
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Y.rd. Doç. Dr. Ahmet SEVGİ. c•ı
\Girit, ıbuıgün Ege'de Yunanistan'a bağlı <bir ada.dır. 8379 :km3 ·
yüzôlçümüne sahip olan ibu ada, tarihte stratejik önemini daima korumuştur. !Bu· yüzden
Tür.kler
.
. 'daha XIV. asırda Girit'i fethe teşebbüs
etmiş ve ıbu girişim Kanuni Sultan Süleyman zamanında iyice yo~
ğunlaışınuştı. Ancia'k, ibir türlü ıfetih ,gerçelkleş.miyıordu. Nilhaıyet XVIU.
yüzyrlın ba,şlarında Girit \bütün olaıraık Türklerin eline geçti.
üzere bir to,prağın vatan ıolaıbilmes-i için ·s adece fetilh yeOnun !birtak1m değerlerle :yıoğunilrnası gerekir. Bu· da
f etıhl ..gerçekleştiren :qıilletin kültür değerlerin'i o beldey,e taşıyaraık
oraya keneli daımgasını ıvurmasıyla mümkün olma:ktadır.
·

Bilinddği

ıterli değildir.

1

· N.e dim'in :
·"Bu şelır-i Staınbul ki bi-ınisl ü ,bahadır
Bir sengine yeık-pare . Acem mü11ki fedadır." Cl)

.

.

.

beyti, İstan:bul'un: /bir Türk ışeıhtl olduğunun ve.sik-ası değil midir?
Atalarımız fethettiği

'her t<;>ıprağa olduğu •g ibi Girit'e de ibir'taik.ı,m .
değerlıeri ,götiwmeyi ihmal etme?l,işıtir. Orada da cami, ıtürlbe, dergah,
çeşme vs. ·ıg'-i!bi mimari eserler yaptırmış ve ·sanatkarlar yetiştiırmiıştir.
·N·edim'in istanıbul için söyle!diğini ıRaş1f Efenıcl'i'niri de _GirH iıçin -söylemiş 1olduğunu ·görüıyıoruz :
"En ufaik ·b ir -~ı;rıı biın yere tercih ·eylemem
Bi-baıha gevıherle·rin lkan-ı kiiıhan].{lır Girid."

(2)

Arıcak, · Balkan Harbi'ni müteakip Girit'in elimizden çıkmasıy

la Rumlar ve Yunanlılar .ıbüyüik ıb!.i.r talhriibata girişerek kısa süre'de .
orada ıbulunan :b ütün külıtür vaırlığımızı ıyıok etmişlerdir...
(*)
(il;)

(2)

S. Ü. Fen-Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi.
Abdulbaki Gölpınarlı : · Nedim Divanı, İst. 1972, s. 85.
"İntibah" No. : 7, 28 Cemaziyel'-evveı, 1298, s. 4.

CF.: 3)

-.
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Btrıgün Girit'te çıkan "İnt~baıh" Gazetesini k?,rıştı.rıııken Girıtli
şairlerin tefri~{a edildiği ıbir yaa;ı s·e risi ~ikkat'imizi çetkti. .. Girtt'i ve

oradafl{i kültür varlığıımızı ıkoruya•maclık.. Ama ~ıiıç olmazsa, /bir za.manlaır sanat ıve edelbiyatı1mızın ta oralara kadar uzandığını, oraılar
da 'ela ney üıfley.ip sema etti:ğimizi _bari unutmayalım düşüncesiyle !bu
yazı d'izisini yeni haırıflerle yay~mlaımaıya ikarar verdik.
İnıtibah Gaızetesinin 1. sayısında

: "Girid"de meıtıd-ara-yı vüoud
ola:q . ha/z-ı şu'aranın terMimri aJhrva1iyle asar-ı şi'riyıyelerini mutazammın bir me-cmıi'a tesadüfen ·e1i-m.iıze ıg-eçınişdir. M)lhteviya:tı şa
yan-1 mütala'a ·gıörüldüğünden tefrikamızda neş.r olunmasını fa'ide,.den
göremedik~'. ·. CG) . şeklinde ,taıkkti:m ·e dilen tercüme-i hallerin
. h:aJi
.
.
·

yazarının ikıi-m olduğu

ibelli

değHdiır. Terr,i!kanın sonınıdaıki

ut

rumuzundan 'biyografileri.' "!ntilba!h" yazarlarından Mehmet Nuri
BeyJin neşretnüş olduğu düşünül6bilk .
. Tefrikada yer alan

şairler şunlardır

:

1 -.

Salaıcı-zaıda ş·eyh ·M ustafa Efendi. (_"İnti;~a.ıh", No: ı, 5 Saf.er ·12fJ8, s. 3) .

2 -

Hafız el...Hac Albdulhamiıd Eıf enıcti.

C"İntFbaJh", No. : ı, 5 Sa-

fer- 129H-, s. 3-4).
3 -

4 -·
· s 6 .7 -

ra·şk-endi el-'Hac Mehmed Efendi. · ("İntıtbaih", No. : ı, 5 Safer 1298. s. 4) ·. ·
. Ahmed Hiıkmeıt Efendi. C-",intiıb~>h"), N,o: 1, 5 Safer 12'98., -s-. 4).
İlbrahiım Hıfzı Ef.endi. 1 C'"İntibap.", No: 2, 12 !Saf-er 1298, s. 30).
. Nahifi Efendi. C'"İntilbah", No.: 2, 12 !Saıf.er 1298, s·. . 4) .
Ahmed Bfdri Efsridi. ("İntiıooh", N'O: 7, 18 RaJbiu'l-evvel

1298, s. 3).

8 - . Ahmed CeZJbi Efendi. (·"İnti'baJh", ·No. : 7, 18 RaJbiu'l-evvel
1298, s. 3 ..4).
9 - Lebilb Efendi. · ("İntiıb~", N,o.: 7, 18 Rafuiu'l-evvel '1 298, s. 4):
ıo - 'Aziz Ali Efendi. (".i nti!ba'h", N o. : 10, a Ra;biu'l-ahir 1298,
s. 8).
11 · - El-Hac İlbrfıihrim ·B esim 'Beg. U'İntilbaıh'.', No. -: 1'8, 5 Cem~i- ·
y.e'l..,aihJ.r 1298, s. ·4) .
12 - El~ac Ahmed tvle'rubi Efendi. C"İntilbah'.', No.: 26, 2 ·,şa'ıqan
1'298, s. 3.... 4) .
1

(3)

'·!ntibah", No. : 1, 5 Safer 1298, s. 3.
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13. 14 15 -

Ya:hya Karni Efendi. C"İntiıbah"," No.: 27, ~ Şa'lbah 1298, s. 4).
Osm-an Nuri Beg. ("İntiıbaıh", Nıo. : 31, 7 Raımazan 1298, s. 4).
·Şefik Efendi. C''intifbaıh'.', No. : 34, 28 Ramazan 1298, s. 3...4).

