




Yrd Doç. Dr. MEHMET EMİN ERTAN 

URFALI ŞAIR ABDI 

ŞURY /\V KÜTÜPH,\NESt 
. .  Dc:nirLa) !\o. ,., 

-.. 

/If 'L 
--- . .. 

ŞANLIURFA 1997 



ŞANLIURFA ILi KÜLTÜR EGiTiM SANAT VE ARAŞTIRMA VAKFI YAYlNLARI NO: 15 
Kültür Dizisi: 11 

BiRiNCi BASlM 
Şubat 1997 

ISBN 975-7394-14-9 

Mizanpaj 
Yücel Dağlı 

Dizgi 
israfi 1 Dağlı 

Kapak Düzeni 
Sabri Kürkçüoğlu 



ŞGRKAV KÜT"CrHANEST 
Dc-:1 · rLaş 1\io 

ll� 2_ 

Dostum, Ahmet PORTAKAL'ın aziz hatırasına ...... 





ŞLRK.\V KÜTÜPHANESt 

I).:.::.\; r:_ :11 ro. . .  ' . 
4' 0 . .. 

lif 'L 
--�.---=. •. 

İÇİNDEKİLER 
ı- Takdim, Şahabettin Harput.. . ..................................................................... . . ..... 7 
2- Önsöz, Yrd.Doç.Dr.M.Emin Ertan .................................................................... 9 
3- Hacı Abdi Efendi'nin Hayatı .......................................................................... ı3 
4- Şiirleri Hakkında Bilgi ............................... ................. ................................... ı 5 
5- Şekil Özellikleri ............................................................. . . . ............................... 15 
6- Şiirlerde İç Yapı (Muhteva) ............ .................... ............................................ ı6 
7- Edebi Özellikleri ... ........... . .................................. ............................................ 21 
8- Divançe'nin Tanzimi .................................................... ................................... 27 
9- Transkripsiyon alfabesi .......... ......................................................................... 3 ı 

10- Münacatlar ....................................................................................................... 33 
1 ı- Na'tlar .............................................................................................................. 37 
ı2- Mersiyeler ............................................................................................. .......... 6 ı 
ı3- Hakiki Gazeller ..... ............................................ ......... .............................. . . . ..... 67 
ı4- Gazeliyat ........................................ ....... . . ........................................................ 83 
15- Mesneviler ............ ................................... ......................... . . . .......................... 233 
16- Murabbalar ..................................................................................................... 237 
17- Sözlük Bölümü ......................................................................................... ..... 243 
18- Divançe (Tıpkı Basım-İncirkuşu Ahmet Efendi Nüshası) .......................... 26ı 





TAKDiM 
şanlıurfa ili Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfının (ŞURKAV) çeşitli 

çalışmaları meyanında kitap yayınları da devam etmektedir. 

Bilindiği üzere kitaplar insanlar ve nesiller arasında değerli duygu ve dü
şünceleri yayan; ilim, sanat, kültür gibi üstünlüklerin olgunlaşmasına vesile 
olan eserlerdir. Mahalli, milli ve enternasyonal alandaki temelierin ve geliş
melerin kaynağı kitaptır. Bu bakımdan uygarlıkların yaşamasında ve çeşitli 
bölgelere taşınmasında kitap önemli rol oynamış ve oynamaktadır. 

Devletler eski çağlardan beri yazılmış kitapların uluslarına faydalı oluşları 
nisbetinde devamlı yaşamasını istemişlerdir. Harpler, kıtlıklar, büyük göçler, 
çeşitli felaketler dolayısiyle bazı kitaplar kayb'olmuş, üzerine zamanın kalın 
perdesi çekilmişse, tekrar bulunduğu anda perdenin aralanması, yıpranmış
lığın giderilmesi, biriken toz ve toprağın bertaraf edilmesi milli bir vazife olarak 
kabul edilmiştir. Kitap bir ışıktır. Bu ışığın sönmemesi, bogulmaması gerekir. 

Kuruluş gayesi itibariyle birinci planda Şanlıurfa ile ilgili eserlerin yazılma
sına, araştırılıp bulunmasına öncelikle önem veren ŞURKAV, "Urfalı Şair 
Abdi" kitabını yayınlamakla yeni bir hizmeti yerine getirmektedir. 

Asıl adı Seyyid Mustafa olan Şairimiz Divan Edebiyatının son temsilcile
rindendir. 1857-1941 yılları arasında yaşamış, bir bakıma aynı yıllarda yaşa
yan (1847-1914) büyük şair ve ediplerimizden Recaizade Mahmut Ekrem'le 
aynı kaderi paylaşmıştır. 

Her iki şairimiz de oğullarının vefatından çok etkilenmişler; Recaizade, 
oğlu Nijad'ın kaybından dolayı duygulu eserler verirken, şairimiz Abdi, oğlu 
Emin'in ölümüyle ruhen ve bedenen çok sarsılmış, kalp ve akıl melekelerini 
kayb'etmemekle beraber elierin ve vücudun titrernesiyle şekillenen parkinso
nizm (paralysis agitans) hastalığına yakalanmış ve bu fiziki durumu sonu
cunda kalemine hakim olamamıştır. 

Bundan dolayı düşünüp söylediği duygulu şiirler zamanında san'at ve 
edebiyata gönül vermiş insanlar tarafından kaleme alınmıştır. Elinizdeki eser 
böyle bir çalışmanın semeresidir. 

Şanlıurfa'da Şair Nabi düzeyinde veya ona yakın şairler yetişmiş ama dışa 
açılamadıkları için tanınamamışlardır. Şair Abdi de bunlardan biridir. 

Sağlıklı halindeyken çalıştığı yıllarda Urfa'dan başka ancak Hakkari, Har
ran, Halep, Maraş gibi yerlerde bulunabilmiş; ilim, kültür ve san'atı elverişli 
olmasına rağmen zamanın kültür ve yayın merkezi istanbul'a ulaşamamıştır. 
Abdi gibi, Urfalı Kani'lerin, Hikmet'lerin, Admi'lerin, Sakıp'ların Şani'lerin, 
Kudsi'lerin, Nüzhet Ömer'lerin vb. kaybı bundandır. 

Dindar, mütevazi, ince ruhlu bir insan olan Şair Abdi büyük Divan edebiyatı 
şairlerinin eserlerini incelemiş onlara nazireler yazmıştır. Onlardan hiç de geri 



kalmayan eserlerini bugün bile rahatça anlayacağımız bir dille ifade etmiştir. 
Şairimiz duygulu ve hüzünlü hayatı boyunca Divan Edebiyatı normlarına 

sadık kaldığı gibi, dini ve ahlaki konularda bir eğitimci gibi insanları tefekküre 
davet eden, yaradılışımızın hikmetlerini izaha çalışmak suretiyle kişilerin ol
gunlaşmasını sağlayan eserler de vermiştir. 

Sizleri Münacat, Nat, Mersiye, Gazel, �esnevi ve Murabalar'ın efsunu ile 
başbaşa bırakırken merhum Şairimiz ABDI'yi rahmetle anıyorum. 

Değerli bir çalışmayı edebiyatımıza kazandıran Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin 
ERTAN'ı tebrik ile yeni çalışmalarında başarılar diliyor, kitabın hazırlanması 
ve yayınlanmasında emeği geçeniere teşekkür ediyorum. 

Şahabettin HARPUT 
Şanlıurfa Valisi 

ŞURKAV Başkanı 



ÖN SÖZ 

Allah'a hamd ve sena ile söze başlamak isterim. Yirmibir yıllık 
hasreti bugün gidermiş olmanın huzurunu, neşesini yaşıyorum. Her 
Urfa'l ı  gibi, benim de gönlümde, yetiştiğim bu müstesna şehre hizmet 
etmek, O'nun değerlerine sahip olmak isteği vardır. Bu istek, bende 
dinmeyen bir hasretlik olarak devam etmektedir. Tarihi, kültürü, 
folkloru ile dünya coğrafyasında müstesna bir yeri olan Urfa'mızın, 
yetiştirdiği insanlarıyla da aynı öneme sahip olduğu nu görüyoruz. 
ilim, fikir, sanat dünyası her devirde Şanlıurfa'dan nasibini almıştır. 
Ne yazık ki bu değerlerin bir çoğundan bizler habersiz kalmışız. Bir 
çok müstesna değederimizi ilgisizlik ve bilgisizlik hastalığına terk 
etmişiz. Şanlıurfa'nın değerlerini incelemek ve insanlığın faydas ına 
yeniden sunabilmek için bir "Enstitü" kurulsa, sözümüzün haklı l ığı en 
kısa zamanda ortaya çıkacaktır. 