Ele alınan şairlerin ıbiy.ogra.fileri, "tezkire"l€rde_ olduğu grbi,
umum'iyetle ceddi, lakabı, ınesleği, hayatından çi2ıgiler ,eserleri, vefatı
_şiirlerinden örnekler şe!klin'de ıv~rilımiştir. ,

ve

Tefrikada yer alan örnelk şiirler incelendiğinde ibu şairlerin pek
.g üçlü olmadııkları ıgö:rülür. Ancaık za·man zam-an güzel ibeyitı.ere rastlamak da münilkün :
Külahın

eyleyüp işkeste zülfın ninı.
Çözüp bend-d. nµ.yanıın aşınca teslim

göstermiş

ggstermiş. · (4)

Lefbib

** *
Görenler gerdenin ol afetin kafurdur dıirler · ·.
Bakanlar sinesin ayine-i ,b illürdur .dirler. (5)
Kamı -

** *
Nedir ey afet:--i can tarz-ı levendane · geliş
Nim.-nigah ile t6bessüm iderek ~öyle geçiş. (6)
Nahifi
Ayrıcç1.

tefrikada yer alan şairlerden ülçünün Giıbr~him H1fzi . ·
Efen'di, Alhined Me'aıbi Efendi., Os,m an Nuri Beg) . müretteb diyanı. iVe
1
birinin de CŞe~i'k Flfendi) Mat/h u divançesi olduğu· 'belirtilmektedir. Bu
·aırada, Sırrı Pa,ş•a'nın Giritli :Şairler haik'kında lbiy,ografi'k bir eser kalem.e a1maJkta olduğuna dair düşülen not. da (7) dikkate şayand~. C*)
Bu :bilgilerin "İnti/baJh" say;falarında . kalmaması .ve ,günümüz
aıraştırıcı1arına . kolaylıık sağlaması iıçin önce biyoıgrafilen ,müıte~ki
beiı de Raışid Ef.endi'nin "Giri'd" redifli manzüm•e sini sup.uyıqruz;
TERCE!ME-İ HAL-İ- SALACI-ZADE ŞEYH MlJlSTAFA EFENDİ

Müışarun ileyıh. ıSaiacı-zade lakaJ.bııyla :m.eşhür. u ma'ruf veenva'-ı
müc,lhed'at ü k.eramat ile mevsufu ·m e'luf olan meşayiI:ı-( kira·mdan.
Şeyh Ahmed Efendi'nin maıhdüm-ı me'ali-meliumı ülup ,pederi ibin
(4)
(5)
(6)
(7)

"İntibah", No. : 7, 18 ·Rabiu'l-evvel 1298, s. 4.
"İntibah",

No. : 27, 9

Şa'ban 1298,

s. 4.

"İntibah", No. : .2;. 12 Safer .ıl.298, s. 4.
"İntibah", No. : 34, 28 Ramazan 1298, s. 4

(*) · İbnülemin

M. Kemal· İnal'ın "Son Asır Türk Şairleri"nde, Sırrı Paşa'nın
biyografisini · verirken böyle bir eserden bahsetmediğini belirtelim. · (Bkz.
a.g.e., c. 3, Dergah Yayınları; İst. 1988, s. 1734- 1738).
\
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sekiz yilz yetmiş tarihinde t~rk-i ta'allukat-ı cilhA:q. ve 'azim-i ·halvatgede-i Yezdan ,d ldukda henüz sinn-i ,t emyize reside olmaniişıdı: Tarih-i ıvel·adet ü vefatı .ıgaıyr-ı ·m a'lum ·q,lup ahlaık-ı haısene ve etvar-ı
,müstaihseneleri makıbıll-i enam idüıgünden li.aılim ü selim sahi vü !kerim 'ariıf-i !bi'llah mürşid-i a:gah evsaıf-ı cemilesiyle zehan-zed-i sLgar u
kibar olmı~ıdı. ·
·
··
İ-şlb~

m:üşarun ileyıhindir:

terci.'-i .b end

. T,ERCİ'-İ BEND
Gi.ııidi Haaı:yıeıviyem

Seyahat ehİiyem

ben Salacıoğlu'du:r namım
yerde yok temkin ü arö.ınım.

bir

· Vücudum. ka/ besine -bir erin 'avniyle · yol buld~m.
Egeı;çi ihacc-ı beyt itdim veli e.skitdim ihramtm.
1

ŞaraJb-ı

vahdetin yak cur'3$ın niiş ~yle'dim bir dem
içince mest 9l~p hala o lk:eyfüyetle sersamem.
Safalar . vaktidir 'arz-ı cemal itdi yine nevruz
Bi-hamdi'Ha11 frişdi 'ızzet ü rif'atle ·bayramım.
+--- / +--- / +- - - ,J +--TERCE1ME-.i HAL.:;i HAFIZ EL-HAC ABDULHAMİD EıFENDİ
Müşarun ileyh Hunikar 1vieydanı'nda vakı' Sultan İbra>him Han
· haızretlerin'in ·c ami'-r ,şerifi ima;mı Hafıız Mustafa ıEfendi'nin necl-i ne. ziiş ü ihtilat-ı .zurafa vü dervişan müşarun i'leyıhe ba'is-i i'tila-yı şan
Kur'an-ı 'azimü'ış..ışana mülhak ve kemaİ-i rüşd ü zek_
a ya muva.ffak
olup ibin yüz a1tn11ş tariıhinde Tokadi M-e'hriı,ed Efendi'den b~'z-ı
·uıüm u fünün ıgıörmes"iyle lbeyne'l-wkran müşarun lbi'l-lbenan ve· amıi
1
ziş ü ihtilat:-ı zurafa vü dervişan ' müşarun ileyhe fba'is-i i'tila-yı şan
ol'dı.
·

'azimetle ba-'de_'l-'avde irtihal-i dar-ı ıba
ka itm.iış olan validi Hafız Mustafa Ef.endi'nin yerine camı'-i mezkur
iımamı iken ·H anya ınüftisi el-Hac ıMustafa Efendi'nin vu'kü'-ı vefatı
has~biyle cabin-i müıbiri:-i 'alimanelerinde la.mi' olan envar-ı lkaıbıilıiy
yet ve istr'dad-ı ınader-zadi muktee:ası üzere rütıbe~i celile-i iftaya
.su'ud He kam-reva v,e hallal-ı müşkilat-ı a'la vü e·dna olup on beş sene 'ale'd-d.evam müf.ti'l-enam ve ıba:b""'ı ,şeref-ı iktiswbı merci' ü melaz-ı
havas u 'avam ·olduıgı halde nasılsa lba/z-ı (bed-sirişt ü bed-endiş kurenaya muıkarenet itm-e siyle ehali-i :beldenin hakikı,nda 'a;krde-i hüsn-i
ızanl~rı fasid ve bu ~esile ile ha.sede-i nev-devletanın canilb-i evİi,ya
yı ni'aıma hılaf-ı inıhalarla eımti'a-i,iıftası kasid oldıgından bin iki yüz
altı s·8nes'i ramazanında mansııb-ı fetvadan 'afvı vuku' bulaırak SeiBir

aralık 'hacc-ı şerirfe
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sebil naımıyla, ma'nirf çifıtUginde i'kamıe·te me',m ur olmuşdur. Ol çif.tlikde tilaivet-i Kur'an He ·imrar-ı ruz u şe/ban itmekde iken ıbin iiki Y:(iz
on altı s·enesi ·z i'l-hiccenin evahir.inde ·b ir i!k,i gün bimar· u hasta:Jve
nihayet civar-ı rahrriet-i Ha'kık'a peyveste olup haric-i şehrde i\Ta:ki'
makberdeki mescid-i şerif ·hatiresinde defn olurunuşdu:r. Tarih-i vefa.tını Sal.acı-zade ıbu ,mısra' He stöylemiş.dir: ·
•

1

.

MISRA'

.ta

Eyledi me'va beıhiştin salınını Aıbduthaınid.
.

.

/

. , ,. , ı . ,::. ~ L.1.~ ~:=>,....? d;...!-r-: ı,;,

ı..S ~ ı

lşbu .g azel-i bi-'beıdel nl zat-ı ibelaıgat:rsımatındır:

GAZEL
Haıtın -ınisk

u 'anbertiir ey naz-perver
Şekerden o !enler' mümessek mükertrer

Soraydım

Şorıaıydım

deha.na o rengin la;'Iin
nedir bu mey-i nab-ı ahmer

Geleydi kenara o semr-i revanim
Süreyd1ııtı ayağı türaJbına _
yüzler
Gönül safhası naıkş-ı ihüsn-i h~tınla
Begim· 'bir 1kitab' oldı zi!ba ımuı.savver
Eda-yı latifiınle saıyd eıyletl!in

Dil-i

Ha.fız'ı

ey

hoş-endam

sen
dil-her.

· + - - I + - - I + - -: .1 + ·· ·
· TERCEME.J HAL-İ TAŞKENDi EL..ıHAC :MEHMED EFENDİ
Müşarun

Heyh Taışcı-za;de laka!bııyla şöhret-'Ş'i'ar ha'iz-i ıkeımalat-ı
'ilm ü vekar ibir zat-ı sütude-etvar u ıfazıl-ı meıkarim-disar o:ıuıp üstwcl-ı pen'di 'Ali Efendi ,m erhumdan sonra m·e'zunun bi'l:-ifta ve 'bir
· def'a 'afvı vuku' bularak def'a-i saniye olmaık üzere yine sa'ıd-ı mesned-i fetva olara~{ ıbi,r_ ·kruç ·sene sonra 'azim-! dar-ı lbaık~ · oım:uşdur.
Tarih-:i v-elaıdet ü vefatı ,gayr-ı ma'lum i.se ' de 'ilm ü fazlı mesel-i sa'ir
· şa'ir-i mahir :0ld1gı hakknidaıki
·rivaywt hala müteıb&kidir. Asar-ı
.

1

•

mem:dl1hasından yadiıgar !kalmamışdır.

TERCEM·E -,İ HAL-İ AHMET H·İKMıETI EFENDİ
Müşa.ırun

ileyh Bi-namaz Ahmed Efendi deyü ma'nif u meşhur
olup veladeti Hanya'da vakı'dır.
Tarik-i Üıveysiyye'
ye intisab ve gu.
.
-·
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.

·Şe-gir-i fa;kr u fena plarak haılk-ı 'alemden i'hticaJb -i~m'işidi. Bin yüz
kırk tarihinde rt;erık-i 'alem-i fani eylemişdir. Rahımehu'llah .
. Şu'ara-yı ibenamd.an ;Naıhifi, tariıh-i fevtini · bu ıgun~ dimişdir:

MISRA'

1

Meclis-i

gül-sitan-ı

adne

aç.dı rühı

bal ü per.

\"l .
Bu

/birkaıç

asar 101

zat-ı ıbüzürık-varındır:

DER-NA'T-I ŞERİF
Dal ey gav:vas-ı en'dişe yıne gel ka:'r-ı deeyaya
Me'ani dürlerin diz ııişte-i nazm-ı- mıuiiaffaya ·.
Açıl

gönül giıbi ey dil degildir vakt-i hamüşi
Bu dem bütbül gibi gel nagme-riz ol verd-i ma:'naya .

Mey-i 'aşk u ma:haıbbetden rneded bir cam sun saki
O şevlk ile yazaım hir arz-ı hal ednadaI:t a'laya

Ne a'la cümleden bala .Jramudaaı a'Iem u emce1d
Ki hiç andan y.aıkmlar yok Cenab-ı Rabb-ı Mevla'ya
Rasül-i Hazret-i Gaffar Habiıb-i. Hazret-i Settar
Kıl han-ı Iütfi mebzulıdür kamu a'la vü ednaya
Anınçün Atlem'e ta'lim-i esma eyledi Halık
Anın hü~-i ce,m alidir !ki halet virdi' Havva'ya

Yusuf cemali ıkıldı çün şeyda Züleyha'yı
ıKarnu mal ü menalin sarf idüp hem · düşdi ısaraya
Anın

Anın mihriydıi.

Anın şev ki

C*J

Hayat-ı Hız.r'a

Dem-i
(*)

iden zerre

zeııre Tftr-ı Sina'yı

lafzını

hir katre

söyletdi ·Müsa'ya

Iu'aJbı

şiıin...,kelamı 2ıindeM.k

ba'is olmuşdur
virdi ;Me.slha'ya

"Ne vakit ki Müsa belirlediği_miz vakitte geldi ve Rabbi onunla konuştu;
Müsa: "Ey Rabbim!, dedi, kendini bana göster de bakayım... " Rabbi ona:
"Sen elbette beni göremezsin; ama ·dağ,a dikkatle .bak, eğer yerinde durursa beni görebileceksin demektir" buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince . onu
param-parça etti ve Musa da bayılıp düştü." mealindeki ayetten yapılan
bir iktibas ... Bkz. A'raf' suresi, Ayet: 14·3. ·
-
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Anın lütfı nigaıhı olmasaydı Hiıkmeti

S.ende
Nice malik olurtlun sırr-ı cifre 'ilm--i ahfaya

Mıulkaddes rôhına Hak; dan salat ile selam olsun
.M eh ü hiırşid zıya ·v irrliJkçe şeb ruz riıy-ı dünyaya

+---1 +--- / +--- / + ··--

VE LEHÜ EYZAN
Tire-dil sanma beni mühr-i. peye-m ber bendedir
Nu11k-ı Zeıyne'l-'aıbidin asar-ı Ca'fer ,b endedir
•