İşte bu müstesna değerlerden biri büyük şair Hacı Abdi 
Efendi'dir. Çok yakın bii zamanda yaşamış olmasına ve halen yaşayan 
akrabalırının bulunmasına rağmen, O'nun hakkı ndaki bilgilerimiz 
menkabeden ileri gitmeyecek durumdadır. Birecik'li Kani Baba'lar, 
Urfa'lı Kani'ler, Şair Şevket Efendi 'ler bu konuda hemen aklıınıza 
gelen isimler olup bu şansı yakalayamamış değerlerimizdir. Şevket 
Efendi 'nin ş i irleri husu sanda önemli bir çalı şmayı Prof. Dr. 
Abdülkadir KARAHAN'ın yapmış olması, Hoca'mızın sihhatinden 
aldığımız haber kadar önemlidir. 
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Şai r Hacı A bdi Efendi ha k kın da ki a raştı rmala rımız 1 975'le re, 

dayanı r. O zamanla r bu konuda ka rınca kade rince çalışmala r yapıyo r

dum. Hatta A bdi Efendi'nin ya kın a k ra bası (tonımı) olduğu bilinen 

Kemal ÖZER'le gö rüşmemize rağmen olumlu bi r sonuca va ranıa

ınıştım. Şai rimizin fizi ki rahatsızlığı se be biyle, şii rle rinin "Hatt-ı desti" 

( kendi el yazma ııüshası) yo ktu. Rahmetli Babam Hacı A bdur rahman 

ER TA N Hoca'dan, Şıhis (a) İ SHA K OGLU'ndan öğ rendiğinıe gö re: 

O'nun şii rle rini İnci r kuşu Ahmet Efendi ile Halit Efendile r yazıyo r

muş. Uzun bi r ta kip ve a raştı rma neticesinde ve Me rhum Ahmet 

P OR TA KAL'ın relı be rliğiyle bu nüshaya ulaşmış oldum. O gün, bu 

gündü r bu konuda a raştı rma ve çalışma yaptım. Bu ese rin a rzu eelilen 

seviyeele ola bilemesi i çin büyü k gelişınele r göste rınem, ciddi 

çalışmala r yapmam ge re kti. Bu konuda, ağızdan de rlemeelen tutun da 

yazıya ge çmiş çalışmala ra kada r hepsini gözden ge çi rmemiz ge re kti. 

Bunla rın doğ rula rını alma k, yanlışla rını tashih eele rek gözden 

ge çi rme k lazımdı. Elele asıl nüshanın bulunınayışı, bi rço k çalışmala rın 

e ksi k ve hatalı olmasına zemin hazı rladı. Ağızdan ııakille rin zo rluğu ve 

cleğişkenliği bu du rumu daha da gü çleşti rdi. Metin tanıi ri ve tesbiti 

metotJanndan ge re kli bi r öl çüde istifade edile bilinmiş olunsaydı daha 

doğ ru sonu çla r elele edile bilini rcli. Bu konuda şimdiye kada r yapılmış 

en önemli çalışma Sn. Adil SARA Ç'ın "ABDi" adlı kita bıdı r. Malesef 

(incelendiğinde) elde olmayan se be ble rle se çilmiş olan kı rk tane 

Gazelin çoğunda hata va rdı r. Bunun se be ble rini Sayın SARA Ç da 

a çı k ça ifade etmişle rdi r. Biz, bütün kayna kla rdan istifaele etmeye 

çalıştı k. A bdi Efendi'nin 196 şii rinin va rlığından bahsedilnıişti r. 

Bizde ki nüshada 194 şii rin bulunduğunu, bi r tanesinin de mü ke rre r 

olduğunu tes bit etti k. Sayın SARA Ç'ın nüslıasında ki bi r gazeli (bizim 

nüshada bulunmadığı i çin) e kleyiverdi k. Bu ese rin hazı rlanmasındaki 

(ta kip edilen) yolu gi riş bölümünde ifadeye çalıştık. Hatalı olup , 

şüphelendiğimiz veya hatasını gide remediğimiz şii rie re "hatalı" 
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dipnotunu düştük. Belki bir başka nüsha ile karşılaştırma ve düzeltme 
şansını bulabilenler çıkar ümidini taşıyoruz. 

Bu çalışmamızda (bugünkü) ses uyumuna dikkat ettik. Mümkün 
olduğu kadar orjinale uygun bir ses tesbitine çalıştık. Elbette eksikleri
miz ve yanlışlarımız bulunacaktır. Bunların, doğrularımız sebebiyle 
bağışlanacağını umuyorum. Bu konuda çalışması bulunan, emeği geçen 
herkese minnet ve şükranlarımı arzediyorum. Ortada bir başarı varsa, 
bu hepimizindir. 

Bu kitabın yayınlanmasında ilgilerini, katkılarını ve yardımlarını 

esirgemeyen başta Şanlıurfa Valisi Sayın Şahabettin HARPUT'a, 

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı yöneticilerine, 

Şanlıurfa Devlet T.H.M. Korosu Müdüıii Hasan Basri TURAN'a 

teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Huzurlarınızda bir kez daha şairimiz Hacı Abdi (Seyyid Mustafa) 
Efendi'yi, bu Divançe'nin bize ulaşmasında büyük yardımı olan 
merhum Ahmet PORTAKAL'ı rahmetle anmak bizim için bir vefa 
borcudur. 

TEVFiK ve HİDAYET yalnız ALLAH'tandır. 

Dr. Mehmet Emin ERTAN 
Adapazarı 
27.7. 1996 





HACI ABDi EFENDi 

H AYATI 

1857 yılında Urfa'da doğan Hacı A bdi Efendi'nin asıl adı Seyyid 

Mustafa'dır. Ba bası: Molla Musa-zadelerden Hacı A bdi-zade Emin 

Efendi'dir. Annesinin kimlerden olduğu ha k kında elimizde bil gi yo k

tur. 

Çocu kluğunda iyi bir tahsil görmüştü r. Rüştiye ve med rese tahsili 

görmüştür. Çeşitli kita bet görevlerinde bulunduğu bilinmektedi r. 

Yaptığı görevler arasında Tahrirat Kalemi Mü beyyizliğini , Tah ri rat 

Kalemi Müsevvitliğini, Hak kari Tahrirat Müdürlüğünü, Ha r ran Tah ri

rat Müdür Ve killiğini, Maraş İdare Meclisi Baş Katipliğini saya bili riz. 

Bir rivayete göre: Süleyman Nazifin ba bası Said Paşa ile Halep (veya 

Şam)'da birli kte ( O'nun emrinde) bulunduğuı, 1887 yılında hacca 

gittiği zi kredilme ktedir. Bu se be ble Hacı laka bıyla da anıldığını gö r

me kteyiz. Asıl adı Mustafa olmasına rağmen , şii rde ki mahlası ile şöhret 

bulan "Hacı A bdi Efendi'"nin Seyyid olma ihtimali de va rdı r. Hal k 

arasında ki say gın yeri bu se be ble de teveccüh se be bi ola bilir. Seyyid 

Mustafa ismi, bize bu yorumu yapma şansı ve rme ktedir. 

Bedri Alpay, Şanlıurfa Şairleri. 
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1893-1894 yıllarında Halep vilayetimizde bulunduğu bilinen Hacı 

A bdi Efendi Halep Vilayet Gazete si'nin yöneticihğini yapmıştır. Böy

lece şairimizin bir gazetecilik döneminin ve tecrü be sinin olduğunu hat

ırlatmak i stiyoruz. 

Hacı A bdi Efendi'nin Karahekimler aile sinden bir hanımla ev

lendiğini ve ondan Emin adında bir oğlunun olduğunu duyuyo ruz. 

Emin'in iyi bir eğitim gördüğünü , ü steğmen rüt be siyle O smanlı Ordu

su'nda su bay olduğunu, İ stan bul'da bir kaza sonucu attan düşerek 

öldüğünü biliyoruz. Şairirniz bu durumu öğrenince büyük bir üzüntüye 

kapılır ve kı smi bir felc rahat sızlığı geçirir. Daha sonra devamlı bir tit

reme şeklinde devam eden rahat sızlığı se be biyle ellerini kullanamaz 

hale gelir. Emekli olur, (Halep'ten) Urfa'ya döner ve ölümüne kadar 

buradan ayrılmaz. Bu rahat sızlık ölümüne kadar devam eder. Bundan 

sonra A bdi Efendi için hayat çok zorlaşmıştır. Devamlı bakıma muhtaç 

bir halde yaşamaya mahkum kalmıştır. Yalnızlık ve ha stalık evlad acıs

ıyla birleşerek kendi sine arkadaş olur. 1941 yılında Urfa'da vefat eder. 

Hacı A bdi Efendi'nin konuşma, anlama ve dinlernede hiç bir sıkıntı sı 

yoktur. Ellerini kullanamayışı (titreme rahat sızlığından dolayı) şiirle

rini başkaları tarafından yazılını sını gerektirmiştiL A bdi Efendi'yi, 

seven yakınları yalnız bırakmamış, söylediği şiirleri kendi sine katiplik 

yaparak hemen ve kendi sinin ağzından kaleme almışlardır. Bu konuda 

ona en yakın olan kişi İncirkuşu Ahmet Efendi ile Halit Efendi'lerdir. 

Hacı A bdi Efendi'ye atfedilen Divan da bu nü shadır. Bu nü shanın biz

zat şairimiz tarafından ( sözlü olarak) okunarak ta shihinin yapıldığı da 

bilinmektedir. Bu e serin sonunda sunacağımız mezkur nü shanın tıpkı 

ba sımı incelendiğinde arılaşılacaktır. Biz bu nü shayı (a sıl nü shayı) gü

zide bir Urfa'lı olan merhum Ahmet Portakal'ın himmetiyle İncirkuşu 

aile sinelen temin ettik. Her iki aileyi minnet ve şükranla yad etmek i s

teriz. Nü sha ve kita bet hakkındaki bilgileri bizzat gören ve şairin 

ağzından şiir dinleyen ( sanat ve kültür adamı) Şıhi s İ SHA K OÖL U'nclan 

ve Urfa Ulu Camii e ski imamlarından Hacı A bdurrahman ER TA N Ho-
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ca'dan sözlü olarak öğrenmiş bulunmaktayız. Hacı Abdi Efendi'nin ya

şayan torunlarından daha fazla bilgi temini mümkün olmamıştır. Her 

sanat, kültür ve fikir adamımızın mukadeler sonu gibi Abdi Efendi de 

toplumumuz tarafından unutkanlığa ve ilgi sizliğe cluçar olmuştur. Ge

reken önemi ve ilgiyi görmemiş, layık olduğu yere gelememiştir. Bu 

çalışma, bu üzüntü yü birazcık hafifletmeye, layık olduğu yere gelrneğe 

açılan bir yol açacak bir pencereclir. Amacım: Urfa'mın güzicle evlat

larından birinin daha hak ettiği yere gelıne sidir. Bu da ilgili konularda 

akademik çalışmalarla mümkündür. Temennimiz budur. 