Baikrna hak.den giydigim zaıhirdeıki pirahene
Ben melek hem ademem a'ra~ u cevher bende'dir
Ateşe

bak ey münecdm zeyc ü usturlabını
Nüh-felek burc-ı menazil yed!i. a;hter hend~dir

ı

Kal'a-i püla:d-ı ahendir bana esma-i Hak
-Düşmen üzre. na~r~i Allahü ekber bendedil"
Hi-~eti'yem ey 'ad:üv şi~lr-i aıhımıdan saJkın
Kim nigah-ı Zü'l-feikar u sırr-ı Hayd'ar ben'dedir.
-+--/ -+--/-+--/-+TERCEME-•
İ HA.L-İ 1İBRAHtM
HIFZI EFENDİ
.
.
Müşarun

iley'h Hanya'da Farisi Hac-~si 1dimekle ş~hir olan -erıbab-ı ·
ma'arifin se~ülendi ıHaıfız ıİlbrahi,m Efendi'dir. ·
Mu'alli:m-i

sı,byan

-olup evahir-i · cö•mründe

fazı

u meziyy.e tine
g.ayr-ı . vakıf ıba'z-ı adem.ıerden rencide-ıhatır ,olma-sıyla . Kancliye'ye
'azimet ıve altı •s ene sonra rvatan-ı aslisine 'avdet ile bin ikiyüz on- üç
senesi . ramaz·anında ta'uri 'illetine duçar :ve ni·hayet /bu '.Uletden rehaya'b ıolamıa:yaırak 'azim-i daru'l~karar · olmuş.dur.
Lisan-ı

Rumi ile mülemma' eş'arı hayretdi'h:.i nüza,ma-yı devran
.ve lhicviıyyat ·u leıta'ifi gıiq~-ıfer,ma-yı kasa'id-i Ha~met ü Selman olurp
her ,şiveye kadir eş'arı vafir fbir •şa'ir-i 1maıhir idı. i14üıkemm,3l ve müretteb divaJ?.ı olup bu bir kaç ·e'Ş'ar-ı albdar bi'·~-inti'ha'b seıbt-i .ceride--i
asar kılındı : .
-39
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DER-NA'T-1 ŞERİF
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Ey Muhammed, senin vaşfm iyi-kötü herkesin dilindedir. Kainaıtta eşin
ve . benzerin yoktur.
Ey peygamberlik halkasının başı_! Kulluğunun güzelliğinden dolayı . ·sen· Allah katında mümtaz bir kişi oldun.
·EY iki alemde Alla..h'ın seçkin kulu! Muhakkak Allah seni korkutucu ve
. müjdeleyici . olarak gönderdi.
Cennet, ytı.ce .dergahına yüz süren kişi için bir sığınaktır.
EbO.cehil gib.i cehalet sebebiyle inkar eden kişiler bağı olarak karşılanır ve
cehenneme atılırlar.
Ey Hıfzi, kıyamet korkusuyla endişeye düşme! Çünkü omda senin için yardımcı vardır.

-
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TERCFME--İ HAL..i NAHiFİ EFENDİ
.

.

·Müşanin ileyh iHaır.putiyyii'.1,-asl oluqJ H·a nya'ya gelerek Girid'i
ittilhaz-ı vatan-ı sahi ttm'iş olma:gla Girit şu'aras.ınıclan n;ıa'dıl'd-olmuşdur. Şi'r ü kitabeti -ieıtafet-i ,ma;nadan hali •ciıeıgildir. !Bin yüz aıltmış
•
de1kuz -t arihinde canilb-i · Bey'tuUah'a revan ve ba:'de'l-'avtle i-rtihal-i .
· dar-1 · cinan ,eylemiışdıir. Bu gazel merhum müşarun ileyhindir. (+) Ey saki, şarap kılsesinden bana tattır. Bülbül gibi inliyorum. beyaz elinle

bana. şarap ~un. Eğlence için vasıtaların hazır olduğu böyle bir mevsimde
sürahinin kulkul etmemesi uygun olmaz..
·
Bütün ufuk Allah'ın sanat eserleriyle süslendi. Sümbüller ayağa kalkarak
aleme tazelik verdi.
"Ey gafil şarap iç" diye nergis işaret vermektedir. Sevgilin sorhoşluktan
dolayı saçlarını yüzüne dökmüş.
Ey Hıfzi,
maruti gözden kurtulmak : nasıl mümkün olur? Her an büyülemek için yanağın ·üzerine · fülfül koyar.
·

o

·-
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GAZEL ·,

Nedir ey afet-i can tarz-ı levendiıne geliş
Nım-nigah ile tehessü-m iidereık. böyle geçiş
Garazıın

'arz-ı meta' ise ani.an sultanım ,
Biliriz hoşca ,kumaş olduğun ey k~bık-reviş
Nişter-i ga~en· ile kıyma 'efend.im kerem

Yokla

naıbzım

ne

çekermiş

it

yecl-4 berberde .kalış

Üstühaın-pareyi düşn~ı

atup agyare
Vire 'gör 'aşılkına hısse-i .rindane sögüş
Gayret el virdi şeha kelb-4 raıki~e nisbet ·
Nim-ten üstüne bi'llah yapayı,ni sana biniş
Dest-i Sal,m an-beçeye oldı ·Naıhifi teslim
İşte baş ey şeh-.i hun-hari-i cellad-m'eniş.

++-- / ++-- / ++-- / ++TERCEME~İ HAL-İ AHMED BEDRJİ EFENDİ
Müşarun üeyhin maska:t-ı

re'si Kand'iye şehri olup fenn-i şi'r,de
asarı mu't·eföer :v e inşada da'hi kemalatı eıbher idi. Bin yüz yetmiş beş
tariıhinde terk-i daıg'daıga-i dünya ve r~hlet-i dar-ı :baıka eylemişdir.
İşbu

'idiyy,e

asar-ı

.·

.

.m ergüfbesinden yadigar

'ka1mışdır:

'İDİYYE

Merhaba ey gu.rre-"i

1

garra-yı nur-efşan-ı

'id

Ey hilal-ebrü-yı maıh-ı tal'at-ı rahşftn-ı 'id, ·

Kase-i bilhir sahbadır hilal-i 'jdi gör
Ruzeyi aya sayar mı kiize-veş rin_dan-ı 'id
Bülb:ülem· ıbir gelgeli rengi çuıka şeydasıyam
Sine 'uryan eylerem ahşama delk efgan..:ı 'id

Bedri besdir söz heman hatm-i kelaım eyle du'.a
Çünlki oldun mahfel-i 'irfanda ta'rif..ıhan-ı 'id.
-+--/ -+--/ -+- ~! .:.+.
TERCEME~i ıH.AL-İ AHMED CEZBİ EFENDİ
.

.

.

.

· Müşarun

.

ileyh ,çl.ahi Kandiy,eli olup meşr-eıbi rinidane ve mesl~ki
laubaliyane ildıi.. Bin yüz doksan altı sene~'inde .irtihal-i daru's-surur
eylemtşdir. Na't-ı ati müşarun tleyhdntlir:
-·
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NA'T-1 ŞERİF
Yeridir taze zemin
tarh ide medhlnle kalem
,
Münlbit olmuş çün ezel ana leıb.-.i cfty...ı kerem
.

'

Kimyadtr

remed-ıi

hasrete zeyl-i nemedin

Mıuıkle-i Iıün-feşarımla

mtm.hasııraın

ana

Menıhec-i

.M ustafavi J:>ezm-geh-i .zikrinrlıir.
Kim ·o la dahil olur ·m est-i keraımat-ı etem
Ma'-i hayvan diyere!k hame-i Cezbi-i kesem
Olma.sın ab-zede-i rüy-ı ikaratis-ı rakam
Hi-mmet-i baıb-ı sitayiş ~edigim çeşm-i dili
Ta ·kıi pür-nur ola nüh-talk-ı ·sipihr-i ·ta.rem .
Bir dür-i- silsile-i nür-ı sevad-ı a:'zam
Sellimü saUO. 'ala .cii.d-ı nebiıyyü'l~ke;reıı'n.

+ + -·- / + + - -

I

++ - - /. ++ _.

TERCEME-İ HAL-İ LEBjB EFENDİ
Müşarun

Kandiıye'de m,eıhd-ara-yı

ileyh

vücud rve Müfti Efendi . zade climekle :meşhurdur. ;Bin yüz yetmiş tarihinde magduren nefy ü
i'claya duıçar ve tesadınen . menıfasında melikü'ş-şu·'ara Kani-i ibi.perva ile müUıJkat ,v e ıb:u mülfukat sayesinde 'akd-'i münaşebat it~ş oldugundan Kani ,m erhum medh u siıtayişinde ibu ikü.teh dürer:.!bar ol. muşdur:
.

MEDH
Bareke'ilah zehi taıb' -ı sefi.m
~i ider Iiıtfmı 'alem tesUm
Bu .b e.ra'atle bu fikr-4 _sa'riıb
Oldı hayr-et-dih-i fiıkr-i Sa'ib
Bu me'ani-i bela.gat-üslüb
Bu µıeba.nt-1 nebt\ıgat-masihu1b

HaJk ·b u kim. me:r'd.,i beliga muhtac ·
Bülega eyler anı ·ts·t ihrac

Dile eş'ar-ı Lelbib-i dana .
Kan'dldan virs~ nola istigria
Meskaıtü'r-ıre'si

Kandiye ..naı~ı

olan hak-i şerif
ile oldı 'arif
-43-

Nisıbet-i emık:ine-i

ba..teınlkin

Kıldı

böyle · şirin

her

tavrını

~en de ey

ney-şeker-i haıme. .heman

.

\

Midhat-ı zatını •kıl

vird-i zeban

Şeker

ez mi'de-i na2ıma ,b öyle
· Bir zamari tatlu ye tathi. söyle.

++ - -

I

++- - / ++ -

·Müşarun Heıyh Leıbiı~ Efendi şi'r ü inşaya kadir şa'ir-i mahir ıolup

bin yüz seksen· iki tarihinde nev-civan iken irtihal-i dar-ı cinan itm.i'şdir. ~ada/is-i :sinniyle .beraıber bu m'erteıbe şa·ir olması nevadir-~
zaımandan 'a'dd olunmasına seza ve . 'ulüm-ı şe·tta .tahsiline zamanı
, .m üsa'-i d olsa ferid-i 'asr ·olacağı asan:çıdan hüveydadır.
Bu

eş'ar-ı

ah dar

merıhümundur:

· Şf'.R
Külahın

eyleyüp işkeste zülfiın nim göstermiş
Çözüp bend-i ıniyanın 'aşııka teslin1; göstermiş

kalemle ol ıbüti tasvir ide -Behzad
ressam-ı ,g erdun ekmel-i tersim göstermiş

Ne kadir
· Anı

kıl

.

.

ibahat vaısf ider4ken bi'I-bedahe hatt-ı nev-hizi
Mevani' suretinde ayet-i tahrim göstermiş
Hamiıde

zülfi içre hal-i Hindüsın temaşa kıl .
Beyaz abadi...i ruyında ş~kl-i cim göstermıiş

Lebıba Zühre dern..saz olsa şi'ıiınle 'aceb itme
ü-stad-ı

Ba'lla Kani gibi

kül

ta'Iiım .göstermiş.

.
~

•

+---!+-:---!+---:!+ · · ·
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TEROEME-1 HAL-·I AZIZ A~I EFENDi
Müşarun

iley'h

Giı:-rd defter-darı Taıhmisci

.·M ehm·ed •Efendi'nin
mahdum-ı me'ali-mevsumı ı0lup pederleri 1m~l-dar ve sahiıb-i servet ü
· y,esar oldııgından vefatından sönra :kendisine intikal i'den ma:1-ı . ıfera
vanın cümlesini heva vü 'herves Ügrunda itlaıf iderek 'akıbet tehi-dest
ık.almış olm:aıgla evlad
'ıyaliyle lberaıber İsıtanibul'a ıkadime cün!ban-ı
hicret ve s-ilaıhşoran-ı hassadan olmEı.ık takrDbiyle orada i:htiyar-ıı'ka
met eyleımişdir.. Bir aralık ,v alide 'kethudası bulunan Giritli m,eışhur
Yusuf Ağa'ıya in•tisaıb eyleyerek Saıkı2 ceziresi muhassıllı,gı ile lbe-ıkam
· •olmuş ve iBelıgrad'ın · ygd-i müteıgaUibinden ist1hlası 'aJkabin'de taraf-ı

u
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Devlet-i 'AHyye'den me'İnüren ol tarafa ~önderllüıp iki sene kadar
ser-hadde umür-ı me'müresi içün ke,mal-i sadakat u istiıkame't ilbraz
itdigindıen büyük ibüyük şöhr-etler ık azanmışdıır. Mu'aıhharan 'istan-·
ibul'a 'a,vdeti vuku' ıbulup ol es~aıda ise· Avrupa pay-ı -tahtlarına dlör-der sene µıüddetle !birer elçinin taraf-ı !I)evlet~i 'Aliyrye''d en ı'zamı. Avruıpaı devletleri ile mrün'aıkiti olan ımusalaha-i 'umümiyye şera'iıtinden
-olma;gla Aziz Efendi daıhi paye-i :ı:nir-i ·mtrani ile Berlin sefaretine ta·' yin ü i'zam .olunm~. Ve orada s-eflr iıken sermaye-i 'ömr-ı azizi reside-i hadd-i intiha ve 'azı:m-'i dar-ı 'uk!ba olmuşdur. Muşarun il'?yihin
lisan-ı Farisl'de m,e leke-i fev!ka'J-'adesi· o1-up· 'kırk /binden mütecaviz
~byat-ı Farisiyye :maz!büt-ı hafıza-i yakini ve kendisinin dahi Türki
· vü Farisi eş'arı selaset ü letaıf.etden gayr-ı ıhali idi. Muhayyel~t-ı ~iz
Efendi .namıyla merhümun ıbir , 'kıt'a t~'lif'i oluıp matbü''dur. İ,şıbu med. •hiyye merhüi'p. müşarun ileyhin a~arındandır :
·
·
MEDHİYYE-i .iıMAM-1 'ALİ