ŞİİRLERİ 

Hacı Abdi Efendi'nin şiirlerini iki ayrı açıdan incelememiz g ere

kir. Her şiirin bir iç yapı sı, bir de dış yapı sı yani şekil özellikleri var

dır. Doğru bir tanıtım bunları özelliklerine göre ta snifle mümkündür. 

ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

Hacı Abdi Efendi'nin şiirlerini şekil özelliğinin esascia Divan 

Edebiyatı'na dayandığını görmekteyiz. Yapı olarak beyt düzenine da

yanır. Kafiye düzeni olarak da ka side, gazel ve me snevi tarzını tercih 

etmiştir. Elimizde bulunan nü shada 193 adet şiir mevcuttur. Yapı ola

rak da Divançe niteliğindedir. Tam bir Divan niteliği taşımaz. Me sela: 

Her harfle tanzim edilmiş gazeli yoktur. Tevhid ve tevarih türünde de 

yazmamıştır. Elimizdeki örnekler i se "nev-i şah sına münha sır " deyi

mine müna siptir. Yani Abdi Efendi'nin ka sideleri, gazelleri ve me s

nevileri Abdi Efendi'ye özgü bir yapı arzeder. Divan Edebiyatında ka

sideler 33-99 beytlerden teşekkül ettiği halde Abdi Efendi'de hiç bir 

ka side 11 beyti geçmemiştir. Münacat ve Na't türlerincieki kasideler 

böyle kı sa manzumelerdir. Kafiye şekilleri ka side türü olup ölçü anız 

veznidir. Beyt sayı sı yeter sizdir. Mer siyelerinden biri murabba, 

diğerleri ka side türündedir. Bunlar da oldukça kı sa manzumelerdir. 

Abdi Efendi'nin gazelleri kı salıkcia sınır ölçülere sahip gazellerclir. 
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Genelde 5-9 beytler arasında yazılan nazımlardır. Mesneviler çok uzun 

yazılan nazım türleridir. Halbuki Abdi Efendi mesnevi tarzında 5-1 O 
beytlerle sınırlı örnekler vermiştir. Şekil olarak uyan bu eserleri öl çü 

olarak uymayan nazımlar olarak niteleyebiliriz. Genelde anız veznini 

kullanan şairimiz az da olsa hece vezninde şiirler yazmıştır. İşin ilgi 

çekici tarafı, bu şiirlerin aynı zamanda gazel tarzında olmasıdır. Böy

lece Abdi Efendi'nin şekil bakımından kendine özgü bir uslGbu vardır. 

Şiirleri adet olarak da şu şekilde tasnif edebiliriz: 

ı- 27 adet kaside, 

2- 4 adet murabba', 

3- 2 adet mesnevi, 

4- ı 60 adet gazel olmak üzere toplam 193 manzumedir. Adil Sa

ra ç Bey'in "Abdi" çalışmasında bir gazelin bizde yer almadığını gö

rünce, ilgili a çıklama ile birlikte onu da ekiemiş bulunmaktayız2. 

Elimizdeki 193 şiirden ı88'i aruz vezniyle, biri murabba', dördü 

gazel olmak üzere beş adet şiir de hece vezniyel yazılmıştır. Bunlar 

Abdi Efendi'nin şiirlerinin kısaca şekil özellikleridir. 

ŞİİRDE İÇ YAPI (MUHTEV A) 

Hacı Abdi Efendi'nin şiirlerinde temsil ettiği tarzın i çerik özellik

leri mevcuttur. Divan çe'ye münacatla başlamıştır. Allah'a olan dilek

lerini, temennilerini dile getirmiştir. Klasik Divanlarda yer alan na'tlar 

burada da yer almıştır. Hem de yirmiiki adet olmak üzere; olduk ça 

önemli bir miktara ulaşır. Hazret-i Muhammed'e olan duygularını dile 

getirmede titiz davranır. Bu konuya verdiği önemin sanki altını çizer. 

Temsil ettiği milletin ve ümmetin bu konudaki hassasiyetini ifadeye 

2 Bir  gazeli (sözlü olarak) Sn.  M. Bakır KARADAGLI'dan din leyerek tesbit ettik. Ölüm 
döşeğinde söylediği üç beyti Hafız Mehmet Emi n ADIYAMANLI bize nakletıniştir. 
Böylece şi irlerinin toplamı I 96 adet olmuştur. 
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çalışır. Uzun na'tlar yazmaz ama ifadelerdeki samimiyetle, konuya 

verdiği önemle bunu ifadeye muktedir olur. Neden se " Tevhid" tarzını 

denemerniştir. Denemiş se de bu tür bize ulaşmaımştır. Bir çok divancia 

ınutad olduğu gibi Abdi Efendi'nin divanında da Hazret-i Hü seyin'in 

sehadeti hakkında kaleme alınmış " Mer siye "ler vardır. Bunun önemi 
� .. 
günümüzde daha da artmıştır. Ozellikle Alevi- Sünni konu sunda tahrik 

işini (bilerek veya bilmeyerek) yapan kişiler, mezkur mü slümanlar 

hakkında birbirine karşı düşmanca düşüncelede kışkırtılmaya çalışılm

ıştır. Aleviler Ehl-i Beyt'in tarafını tutarken Hz. Hü seyin'in şehadetine 

üzülürken, Sünniler Y ezici tarafını tutuyormuşca sına bir düşünceyle, 

ön yargıyla yanlış tarafa itilmişlerdir. Birçok sünninin Alevi kardeşle

riınize: " Biz de Hz. Ali'yi, Hz. Hü seyin'i çok seviyoruz " demelerine 

rağmen, demogoji yapınakla itharn edilmiştir. Bu konuda polemiğe 

girmeden şunu gönül rahatlığıyla diyebiliriz ki: İşte bir sünni şairin Hz. 

Hü seyin'in şehadeti hakkındaki duyguları ve Ehl-i Beyt sevgi si ... Eğer 

Divan Edebiyatı taranır sa bu örneklerin çok olduğunu, em sal siz mer si

yelerin bulunduğunu görebilir siniz. İçten duygulada kaleme alınmış 

bu ezgiler önemli me sajlada doludur. Konu hakimiyeti hemen elikkati 

çeker. 

Hacı Abdi Efendi'nin gazelleri hem şekil, hem de muhteva yö

nüyle bazı özellikler arzeder. Me sela: ı 60 gazelden bir tane si sekiz 

beytlik, sekiz tane si yedi beytlik, iki tane si altı beytlik, geriye kalanla

rın tümü (149 tane si) beş beyitlik gazellerdir. Yukarda arzedildiği gibi 

hece vezniyle yazılmış gazelleri vardır. Abdi Efendi'nin Divançe si'ni 

taradığırnızda gazeller bölümünde gazellerio iki gruba ayrıldığını gö

rürüz: 

ı- Hakiki Gazeller 

2- Gazeliyat 

1. Hakiki Gazeller: Yalnız Abdi Efendi'de ra stladığımız bir 

hu su stur. incelendiği zaman Allah aşkı ile kaleme alınmıştır. İlahi ve 
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tasavvufi anlamda yazılmış gazellerdir. Gazelierin aşk, güzellik ve şa

rap konusunda yazıldığını iddia edenlere cevap verircesine ve aksini is

bat edercesine: dini ve ahlaki konularda gazeller yazmış, onları "Hakiki 

Gazeller" adıyla takdim etmiştir. Didaktik özelliklere sahip bu şiirler 

yerine göre eğitimci edasıyla seslenir: 

veya: 

Ka'inata �� nazar ey merd-i ğafil sen heman 

Bir kitab-ı ma'rifettir bak zemin ü asuman 

Fevt etme dem-i fırsatı et Hakk'a 'ibadet 

Ta�va ile �uvvet bulur iman gecelerde 

beyiderinde olduğu gi bi ikazlarda bulunur, tenbihler yapar. Bazen bir 

filozof edasıyla seslenir ve okuyucusunu düşüneeye davet eder: 

veya: 

Masivadan �al bini pak et eğer 'akil isen 

J:Iazır ol peyk-i ecel bir gün gelir vermez aman 

TefekkUr eyleyen asar-ı sun' -ı J::lazret-i J:Ia�'ı 

Cena b-ı Kibriyaya eylemez mi kesb-i �urbiyyet 

Sa�n aldanma 'Abdi misafirl]anedir dünya 

Edersin 'akibet sen de bu viran-l]aneden rıl_ılet 

'Arif-i bi'llah olanlar zev�-i cennet istemez 

Vasıl-ı kur b-ı ila'llah olmayan ağyardır. 
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beyderinde görüldüğü gibi insanları tefekküre davet eder ve yaratılışın 

hikmetlerini izaha çalışır. Böylece tasavvufi manada bir gazel türü 

karşımıza çıkarılmıştır. Hacı Abdi Efendi'nin bu tür gazellerinin sayısı 

öndördü bulur. Ayrıca didaktik özelliklere haiz başka gazelleri de 

vardır. Gazellerinin çoğu hayatı, muhabbeti, aşkı, sevdayı, güzellikleri 

bazen de hicranı, vefasızlığı, üzüntüyü dile getirir. Bu durum diğer 

şairlerde de aynen görünür. Abdi Efendi'den birkaç beyt örnek vere

cek olursak: 

Ser-te-ser yandı vücüdum nar-ı 'aş�-ı yar ile 

Kalb-i bi-rüha döndü cismin ah-ı zar ile 

Ey melek-sima na?-ar �1 nal e vü efganıma 

I:Ialet-i 'aşkın begim kar etti şirin canıma 

'Abdiya 'aş� ateşi dehşet-fezadır sinede 

Sönmüyor derya da gelse ateş-i suzanıma 

beyderi düşüncelerimizi doğrulayacak niteliktedir. Böyle coşkulu ifa

deleri Abdi o kadar çok yakalamıştır ki, bu kadar ilgisizliğe rağmen O 

kendini unutturmamıştır. 