Ey şir-i İnişe-zar-ı ıkader saf-der-i vega
V'ey p~hleY:an-ı '~a-ı · keşmakeş-i gıta
Sensin o şaıh-ı ıkişver-i lahut kim seniiı
Namıın yazar hu vech ile tugra-keş-i ıkaza
Şah-ı ~Aliyy-i İbn-i Ehi Talibi's-saıhi

Zevc-i Betul Hayder-i Kerrar Murtaza
Asar-ı feyzinin. talebiyle 'aceb midir
,
.
Tasvir-i ineşhe'dini Aziz itse pişva.

-- .+ / -+-+ '/ + --+. / -+TERCEME-İ HAL-İ EL-HAC İBRAHİM BESİ1M BEG
Müşarun ileıyh

eva'il-i halinde 'attarlık . ,v e 'arz-ı halcilik ihtiyar
idüp pak-~amen ve ha·cc-ı şerife varup · 'avdetinde her nasılsa ibaı'. z-ı
yaran-ı, safa-.güyanın iıb:ram u ilhahları üz;erine ınu 'aşeret-i 'duhter-i
rezile zDb-feza-yı her eı1cüm,en ü meserret-ı pira.men oluıp :refte refte
müdmin-i hamİi olmaıglaı ~ümre-i lharaıb.ata ·karin ve 'a;klı gidince leıb
Ala-yı .mey-i ateşin· olniışıdı.
.
.
'Akıibet fbin i'k ~ yıüz ·lbir sene·sinıde ıbezm-i safa.dan aya,:k çekiıp "zekat-ı

mey virilür ·b ir diyara dek gideriz'' mefhümunca 'azim-i
ret..gede-i zir-i '.lemin oldı. ·
·

'ıiş-

Müşarun ileyıh .şa'ir ,olup h er ha1de eş'arı leıta'irf-d·en hali 1deıgildir.

· Bu şi'r anındıı· :

·
- 4 5 -·

· ·

.

Zehi

cay-ı

müfe;rdh

'

hoş-eda dükkan-ı c~-bahşa

Hoşa matbü'-ı ııev-tarh-ı

dil-aram-i safa-inşa

Güzellerden güzelddr haıbbeza rengin ra'nadır
Ki r~k eyler letafetde ana her gülşen-i yek-ta
Dögülmüş

Dizilen

hadd-i

zatında gümüş

tarf-ı siminleı~

ayineddr rengi
oiupdur tfrti.,.i güya

Bu güne püte-i hüsne, döiküp tab' -ı İmam-zade
Taravet virdi etrafa cemi'an ol dıil-i da.na

Çekiç

darbıında

Mi\ıbrek

hamem dinledi bu güıvte-i paki
ola sultanım saııa bu mesken-i ziba.

+ --- / + --- / +---1 + -- TERCEME-İ HA:L-İ EL~HAC AHMED IvlE'ABi EFENDİ

. Ab-ı saf-vücü.d-ı anusaffaları ser-çeşme-i mahrüsa-i Kandiye'de~
zuhur ,ve Lagımc11başı-zaıde dimeıkle •m·eşhür ·olan El-Hac Şeyh Ahmed .
Efendi''dir.
·
·
Eva'il-i hallerinde ,tariikat-ı 'alıiyy,ey,e süluk idüp s:inn-i ıkal/b-i agehaneleri zer-i !halis olma;ga isti'dadları ,olmagla Medine-i Müne.v.vere'de mukim Ş.ey~ · şemma·s Kadiri hazretlerinin nazar-ı i!ksir-i mürşiıdaneleriyle ·sebike-i 'aynü'z...zeheıb dil~i 'ar:ifaneleri halisü'l-'ayar u
sikıke pezir-i i'ıtilbar ıolup ~endilerine hılafet· şaya.n v,e Kandiye'ye iba/~e'l-'avde postnişin-i han-kah-ı 'lr_'..'aİı ,olni:ıışdı. Bin iki yüz on üç ·tarihinde . maıt'unen '·a zi,m -i daru's-selam ıolup ıharic-i ıbeldede medıfun
du.r. Divan-ı eş'arı ımüretteb u muharrer ve ~ıfq/h.aımmediye tarzında
Mus·a frfa-nam te'lifi makbul ü mu'teberdir.
1

TERCEME~İ HAL-İ YAHYA

KAMI

EFENDİ

Müşarun

iley.h evkaf katiıbl M.Jııa Ev.l iya merhumun püser-i ferhun"de-eser~i ma'rifet~per.verleri Hanya tevaıbi'atından olan Suda ıkal'
asından zuhur u ·bürüz 'Ve ma;'arif ü 'ulumda 'alem-efruz olmuşdur::
Bin iki yüz iki tarihinde manend-i ıhuma~ı hümayün-ıbal Suda'dan
Hanya ,ya. ,şehir...güşa-yı na;kl ü irtihal ve eyyam u l·eyaJ ibila-in1fisal
ta'lim-i 'ulum u fü~una ve sa'y u güşi-ş-i hutüt-ı .gün-a-;gu.na· m~vaz.ebet ü iştigal eyleyuıp v,ecli''a-i gencine-i vücüd-ı mesi'Q.dlari ol~İı ~n1

va-ı cevat:tı'ir-i 'alem-ibaıha-yı . isıti'dadları lami'aısıiı-ca zariıan-ı 'ıkalilde

av.erde-i dest-i

iktiıdar

tacdadı ıbirün-ı . yara-yı

eyledigi sermaye-i maar.if-i
'hame-i nadire-güftardır. .