Hacı Abdi Efendi'nin murabba'lan hem lirik, hem de didaktiktir. 

Sayılan dördü geçmeyen bu tarzda acemi olmadığı gibi, konuya ol

dukça hakim olduğu hemen göze çarpar. 

Gel ey oğul dinle beni 

'Aş�n adına ya� te ni 

Bilmezden evvel sen seni 

Oldum diye zer ma'deni 
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I:Jaram yeme içme s�n 

En güzel adabı tal9n 

Cahillere olma yal,cın 

Terk eyle her müstehceni 

Müsa}:ı}:ıardır gönül bir nev civana 

O şü}:ııfi �ameti benzer fidana 

Ne ateşler bıra�tı cism ü cana 

N'idem bilmem kül oldum yana yana 

Görüldüğü gibi oldukça başarılı ve duygulu bir uslub kullanmış

tır. Anlam yönüyle de eğitim, öğretim, ahlak, kültür ön plana çıkmış

tır. Bu da murabbadaki iç ve dış yapı özellikleri olarak 

değerlendirilirse yanlış olmaz. Bu murabbanın son mısraı nakarat ha

linde (redif olarak) tekrar edilmiştir. Bu sebeble şiiri şarkı formunda 

algılayanlar olabilir. Okunduğu zaman şarkı olmadığı anlaşılacaktır. 

Abdi Efendi'nin mesnevileri de farklıdır. İki adet mesnevi tarzlı 

�iirden hirincisi: beş beyitlik olup " Gazel" başlığıyla sunulmuştur. Ka

fiye tarzı mesnevi şeklinde ve aruz veznindedir. Muhteva olarak da ga

zeli andırmaktadır. Konuda uzunluk, genişlik veya hikaye özellikleri 

yoktur. Katiye tarzı ile bu kanaate ve yoruma gidiyoruz. İkinci şiir de 

dokuz beytliktir. İlk şiirin özellikleri bunda da aynı mevcuttur. Her 

ikisinden üç beyt örnek verelim: 

N e kadar yansam tu tuşsam ağlasam etsem keder 

'Abdiya dilde yanan ateşe ab etmez eser 
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Öldürdü beni ela gözleriii 
İQ.ya eyledi tatlı sözlerin 

Nunilla 'Abdi olsun münevver 

:r>:aldır ni�abıfi mehtabı göster. 
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Hacı Abdi Efendi'yi, şiirlerindeki iç yapıda çok yönlü bir şair ola

rak tanımlarsak yanlış olmaz. Dini ve tasavvufi konulara ciddi bir şe

kilde eğilmiş olarak görürüz. Yaklaşık şiirlerinin dörtte biri bu nitelik

lere sahiptir. Tasavvufi yönü zaman zaman ön plana çıkar. Kendi ifade

lerinden hareketle, "Mevlevi " olduğu kanaati bizce ağırlık kazanır. İşte 

bizi bu kanaate götüren beytler: 

Menzil-i ma�süda ermez mi rümüzıfi fehm eden 
Gafil olmaz bu tari�-i müsta�mifi reh-veri 

Bi-b.abersin 'Abdiya sen kendi nefsinden henüz 

Mesnevinin künhüne vakıftır ancak Mevlevl . . 
Hacı Abdi Efendi'nin şiirlerindeki muhteva hakkında daha geniş 

bilgiye yer vermeyeceğiz. Bu hususu, şiir ve sanat adamlarının araşt

ırma ve incelemesine terketmek, anlayış ve yorumlarına sınır çekme

rnek istiyoruz. 

EDEBi ÖZELLİKLER 

DİL VE SANAT 

Hacı Abdi Efendi'nin dili şıırıne, konusuna ve ilhaınına göre 

farklılık gösterir. Bazan konuşurcasına sade, akıcı ve sanatlıdır: 
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Ey gafil uyan var şeref-i şan gecelerde 

Ral.ımet yağıyar 'aleme her an gecelerde 

Nice bir katlanayım cevr-i civana nice bir 

Nice bir yalvarayım ğonca dehana nice bir 

Sana meftun olalı ey dilber 

Geceler didede uy�u ne gezer 

Ben bu l.ıasretle ölürsem dehrde kam almadan 

Kimse bilmez derdimi seng-i mezarım söylesin 

Aslın nedir anla özün 
Gaflette �alma aç gözün 

Ol merd-i 'arif bil sözün 

Söyle kelam-ı ai:ıseni 

Bu örnekleri çağaltmak mümkündür. Maksadımız, denizden 

damlalada nümune vermek ve iddiamızın doğruluğunu bir nebze olsun 

ifade ve ispat imkanı bulmaktır. Bazan da dil oldukça külfetli ve 

ağırdır. Deyim ve terkipler birbirini kovalar. Zamanın, sanatın ve se

leflerinin etkisini gösterircesine külfetten kaçmadığını ispatlamaya çal

ışır. Abdi Efendi'nin şiirlerinde dil, şöyle olacak diye bir iddia yoktur. 

Şiiri ve iTharnı kendi mecrasında akışına bırakmıştır. İşte örnekleri: 
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J:I�ayık-bin olan dar-ı fenaya eylemez rağbet 

Cihandan dest-i şü olmağla insana gelir 'izzet 

Mürğ-ı neva-sazı işit can �ulağıyla 

Allah'a eder zikr-i firavan gecelerde 

Hem-rah ola rnam nefs-i heva-dara İlahi 

Uğrattı beni vadi-i pür-lJara İlahi 

Es-selam ey eşref-i mahlü�-ı Yezdan es-selam 

Es-selam ey nür-ı çeşm-i ehl-i iman es-selam 

'Abdi onufi cevri bafia zev�-i sefadır 

Nazın çekerim şi velidir ehl-i vefadır 

Meh-pareye vuşlat maraz-ı 'aş�a şifadır 

Fa' ik mi degil cümle-i lJüban-ı zamane 
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Abdi Efendi'nin yer yer dili ağırlaşsa da akıcılığı devam etmek

tedir. O'nun tahsili, gördüğü hizmetler, şahsi kabiliyeti sağlam bir dil 

kültürünün göstergesidir. Yöreye göre zengin bir kelimeler hazine

sine, yeterli bir dil bilgisine, cümle mantığına sahip olduğunu tesbit et

tik. Dile olan hakimiyeti, dilindeki külfeti örtmekte, yer yer mazur 

göstermektedir. Bulunduğu çağ ve coğrafyayı dikkate alırsak haklı bile 

gösterebiliriz. 
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Abdi Efendi'nin şiirlerinde sanat endişesi görmüyoruz. Teşbihten, 

istiareye, telmihten tevriyeye, cinastan zengin kafiyeye kadar, oldukça 

rahat bir çizgi çizer: 

Ey ğafil uyan var şeref-i şan gecelerde 

Ral.ımet yağıyar 'aleme her an gecelerde 

beytini ile alırsak: "ğafil " sözünde kinaye, "uyan " sözünde tevriye sa

natı vardır. " Rahmet yağıyor " sözcüğünde hüsn-i talil sanatını, "gece

lerde " kafiyesinde redif sanatının görebiliriz. 

Ben bu l.ıasretle ölürsem dehrde kam almadan 

Kimse bilmez derdimi seng-i mezarım söylesin 

beytinde "kimse bilmez " sözü hem hüsn-i talili, hem de tecahül-i ari

fane sanatını birlikte temsil eder. " Seng-i mezarım " söylemesinde ise 

teşhis sanatını görmek mümkündür. Abdi Efendi'nin şiirlerinde tekar, 

teşbihin türleri, tenasüb, mecaz, tezat sanatları bazan içiçe, bazan da sı

rayla ve başarılı bir şekilde yer alır: 

Nice bir �atlanayım cevr-i civana nice bir 

Nice bir yalvarayım ğonca dehana nice bir 

beytinde olduğu gibi, edebi sanatlar sanki resmi geçit yapmaktadır. 

Tekrar, tenasüb, mecaz-ı mürsel birbirini kovalamaktadır. 

Ne �adar yansam tutuşsam ağlasam etsem keder 

'Abdiya dilde yanan ateşe ab etmez eser 

Bu beytte öncelikle tenasüb sanatı baştan sona takib eder. Yanmak, 

tutuşmak tevriyeli olarak kullanılmıştır. " Dilde yanan ateş " öncelikle 

mecaz! anlamda kullanılmış, bu sanat yapılmıştır. Ateşin suyla söndü

rlilmesi tenasüble ilgilidir. Suyun ateşi söndürnıemesi de şairin mü
batağa sanatını hangi ölçüde kullanabildiğini görmemiz açısından güzel 
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ve önemli bir örnektir. Şairimizin sanat ve edebiyattaki kapasitesini, 

başarısını, ustalığını anlamak için şu gazeline göz atmamız yeterli olur 

sanırım: 

Melegim gözlerin aç l:ıaline b� 

Olma bir lal:ıza bile andan uz� 

Öyle şirin ki tadından dayamam 

Leblerin baldır yanağın l5:aymal5: 

Ijun-feşandır senin ebrü-yı narnın 

Düşmanın bağrına bançer gibi çal5: 

Aldanıp uyma r�bin sözüne 

Bıral5:ır aramıza sonra nifal5: 

Mübtelayım beni ta 'n etme şahım 

'Abdiya var mı bal5:an göze yasal5: 

Bu beytte teşbih, mecaz-ı mürsel, hüsn-i talil, tevriye birbiri ard

ınca ve çok ustaca sıralanmıştır. Sadeliği ve lirikliği ise başlıbaşına bir 

sanat örnegini temsil eder. Yanağın: 'bal ", "kaymak " olması "göz aç

mak ", "kan akıtmak ", "araya nifak sokmak ", "hançer gibi çakmak ", 

bunun basit örnekleri olarak sayılabilinir. Bazı şiirlerdeki tekrar ve sı

ralı terkibler, her güzelde bulunacak kusurları hoş ve mazur görmemiz 

insafın gereğidir. Bir şairin her şiirinde aynı üstün terennümi.i bekle

mek hatalı bir değerlendirmediL Abdi Efendi'nin şiir söylemedeki 

yeteneğini anlamakta ve anlatmakta güzel bir fırsatı kitabileştirmenin 

şansını elde etmiş bulunuyorum. Bu konu bize, Abdi Efendi'nin hazır 

ve belli konularda ne kadar rahat ve başarılı gösterebildiğinin ispatıdır. 
İşte bir hatıra; işte bir gazelin doğuş sebebi ve doğuş şekli: Anlatan Ur

fa'mızın yetiştirdiği, sanat ve edebiyat aleminin yakından tanıdığı, 

folklörümüz ve Urfa kültürü açısından çok önemli bir şahsiyet olan 



26 MEHMET EMİN ERT AN 

ŞIH İ S (A) İ SHA K OG L U'dur. Bir hatıratını şu şekilde bize nakJetmek

tedir: 

" Bir gün arkadaşlarla birlikte çarşıya çıkmıştık. Köprübaşındaki 

(yeni açılmış olan) bir kahveye çay içmek için gittik. Kahvehane ol

dukça kalabalıktı. Bir yer bulup oturduk. Sohbetin koyulaştığı bir za

manda şair Hacı Abdi Efendi beraberinde Canbegli Said Efendi kahve

haneye girdiler. Biz hemen kalkıp onlara yerimizi ikram ettik. Birer 

kürsü (tabure), bularak yakınlarına oturduk. Abdi Efendi rahatsız 

olduğu için daima yardıma ve ilgiye muhtaç bir durumu vardı. Hemen 

çaylar geldi, içitıneye başlandı. Abdi Efendi çay bardağını iki eliyle 

birlikte tutarak (böylece daha az titreyerek) içebiliyordu. Devamlı tit

reme rahatsızlığı O'nu apansız yakalamıştı. İki eliyle bardağı ancak 

ağzına götürebiliyordu. Çay içme esnasında Canbegli Said Efendi 

(sohbetin gereği kimin olduğunu bilmediğim) şu kıtayı okudu: 

" Bir pareye indirse eger nırg-ı visali 

Pazar-ı muryabbette olan kiymet-i gall 

Alınam el uzatmam taleb etmem ruh-ı alı 

Vaz geldi gönül gayri anın nazı ne lazım " 

Bu kıt'ayı dinleyen Şair Abdi Efendi aynı anda zelzeleye tutul

muşcasına, daha müthiş bir titremeye kapıldı. Herkes hayretten dona

kalmıştı. Kısa bir süre sonra kendine gelince, cevaben şu gazeli irtica

len söyleyiverdi. Biz de hemen orada, şairin ağzından bizzat kaydetme 

şansını yakaladık: 

Bir dem ola rnam ey gül-i ter bezmide sensiz 

Gül-zar olamaz çünki diken gül de dikensiz 

Saki içelim sun baiia peymane-i 'aşip 

Ben badesiz olmam güzelim bade de bensiz 
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Girdikte kerem eyle ma�amat-ı eelaya 

Teller J.cıraraJ.c saz-ı dilim J.coma clüzensiz3 

Artar bat-ı nev-bayzıfi ile revnaJ.c-ı hüsnün 

Gülşenele letafet mi olur olsa çemensiz 

Mevc urmayıcaJ.c devr edemez bame-i 'Abdi 

Geşti-i bayalin yem-i vaşfında ellimensiz 
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Böylece bu güzel gazelin söyleniş sebebini ve şeklini birli kte 

öğrenmiş oluyoruz. Abdi Efendi'nin şiir söyleme kabiliyetini, bir 

başka boyutuyla tesbit etmiş olduk. Abdi Efendi için: iyi, lirik ve ka

pasiteli bir şairdir diyebiliriz. O, bunu hakketıniştir. 

DİVANÇ E'NİN TANZİMİ 

MÜNACAT 

Mürettep divanlarda veya divançelerde Münacat ve Tevhidler ki

tabın baş kısmında yer alır. Abdi Efendi'de Tevhide rastlaınadığıınız 

için başkısmı (ilk sırayı) Münacat almıştır. Kural da böyledir. 

NA'T LAR 

Divançede (elimizdeki orjinal nüshada) ikinci sırada yer almak

tadır. 22 adet olan na'tlar, divançedeki öncelik sırasına göre sıralanm

ıştır. Oldukça kısa olan bu şiirler kaside tarzına yalnız kafiye ve konu 

yönüyle uygunluk gösterir. 

3 Bu ınısradaki "saz-ı di l im" el imizdeki nüshada "sade di l im" şeklinde olduğu içi n oraya 
o şek liyle alınmıştır. 
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MERSİYELER 

Kerbela vakasını konu alır ve Hazret-i Hüseyn'in şehadetini izdı

raplı bir dille anlatır. Abdi Efendi'nin dört adet mersiyesi olup ilki 

murabba tarzındandır. Konuya göre tasnife öncelik verdiğimizden bu 

murabbayı, diğerleriyle birleştirmedik Diger üç mersiye gazel tarz

ında yazılmıştır. Bunları da nüshadaki öncelik sırasına göre alıverdik 

Şairimizin, genç yaşta ölen oğlu için söylediği rivayet edilen mer siyeye 

biz rastlamadık Sayın Adil Saraç, Abdi ile ilgili çalışmasında altı adet 

mersiyeden bahsetmesine rağmen hiç birini almadığı için diğer iki 

mersiye hakkında bir fikir sunmamız mümkün olmamıştır. 

GAZELLER 

HAKİKİ GAZELLER 

Şairimizin dini konuda ve "Hakiki Gazeller" başlığıyla sunduğu 

gazelleri nü shadaki öncelik sırasına göre aldık. Çünkü şair bunları bir 

demet halinde toplamış ve gazelierin başına tae olarak oturtumuştur. 

Biz de bu önceliğe aynen uyduk. Bu gazeller 14 adettir. Kafiye sıra sı 

dikkate alınmamıştır. 

GAZELİYAT 

Toplam 149 adet olan bu bölüm Divançenin ana yıpı sını teşkil 

eder. Asıl nüshada gazeliyat bölümü divan veya divançede olması ge

rektiği şekilde sıralanmıştır. Öyle zannederim ki bu, gazelierin yazılış 

sırasına göre alınmış olma ihtimali daha kuvvetlidir. Divan Edebiyat

ında kuvvetli bir şairin, manzumelerini tertipte, bunu dikkate almaması 

mümkün değildir. Kendisi yazamadığı için (hastalığı sebebiyle) bu 

şekilde yazılmasına müsaade etmiştir. 
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Biz bu çalışmada gazelleri kafiye düzenine göre sıraladıktan 

sonra, nüshadaki önceliğine de dikkat ettik. Böylece olması gereken 

düzen kendiliğinden ortaya çıktı. 

MESNEVİLER 

Mesnevi tarzında kafiyenmiş olan iki küçük şiiri, bu özelliğinden 

dolayı ayrı addedip, gazellerden sonraki sıraya aldık. 

MURABBALAR 

Bir çok divanda olduğu gibi, bizim nüsha da murabba ile sona er

mektedir. Arada olan murabbaları sonda birleştirerek bir bütün oluş

turmaya çalıştık. Yalnız mersiye bölümündeki bir murabba, konusu 

sebebiyle mersiye bölümünde yer almıştır. 

SÖZLÜK 

Bu divançede yer alan şiirlerde kullanılan yabancı kelimeleri 

özelliklerine göre üç bölümde tasnif ettik. Birinci gurupta yabancı 

kelimeler yer almıştır. Bu kelimelerin sözlük anlamları verilmiştir. 
İkinci gurupta deyimler yine alfabetik sıraya göre dizilmi �tir. Deyinı

lerin hangi anlamları karşıladıkları dikkate alınmıştır. Üçüncü gu

rupta: Divançe'de yer alan terkibieri ve anlamlarını sunmaya çalı �tık. 