. -
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Sarf u ·nahv ü me'ani ve hH{m0t ü fera'iz ü hey'et ü beyanı -az ıza
m~da bi't-tahsil fenn-i •m is,a hada dahi maıhir -v e z-eyc ü Usturlaıb u
'ilm-i 'hısaJbda ıkava'id-i ıgaıyr-ı mesmü'a icadına· kadir bir zat-ı müstecmi'u'l-kem.alat ıolu;p sü).üs- ü ta'lik u nesih u divani vü· :rik'a !lıutü
tunda, -dahi üstaıçi-ı ıkamil idi. Böyl e ıbir ferid-i 'asr u vaıhid-i dellır ölaın _
zat · 1Ayık -u seza-var-ı riıyas,et-i devlet iıken ıookuz sene mütevaliyen
Hanya"da .g ümrük. kitaibeti meşgalesiyle sarf-ı eyyam idüıp nihayet
ıb-tp. iki yüz on yedi senesi malh-ı muharremin eva'ilinde fstanbul'a
'azimet ider,e k _o rada ne tari'hde · vefat eyledi,gi m,eçhCıl kalmıışdır.
Asar-ı· şa.'ir~nesi sniütala'aya şayan şeyler 9lu1J atideki gazel cümle-i
asar-ı 'bergfr.zidesindend'ir
1

GAZEL
Görenler gerdenin ol afetin ikafürdur <lirler
BaJka.:nlar sinesin ayine-i bilhirdur dirler
Uzalkdan seyr idenler deır :ki nar-ı rr-u,r-ı behcetdıir
Taıkaııtub ·eyleyenler tab-ı rüyın nürdur dirler
·oe:in-ıi ~İsa giıbi can-bahş olur ünsiyyeti aınıma

O

şahın

bilmeyenler ülfetin magrürdur dirler

Heman 'ayyaşlllkla çıJkmasuın bir ki~enin namı
Görülse çeşmi 'haJb-ahid-ı gam ma:hmü.r .dur ddrler
Görüp 'alem nüıkiid-ı eşk-i çeşmim vefretin ·K arni .
Fakir ü dil-'harabı zaıhiren· ma'miirdur dtider.
+ --- / +--- / +--- / +--TERCEME-İ HAL-İ OSMAN NURİ BEG
Maşarun

iley!h Hany-a'da ser~efraz-ı _a'yan u 'ldıbar ve ağa-yı fa. risan-ıy--esar Aıhmed iBeıg'in necl-i · ne.cili_,oluıp J;ıicretin bin yüz seksen
;bir senesinde kadeım-nihade-i 'a lem-i şuhıl'd .olmuşdur.
İki yüz -on b2·ş ,tarihinde Hanya mu:hafazasına me'mür yerlü ye:..
nuiçeri oca,gının . ze'ametli kitaıb eti ile mütefevıviku'1---akran ve ha'iz_,i

nam u şan olup sinin-i vefke ·01
la ,evkat-güzar olmı.rşıctur.
1

hıdmet-i

ibahiru'l-mefharetin

ifas:ıy

Nuri Bey lütif u ,m ürü-v,v etle mevsuf° u ma'ruf ve ba'b-ı n'i'met-me':aıbı 'amm·e-i mu'htacine m e-kşüf olup a:hlak-ı hamide ile aras·t e ve taıh
Sis-i _kemal-i rüışd Ü 'irfanla piraste ıbir zat-ı ihu.ceste-sı:fat •idi.

İ1kiyüz .doıku,z tarihinde ıba 'z-ı e1hılla vü esdfka tarafından vuiku'
·b ulan •teiklif üzerine divanını cem' ü tertifb itmişdir.
-47-

Diıvan-ı ,m,ezıkür ,g.ayr-ı matbu' ise de manzur-ı fa'kir olup kütüp-

hane-i , edelbiyat:ımızı tezyin fdeıbilecek asar-ı nefiseden ma'dıid olma. ga seza ·ve nice kasa'id Ü tevarih u gazaliyyat u mu'katta'at u müfredatı ,müştemi-1 ibir eser-i ra;'natlır.
Na't-ı ati - divanından ıbi'l-intHiaıb nakl idümiş ıolmaıgla ıka-ri'in-i
kiram müşarun ileyhin detece-i faızl u kemalini elıbette takdir ü taıh

sin iderler:

NA'T-t

RASÜL

Sadru'l:vera Muhaıın.med 'aleyhi's-selalt\a
Bend olmayJJ110.aı dıil bulamaz şi:rıkden ;reha
,sadr-ı meoma'-ı r~uı

Ol

Bala-ndşin-i

ta

ol hadi-i sübül

mesnetl-i vala-yı ıstıfa

Şer-defter-i

ketibe-i peyg_amberan-ı Halk
Serdar-ı n1:ülk-i · ma'ıifet ü · şaJh-ı e~biya
Baıba

iken Ebu'Fbeşer aiksam-ı ademe
Ruh-ı rasuli ruz-i ezelde bilftp ata
Mahşerde

Nuri kulunun dest--giri ol
Ya haıteme'r-risaleti ya seyyitle'l-vera.

--+ / -+-+ V + - -+ / -+- .
TERCEME-İ HA;L-İ ŞE·FİK !E~ENDİ
Müşarun

ileyh 'asrımız şu 'aırt..-yı ıbenamindan olup tariık-i f.eyz:..
reıfiık-i Mevlevi'ye· sal'i'k idi. Tete/bıbu'-ı asar-ı -'urafa-yı :benam ve e'ız
ze-i . kiram He sarf-ı. evıkat ve Hazret-i
Pir Efendimizin_. feza'H-i ık·era- .
.
met..i. şema.'iline hasr-ı ,eş'ar u maJkalat itmiş muh:ı:bb-ıi s-adık ./bir zaıt-ı
naq.irü's-s-ıfat u müs·t e.o mi'u'I-kemalat idi. sıoıhlbeti şirin' ve !her m:uha.vere yü •m ükalemesi ;rruvafık-ı şive-i ,ta,,rz-i. nevin olrup da'ima hüsn-i
mülatefeye ma'il
derece-f 'ilm Ü irlanı' vasi'' Ü kamil 'idi.

v,e

İrtihali vefatından

"Can feda

mısra'ına

-s onra oe!bin'de

ıbulunan

kıldı Şefik buldı beka-yı '~kı"

senesi, cemadiye'l-ahırin yiıgi:rımi altısı·clıır.
Merlı.ıimun Divanıçesi ma11bu' olup Divançe'de
:na-mu'harrer
. 'ma:hz-ı yadtgar :olaraık faıkire virmiış oldu,gu şu ıbir kaıç e'Ş'ar-ı !belagat-asar 7\TBSile-ı rahmet olmruk üzere ·Zirde !b~y,an i)nlınur:
müsadif

! :28'8

-
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. Hi~metinden sanına ·h ali 'aleml
Sevik ideı; hef e·mre oldur aıdeıni

Ken'di ııftrıyla tecelli .eyleyüp ·

'Ayn-ı nür·
gö~di dil, ~hl.,.j bil.temi ·
. .
Ehl-i 'aşkı zatına haş eyled~
Teıık-i tac ne ide.r · ş~ Edbem'i
',

Vech:-t. ma'nadan V1.i.rlr zevk-i derun
, Keşf ider sırr-ı nikaıb-ı · mahr~
Balır-ı 'aşkı c~ş itlüp ol.dı. Ş,~nk · ·
Sırr-ı ma'na-yı hakik~t mülhe~.

- + -- / - + -- / _.+··.:.

. '

VE-LElfO
n7Ait
~-,. . .
.

J~

-Lo \,)~).., ~) ı.: _-;,::,-6. ~ .