Bu çalışmamızın asıl amacı: Şairimizi ve şiirlerini anlamada zorluk 

çekilmeme si dir. 

TlPKI BASlM (DİV ANÇ ENİN TAMAMI) 

Şiirlerin orjinalleri elimizdeki nüshamn tanzim şekline ve sırasına 

göre alınmıştır. Bu bölümü ekle rnemizin asıl sebebi, herkesin asıl 

nüshaya ulaşahilmesi ve eksik olan çalışmalann yapılabilmesini münı-
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kün kılmaktır. İsteyen herkesi asıl metinle b ul uşt ura bilmek, b u  çalış

manın en önemli h us uslarından biridir. B u  nüsha : " İ N C İ R K U Ş U  

A H M E T  E FE N D i " nüshası olarak bize intikal etmiştir. İncirk uşu 

Ahmet E fendi'yi ve Halit E fendi'yi bu hizmetlerinden dolayı rahmetle , 

minnetle ve şükranla yed etmek bir ve fa borcudur. 

Bu kita bın yayınlanmasında yardımı ve katkısı olan herkese te

şekkürlerimi yineliyor , daha güzel u fuklarda b ul uşmayı diliyor um. 

Başarı ve muva ffakiyet ancak A L LAH 'tandır. 

Dr. Mehmet Emin E R TA N  
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MÜNA CATLAR 





BiSMi'LLAHi'R-RAI:IMANi'R-RAI:IIM 

MÜNACAT-1 I:IACI 'ABDi EFENDi MERHÜM 

ı İlahi kenz-i mal]fi-i ezelsin 
Şerilin yo� ijüda-yı lem-yezelsifi 

2 Münezzehsin cemi ' -i masivadan 
Müberrasıfi ş ıfat-ı na sezadan 

3 El:ıadsifi hem şamed I:I�'a ki I:I�'sıfi 
' İbadata Sen ane� müstel:ı�sıfi 

4 İradenle vücüda geldi ekvan 
Kemal-i �udretin meşhür her an 

5 Safia tesbiJ:ı eder gökte melekler 
Senifi ernrifi ile döner felekler 

6 Senifi ni 'metlerin mahlüka la e'ad 
Sana layı�du ane� I:ıamd ü bi I:ıad 

7 Habibifi Muştafa'nıfi hürmetine 
'Azab etme O şahın ümmetine 

8 Zünüb-alüdeyim ço�dur günahım 
Ki senden gayrı ya Rab yo� penahun 

9 Gafur ismin edindim elde I:ıüccet 
Eder elbet ümidim kesb-i �uvvet 

1 0  Hernan dil neş 'e feyz-i be�ayun 
Veli I:ıasretkeş-i nür-ı be�ayım 

ı 1 Münacatım ijüda'ya sen �abul et 
Bu 'Abdi kemterin car-ı Rasül et 

. - - - 1 .  --- 1 . ---

Mejaflün, Mejaflün, Mejaflün 
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MÜNACAT 

1 Ey kerem-kanı nel5:a' isden münezzeh ulu şah 
Ehl-i }:ıacata der-i lutfufi açıl5:tır her gah 

2 Nefs-i emınare zebün etdi vücüdun Ya Rab 
Nafile 'ömri giran-l5:adr geçirdim eyvah 

3 Dem be dem eşk-i nedamet saçılır didemden 
Can-ı dilden çekerim val5:t-i seherde sad ah 

4 Tevbe-karan-ı 'üşat ra}:ımet-i magfiretifi 
Ne büyük şan ü şerefdir ne büyük 'izzet ü cah 

5 Nür-ı imandan ayırma beni alJir dernde 
Reh-i na-reftede insana gerektir hem rah 

6 Ey Hüdavend niyazım budur ancak senden 
Rüz-ı ma}:ışerde günahırola yüzüm etme siyah 

7 Ma�har-ı 'afv-ı İlahi olur elbet 'Abdi 
Dökülür berk-i bazan zübde gibi cümle günah 

-. - - 1 . .  -- 1 . .  -- 1 .. -

Failatün, Feilfitün, Feilatün, Feilün 



NA ' TLAR 





NA'T-1 ŞERiF 

1 Es-selam ey eşref-i mablü�-ı yezdan es-selam 
Es-selam ey nür-ı çeşm-i ehl-i İslam es-selam 

2 Es-selam ey seyyid-i kevneyn fa]Jrü'l-mürselin 
Es-selam ey v�f-ı esar-ı pinhan es-selam 

3 Es-selam ey gevher-i yekta-yı baJ::ır-ı ma 'rifet 
Es-selam ey şeb-i çeral]-ı bezm-i ' irfan es-selam 

4 Es-selam ey gonca-i Q.oş-bü-yı gül-zar-ı na'im 
Es-selam ey ab-ı rü-yı Q.ür-ı gılman es-selam 

5 Es-selam ey padişah-ı kişver-i din-i mübin 
Es-selam ey AQ.med-i Mu{!.tar-ı zi-şan es-selam 

6 Es-selam ey cilve-gah-ı vaJ::ıy ü ilham-ı ijüda 
Es-selam ey aşna-yı sırr-ı �uran es-selam 

7 'Abid-i {!.ak-i derinden ey I:Iabib-i Kibriya 
Ekmel-i ta 'zim ile olsun hezaran es-selam 

- . - - 1 -. - - 1 - . - - 1 - . -

F ailatün 1 failatün 1 failatün 1 failün 
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NA 'T -I ŞERIF 

1 Ey şah-ı rüsül pak neseb fabr-ı risalet 
V'ey kan-ı edeb matla'-ı yurşid-i sa'adet 

2 Senden dil-i 'uşşaka gelir feyz-i İlahi 
Anlardır olan zümre-i aslıab-ı keramet 

3 İD.las ile 'alemde safi.a etmeyen iman 
Ma.J::ışerde J:ıacaletle döker eşk-i nedamet 

4 MaJ:ırüm mı l.calır magfiret J:ıazret-i J:lal.c'dan 
Mücrirnlere sen ki edesin bezl-i 'inayet 

5 'Abdi-i siyah-rii der-ı lutfunda gedadır 
Senden diler ey sahib-i Mi'rac şefa'at 

--. 1 . -- .  1 . --. 1 . --

Mefulü l Mefallü l Mefallü l Feulün 
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NA'T-1 ŞERIF 

1 Ey N ebi-i muQ.terem ey kenz-i esrar-ı ljuda 
I:Ialet-i 'aşl_a.n verir J..calbe şafa rüQ.a gıda 

2 Ravza-i pakinden ümmet iktisab-ı feyz eder 
ljab-gah-ı devletiiidir rneke-i bay-ı geda 

3 Mu 'cizatın dad-ı I:Ial.c'dır ya Rasül'Allah seniii 
Pertev-i nünii gören müşrikler etdi ihtida 

4 Mürşid-i rab-ı Q.aJ..ciJ..cat şehsüvar-ı Enbiya 
Ya MuQ.ammed Muş�afa olsun saiia canım feda 

5 MerQ.amet l_a.l 'Abdi-i naçize Allah 'aşl_a.na 
Rüz-ı MaQ.şerde şefa'at eyle ey saQ.ib-liva 

- . -- 1  -. - - 1 - . - - 1 -. -

F ailatün 1 failatün 1 failatün 1 failün 

4 1  
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DiGER NA'T-1 ŞERIF 

ı Bülbül-i bag-ı belagat ey }:ıab.ib-i kibriya 
Menba'-ı feyz-i sa'adet şehsüvar-ı enbiya 

2 IJab-gah-ı devletindir Cennet-IJüld-ı per.in 
IJa�-i ralı-ı }:ıasretifi.dir çeşm-i cana tütiya 

3 Z:ulmet ü eelıl-i dalalet �ablarnışken 'alemi 
Ya Mu}:ıammed nür-ı pakin 'aleme verdi ziya 

4 Sahib-i mühr-ı nübüvvet hami-i d.in-i müb.in 
Ey melek s.iret }:ıal.im ü }:ıa' iz kan-ı }:ıaya 

5 Kemterin 'Abdi umar senden şefa'at �1 kerem 
Ey şefi '-i ehl-i Ma}:ışer ey Raşül-i Kibriya 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 -. -

F ailatün 1 failatün 1 failatün 1 failün 
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NA 'T -1 ŞERIF 

1 Ralı-ı I:I�'da ehl-i Imanın yegane rehberi 
"&urretü'l- 'ayn-ı ümerndir dü cihanın serveri 

2 Dürr-i yektayı terinden ol Rasül-i Ekremiii 
I:Iazret-i Mevla yaratdı büy-ı verd-i al).meri 

3 I:Ia' iz-i 'ayne'l-y�ndir l).ami-i din-i mübin 
Etdi teblig ümmete al).kam-ı şer '-i enveri 

4 "&abe �avseyne erişti Leyle-i Mi 'racda 
Görmemiş 'alemde kimse böyle nür-ı e�heri 

5 Ma�har-ı feyz-i sa'adetdir l).abib-i kibriya 
Bag-ı Firdevs'e degişmem Ravza-i Peygamberi 

6 Teşne-gah-ı mal).şeri sirab için verdi Ijüda 
Muş�afa'ya Cennet-i A ' lada ab-ı kevseri 

7 Çekme gam 'Abdi dern-a-dem dide-i im'ana çek 
Tütiya-yı çeşm-i 'irfandır anıfi bak-i dürri 

- . - - 1 - . - - 1 -. - - 1 -. -

F iiiliitün 1 fiiiliitün 1 fiiiliitün 1 fa; [ün 

43 
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DiGER NA 'T -I ŞERIF 

1 Es-selam ey gül-nihali bag-ı l,cudret es-selam 
Es-selam ey bülbül-i gül-zar-ı }:ıikrnet es-selam 

2 Es-selam ey Mitab-ı asman-ı ma 'firet 
Es-selam ey sa}:ıib-i nür-ı nübüvvet es-selam 

3 Es-selam ey nüktedan-ı ' ilm ü 'irfan-ı rüsül 
Es-selam ey gevher-i derya-yı ra}:ımet es-selam 

4 Es-selam ey eşref-i adem Nebiyy-i Mu}:ıterem 
Es-selam ey fatJr-ı 'alem şah-ı ümmet es-selam 

5 Es-selam ey J:Iatret-i Refref-süvari mücteba 
Kemterin 'Abdi eder 'arz-ı ta}:ıiyyat es-selam 

- . - - 1 -. -- 1 - . - - 1 -. -

F iiiliitün 1 fiiiliitün 1 fiiiliitün 1 fiiilün 
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NA'T-1 ŞERIF 

1 Ey bülbül-i pür nagme-i gülzar-ı belagat 
Nürufila seniii buldi �i ya şub4-ı sa 'adet 

2 Rav�ıii ki seniii cilve-geh-i feyz-i Jjüda'dır 
Hep senden alır feyzini aşl:ıab-ı keramet 

3 Ey ra4met-i 1:1� ma4zen-i esrar-ı İlahi 
Ey baril.ca-i nev-i beşer fabr-ı risalet 

4 Ma4şerde seniii zümre-i züvvarın olur mi 
Divan-ı İlahi'de ' aral.c-riz-i 4acalet 

5 'Abdi ki seniii müntesib-i bak-i dürrindır 
Etme am şermende-i ma4füm-ı şefa'at 

--. 1 . --. 1 . --. 1 . --

Mefulü l Mefallü l Mefallü l Feulün 

45 
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DiGER NA 'T -1 ŞERIF 

1 Vücüdufi rehber-i ralı-ı hidayet ya Rasül'Allah 
Cemaliii gonca-i bag-ı risalet ya Rasül'Allah 

2 Kelam-ı hikmet-amuzıfi rümüz-ı sırr-ı Kur'an'dır . . 
Bu sırrı fehm eder ehl-i keramet ya Rasül'Allah 

3 Gubar-ı asitanın tutiya-yı dide-i candır 
I:Iarim-i mer�adifi cay-ı sa'adet ya Rasül'Allah 

4 Füyüzat-ı nübüvvetden seniii goş-büy-ı rugsarıfi 
Gülün hal-i berkine etmiş sirayet ya Rasül'Allah 

5 Öyle yüz sürüb bak-i derine ravza-i pakiii 
I:Iuzür-ı �alb ile etdim ziyaret ya Rasül'Allah 

6 Günahkarım 'u�übetden sıgındım ral;ımet-i I:Ia�'a 
Uyandım gabl gafletden nihayet ya Rasül'Allah 

7 Döküb göz yaşını her dem ta�arru ' eylerim 'Abdi 
ljüda'dan magfiret senden şefa'at ya Rasül'Allah . 

. --- 1 . - - - 1 . - - - 1 . - - - -

Me.ffıflün 1 Me.ffıflün 1 Me.ffıflün 1 Me.ffıflün 
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NA'T-1 ŞERIF 

1 Merl:ıaba ey padişah-ı kişver-i din-i mübin 
Merl:ıaba ey dürr-i tac-ı enbiya-yı mürselin 

2 Merl:ıaba ey nür-ı 'ayn-ı kümmetin-i evliya 
Ey Rasül-i Kibriya ey rai:ımeten li'l- 'alemin 

3 Kendi nürından yaratmış I:Iazret-i Mevla seni 
Bezm-i baş-ı enbiyadan eylerniş billa-nişin 

4 Mecma'-ı ins ü melekdir gab-gah-ı devletiii 
Munisiiidir 'alem-i val:ıdetde Cibril-i Emin 

5 Gıbtadar olsa sezadır çün zernin ü asuman 
Ya Mul:ıammed cism-i pakinle şeref bu ldı zernin 

6 Feyz-i irşadıii ile ey mürşid-i kamil senin 
Mazhar-ı tam-ı sa'adet oldı aşl:ıab-ı güzin 

7 Ral:ımet-i I:Ia�'la rehayab-ı zünüb olmak içün 
Senden istimdad eder ancak 'üsat-ı mü' rninin 

8 Kemterin 'Abdi garik-i bal:ır-i 'isyandır meded 
El-eman eyle şefa'at ya şefi'-al müznibin 

- . - - / - . - - / - . - - / - . -
F iiiliitün / fiiiliitün / fiiiliitün Jfiiilün 
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DiGER NA'T-1 ŞERIF 

1 Şun'-ı mümtaz-ı ijüda'sıfi ey Nebiyy-i Mul:ıterem 
Pertev-i n ür-ı ijüda'sıfi l.curretü'l- 'ayn-i ümem 

2 Ma�har-ı feyz lil.casıfi leyle-i Mi 'rac'da 
Mal:ırem-i raz-ı gafasıfi ya Mul:ıammed la cerem 

3 ijab-gah-ı devletifide didebandır l.cudsiyan 
Müncelidir merl.cadinde rül:ı-ı pakin dem-be-dem 

4 I:Iür-ı gılman eşk-i riz iştiyal.cındır senin 
Şevket-i l:ıüsnüfi için l:ıasret çeker bag-ı İrem 

s Gıbta ferma-yı nücüm asmandır ca-be-ca 
Şu 'le-i şem' -i şeb-ara-yı l.canadil-i I:Iarem 

6 Ral:ımet-i I:Ial.c'dır vücüdufi ka' inata ya Rasül 
F$ eder ümmet seniille her dem ey saQib-i 'ilm 

7 Zümre-i ehl-i zünüba dest-gir olsan eger 
Dar-ı 'ul.cbada çekilmez hevl-i Mal:ışerden elem 

8 �almadı 'Abdi bal:ır-ı 'isyanda yetiş imdadına 
Ey Rasül-i Kibriya eyle şefa'at l.cıl kerem 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 -. -

F ailatün 1 failatün 1 failatün 1 failün 
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NA 'T -I ŞERIF 

1 Vücüd-ı enveriii ]Jayrü'l- beşerdir ya Rasül'Allah 
Dil-i 'aşıl,<:da 'aşl,<:ın cilvegerdir ya Rasül'Allah 

2 'Ulüvvü l,<:adr-i zi-şanın tal,<:rir etmeyen gafil 
Dıriga kendisinden bi)Jaberdir ya Rasül'Allah 

3 Nola çeksem gubar-ı asitanın çeşm-i idrake 
Senin )Jak-i dürrün küQ.l-i başardır ya Rasül'Allah 

4 Giran l,<:ıymetdir el-J:Ial,<: her kelamın dürr-i yektadır 
'İbadı l,<:urb-ı I:Ial,<:l,<:'a rehberdir ya Rasül'Allah 

5 Şefa'at 1,<:ı1 Q.acil etme aman rüz-ı nedametde 
Ki zira 'Abdi bi-zad-ı seferdir ya Rasül'Allah 

. - - - 1 . - - - 1 . - - - 1 . - - -

Mejaflün 1 Mejaflün 1 Mejliflün 1 Mejliflün 
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Dİ GER NA 'T -I ŞERIF 

1 Yaratdı I:I� seni ketm-i 'ademden ey gül-i ra 'na 
MüahlJar mübtedasın ey �ahib-i I:Iazret-i Mevla 

2 Vücüdufi "R�meten li'l- 'alemin" dir ya Ebe'l-�asım 
Senin şanında zira nazil oldı Süre-i İsrii 

3 Şudür etdi cemi '-i mu 'cizat-ı enbiya senden 
Verildi Cenab-ı I:I�'dan safia ni'met-i 'uzmii 

4 Şeref-zfı-yı nübüvvet nür-ı balış-ı dide-i ümmet 
Nice mürde dilani yek na�arda eyledifi i�ya 

5 Şefi'  ol 'Abdi-i naçizi şad et rüz-ı M�şerde 
Ni yazın ya Rasül'Allah ijüda red eylemez aşHi 

. --- 1 . -- - 1 . --- 1 . - - -

Mefiillün l Mefallün l Mefallün l Mejtlflün 
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DiGER NA'T-1 ŞERIF 

1 Ey kan-ı edeb mevhibe-i I:Iazret-i Mevla 
V'ey pak-neseb bu�-i lfasen eşref-i a ' la 

2 'Uşşal,ca senifi bak-i dürrün kubl-i başardur 
Avize-i ravzafi l,camer-i çerh-i mu 'alUi 

3 Rüyıfida olan parl,ca-i nür-ı nübüvvet 
Oldı her an 'ruem-i nasüte fer-feza 

4 Her l,cavme l:lal,cl,c irsal-i Rasül eyledi amma 
Zatıfi gibi bir şah-ı rüsül gelmedi aşla 

5 Ey fabr-i ümeın ey sebeb-i bill,cat-i adem 
İ]fsan-ı ljüda'dır safia bu rütbe-i bala 

6 Yevm-i feze' in )falini etdikçe te'emmül 
Bi'llah l,cadem olmada kevnden düna 

7 'Abdi-i günahkara aman eyle şefa'at 
Mücrirnleri Ma)fşerde bağışlar safia Mevla 