~t.,_;J;

J ~ J ·.J j 1.~ r ~ .J·.s

~~~r ~.'.r:.h!l-.,_~~6. ~

<+., c..iJ ı ,~~- rı. )'-..ı.. t--, .a -ciı .
.(

Ü

·t)'

. İşte ·b.1-'.a vnihi

ta'aia elimdze geçmiş .ql~n mecmu:adari iltika t plu·
1

nan Girid şu'arasının· teraciriı.-i ah_va;lıyle asar-:ı münta:hajhas·ı reside.:.i

ihadd-i Hmam _oldı. .
.

.

Şa'ir-i meşhur

.
,· -· - -·

-.

........ ·..
.

Hatem Efen,di;.

' · ·
'·

..

~ .

..

,

·

.

.

.

l,ı~cih .Efendi .giıbi, teriı,·ci,m.,.i

ahva-

lini 'yazdığı-miZ ·şU'araıd:a.n . IDtJ1~add.e m -ve · mu'a;h'har -nice şu'aramız
Jrn:dem-z.en-i vücud •olmuş ise de_: şi'rleri· mefkud ve teraciım-i ahvalini · .
,b eyan itler ,eser gayr-ı ·mevcuddu·r . Ekser-i· ü'(lebamızın namları lbile
. 'adem-a1bad-ı nisyana gitmesirıd_en ·'te'essüf olunur: _.·
•

1

•

,· '

•

1

•

•

•

•

•

•

' Ma'a·'l-ımemnuniyye istl:hlbar o)unduğtlna göre Traıbwn·· '.Valisi .vatandaşımız sa'adetıü 'Sırrı ıPaza · Bazr,3tler1 ·şu'a-rft-yı c"e·z irenin teracii~-i ahval 'ü·asarından 'lbaıhis . oım'.aık il2e~e ntü'kemmel ıbir eserin te'- .
. lifiyle .meş,g(ll ;~lup · kar.i1be.tı ;;jne_t.:.d fh~i ·~ıem-i ~atJb,ü'at olacaıkdır.
Temrnet.
1

•

•

·.·...

..

(*)

.

•

ı

Gönül ehli kişiler arasında yazışmaya ne gerek var. ,lfer .an gönUlde~. gö~
nüle .telgraf çekilir . .Arz-ı l).ulüş · için çeşit~i vasıtalara gerek yok. :Dostluk
sayfasınd~ri yazışmayi bİrakma ! · · ·

. ı
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El"baıb-ı Jtale·ınden :111ü'teıberan-ı tüccfirdaıı. Kandiyeli· A. Raşid
Efendi -b ü k3tTe vatanı-mızın ıpunca hlyel-i diploniası , arasınd'a ser -

: nüma-ıyı ·s aha-i selaımet almaşı üzerine. 'h~sıl olan memnuniyet-i kal.bJ:yye ilca.atından olarak evsaf-ı mulq:ıdıdese-i vatan-ı 'azfz hakkında
·nazın u inşad eylediıgi manzume-i ra'na- taraı'fimıza 'ba's u isra -kı1ın
m·aıgla neşrine

iibtida eyleriz :

Mihr-i ·perte,v saz-ı· feyz-i Asımnanidir Gırid .
1
Şalı-·beyt-i nıatla'-ı Seb a'l-mesanitlir Girid
Meryenı-asa

yan gelüp

rJJ$Ian:clı

derya

A.ıkdenizde şüphesiz· ıın~zu'l-erna~idir

· Feyz ü

üst~ııe

Girid ·

isti'dad-ı tab':..ı pf\ıki

Meuba'-ı

f~v:ka'l-adedir
il'fan u mlşkijt-ı,:. :nıe· anidiı: Girid ·
1

1

Dest-i kudret pek ıgµzeı .resm itdi şeld-i he,y'atiıi
H~ı·e-saz..:ı a'y-µn-i Be·~zac;i
u. -Maırii'dir Giricl
'
Tiz-padır '
Murg-ı

esb-i isti'dad-ı va.la-haşmeti
;z;i-bal mi ya beıir-l :,.ıageıhaınidir Girid . ·

Secld~i İ.skeııder mf b~ ya lr~l'~~-• kuıciret midir .
Başka tarza benzemez. üşsü'l-mebanidir Girid
Dağla,rı eflfııke

Cennetin

Uir

ser

ç~lctrıiş.

1sure~.:.nüma-yı

durur Tllba gibi
hal ü şanıdır qirid
.

bahfıı:-ı da'iıni neşr-i

Bag-ı revnak-ba'lış-~

.

.l etafet eyleyor
firdevs-aşiyanidir Girid
1

'

Bir güzel itıevad'de düşmüş . nokta-i' v.az ıyyeti
Şaı~lı: u gaubın ·'b ag·-1 rıdvan-ı zariıanıdır Gfricl

~or g_ühe.ı·.:..sencan-ı dehre gev.ıher-i hasıyyetin.
,K enz-i la-·yefııa-yı yaıln'.if-ı Yemami'dir Girid
Arzü-yı vuslatı ol ,dil...ber.in .d illerdedir

Ka'inatı~1 ser-te-ser v.ird-ıi:' zebaiudır Girid
.
.
Hıfz ıi.der da'inı ıiigah-ı i'tina-yı kudreti
Hazret-i Hakk'ııı ·bize bir .armaganıdtr Girid

(!yle dil..ıberclir •l d mislin _ görıriemiş çeşm·-i şulıüd .
'Alemin
şah-ı
şehiın-i·, ·Jıf3n ü anıdır Girid
·
.
.
.

Sani 'in~i.' caz-nıü~Mır sun '-ı hikınet-perveri
HUIJmet:i e-s,rarıının rülüİ'l-beyAn~dı.r Girid
-
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Can feda olsun yolun.da ol şeıh-i bala-te;r in
Cüınlenin caiıan-ı lıus-ı dil.Jsitaınıdır Girid ·

Emr ü · fe.rmanııia

vaılü-~

.cevher~i can eyleriz
Gayret-i ıniUi:yeııin zarf-ı mek§.nıdır Girid
.
..
.
E.n .ufak bir taşını bin.. -y ~re tercih eylenıem
Bi-bailıa gevlıerlerlın Jcan.-ı ·kühanıdı.r Girld ·
.
'
asitaıı-ı . dergeh-i ihsanına
l(a'ıbetfrl-'ulya-yı ferz-i cavidanidir Giricl

Yüz sürerler

Vasf olunmaz f eyz ü ·f~t'clad-ı lı'al ü mevki'i
Hak-i paki kiınya-yı ıkam<-ranidir Gfrid
Be:iıde:..f edıiası oln.ıak ·

devleti bes'dir ,b ana

R_aşt~'in ,Jrn'hfü'l-em~,.ı

.

-cjsm u

canıdır Giııid.

:::

.. '

( *)

"İntibfth", ·No. : 17, 28 Ceın.iztY,e'l-evvel. ,i298, s. 4.

·-

51-

C,;,)