-- .  1 . --. 1 . - - .  1 . - -

Mefulü 1 Mejaflü 1 Mejaflü 1 Faulün 
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NA 'T-1 ŞERIF 

1 Zihi J;ıayret-feza nfır-ı nübüvvet kanıdır J;ıüsnüfi 
Hüda'nıfi mü' minine en büyük il;ısanıdır l;ıüsnüfi 

2 Güzeller şahısın l:l�'a nazirin var mı 'alemde 
J:la1�il.cat bagının yekta gül-i uandamdır J;ıüsnüfi 

3 Seb�-i ]J.an kitab-ı ma 'rifetdir evli ya senden 
Gürülı-ı enbiyanın maye-i ' irfanıdır l;ıüsnüfi 

4 Mariz-i 'aş�a yo� çare müdavat-ı etibbadan 
Cihanda var ise derd-i diliii dermanıdır l;ıüsnüfi 

5 Y�ar 'üşş� elbetde serapa ateş-i 'aş� 
Nice canlar senin 'Abdi gibi �urbanıdır J;ıüsnüfi 

. - - - 1 . - - - 1 . - - - 1 . - - -
Mejaflün 1 Mejaflün 1 Mejaflün 1 Mejaflün 
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DiGER NA'T-1 ŞERIF 

1 Gari�-i bal�.r-ı 'isyaıum aman ya Seyyid'el-Sadat 
Şefı'i'l-mü�nibin sensin meded ey �ble-i J:ıacet 

2 Ser-a-ser ' alemi tenvir eden gurşid-i enversin 
Sana yertevdir AşJ:ıab'ı Kiranun ümmetin zerrat 

· 

3 I:Iabib-i I:Iazret-i I:I�'sın günahkarana eşfa�sın 
Cihana gelmedi �atın gibi gul�-i J:ıasen bir �at 

4 �ymet-i �adrin mu ' alladır ki ' ind'Allah4 
Seniii şanında mürrezzel ey Nebiyy-i MuJ:ıterem ayat 

5 Kime 'arz edeyim MaJ:ışerde 'Abdi J:ıalimi aya 

53  

Ki senden gayrı yo�dır ya MuJ:ıammed rehber-i Cennat 

. - - - 1 . - - - 1 . - -- 1 . -- -

Mejaflün 1 Mejaflün 1 Mejaflün 1 Mejaflün 

4 Bu mısrada ifade ve kalıp bozukluğu vardır. 
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NA'T-1 ŞERIF 

1 Vücüdufi ba'aş-i balk-ı cihandır ya Rasül'Allah 
N ebisin �udret-i �adrifi girandır ya Rasül'Allah 

2 Günahkarım safia 'arz-ı del}alet eylerim zira 
Der-i lutfufi bafia darü' l-emandır ya Rasül'Allah 

3 ljalas ey le beni nefs-i bidarın gadabmdan 
Hava-yı nefs-i emınare yamandır ya Rasül'Allah 

4 �apufidan bu geda-yı kemterifi red etme sultanım 
Gubarın tütiya-yı çeşm-i candır ya Rasül'Allah 

5 Şefi ' ol 'Abdi-i naçizi şad et rüz-ı mal).şerde 
'Usate ral:ım-ı zatıfi rayigandır ya Rasül'Allah 

. - - - 1 . - -- 1 . - - - 1 . - - -

Mejfıflün 1 Mejfıflün 1 Mejfıflün 1 Mejfıflün 



URFALI ŞAİR ABDi 

DiGER NA'T-1 ŞERIF 

1 Ey risalet burcunın malı-ı müniri e:?hari 
Ral:ımeten li'l- 'aleminsin enbiyanın serveri 

2 Teşnegan ümmetinçün ya Mul:ıammed Muştafa 
Rüz-ı Mal:ışerde saiia çol.c verdi ab-ı Kevseri 

3 Her kelam-ı eblagın Dünya vü mafiha deger 
I:Iırz-ı can etmek gerekdir böyle zer-i gevheri 

4 Şu 'ledar etmiş 'uyünı pertev-i nürıii serıiii 
Ey sa'adet burcunın qurşid-i zerre perveri 

5 'Abdi b.ak-i dürrün etme şefa'atden cüda 
Mü�rıibiniii senden özge yol.c şefi'-i ekberi 

-. - - 1 -. -- 1 -. -- 1 -. -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 
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56 MEHMET EMİN ERTAN 

NA 'T -I ŞERIF 

ı Ey risalet bagının bülbül-i şam-ı seQ.eri 
İns ü cin ü melegifi �vve-i nür-ı na�ari 

2 Seni ijalhi�-ı cihan medQ. ü şena etmiş iken 
�ullarından meh-i sezavar degildir eseri 

3 Mu 'cizatıfi müşrikine verdi Q.ayret zira 
Etdifi engüşt-i Nübüvvetle dü pare �ameri 

4 M�har-ı feyz-i kemalat olamaz 'aleme 
Reh-i 'aş�da feda eylemeyen can ü seri 

5 �maz 'acz ile tavşif edebilmez 'Abdi 
Ey Nebiyy-i'l-MuQ.terem sen gibi ijayrü'l-Beşeri 

- . - - 1 -. - - 1 - . - - 1 -. -

Failô.tün l Failatün l Failatün l Failün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER NA 'T -1 ŞERIF 

1 Şeınim-i gonca-i bag-ı arasın ya Rasül'AlHüı 
Yegane mürşid-i ralı-ı ijüda'sın ya Rasül'Allah 

2 O rütbe mul.ıterem sen ki şeha tagt-ı risaletde 
Mu 'azzez melce-i bay-ı gedasın ya Rasül'Allah 

3 Kalır mı ümmetin :?Ulmetde ey şah-ı rüsül l.ıaşa 
Rasül-i Kibriya nür-ı ijüda'sın ya Rasül'Allah 

4 İmamü'l-Müttakindir �at-ı pak-ı efdaliyetde 
Gürülı-ı mü'rninine mul,ctedasın ya Rasül'Allah 

5 Diler 'Abdi şefa'at ya şefı'ü'l-mü�nibin senden 
Şefa 'at kani maJ:ıbüb-ı ijüda'sıfi ya Rasül'Allah 

. -- - 1 . -- - 1 . - - - 1 . ---

Meffıflün 1 Meffıflün 1 Mefallün 1 Mefallün 
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5 8  MEHMET EMİN ERTAN 

NA'T-I ŞERIF 

1 Su'adın gah isen zahid l.ıaremgah-ı risaletdefi 
'faril_<.-i I:Ial.<.l.<.'dan ayrılma şal_<.ın ralı-ı çlalaletdefi 

2 Müra'iler bi gaberdir 'azizim zühd ü tal_<.vadan 
Riyakar olmayanlar zevl_<. alır elbet rehabetden 

3 Nesim-i can-feza esdikçe iklim-i dil-i aradan 
Gelür büy-ı şafa l_<.albe gülistan-ı melal.ıatden 

4 Bu ziya-yı dinde nefsine l.ıakim olan erler 
ljalas eyler vücüdun 'ul_<.de-i l_<.ayd-ı esaretden 

5 Ne 'ali müjdedir 'Abdi 'ibada f$-ı 'alemde 
Keba' ir ehli de l_<.at'-ı ümid etmez şefa'atdan 

. -- - 1 . -- - 1 . --- 1 . - - -
Mejfdlün 1 Mejfdlün 1 Mejfdlün 1 Mejfdlün 



URFALI ŞAİR ABDi 

DiGER NA 'T -I ŞERIF 

1 Mücrimiz lj.alıl5:-ı zi-şana münacat ederiz 
Talib-i magfiretiz tevbe-i ma-fat ederiz 

. 
2 Nefs-i emınare bize basın-ı 'adüvvi candır 

Biz anı zül-l).akaretle mücazat ederiz 

3 Z:ulmet-i şirk ü şekavetde l_(alır müşrikler 
N ür-ı iman ile biz kesb-i kemalat ederiz 

4 İ ' tikad eylemişiz birligine Mevla'nıfi 
Dergelı-i 'izzetini �ble-i l)acat ederiz 

5 Na' il-i vuşlat olub Dar-ı Beka'da 'Abdi 
Bu se'adet ile biz f$-ı mübahat ederiz 

-. -- 1 - . - - 1 -. -- 1 - . -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 
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60 MEHMET EMİN ERT AN 

NA'T-1 ŞERIF 

1 Ey nür-ı mücessem kerem-i tHilıl.c-ı zi-şan 
V 'ey kan-ı edeb cevher-i gencine-i ' irfan 

2 Medl.ıinde lisan-ı şü 'ara 'aciz-i l.caşır 
Mediil:ıileriii medhidir ancal.c sana şiiyan 

3 AI.cvama ljüda bii 's-ı rüsül eyledi amma 
Mal:ıza seni bu ümrnet için eylerniş il:ısan 

4 Mest-i mitabm olan 'aşıl.c-ı sadıl.c 
'Ömrüfi. geçirir yad ü bayalifi. i le her an 

5 Gördü kütüb-i münzelede nam-ı şerifiii 
İblas ile islamı I.cabül eyledi rühban 

6 'Aşl.cıiila seniii vaşıl olan eve-i kemale 
Gülzar-ı mul:tabbetde açan gül gibi b-andan 

7 ljiik-i l.cadernifi. 'Abdi-i naçizi Bel.cada 
ibzal-i şefa'at ile I.cıl na' il-i gufran 

- -. 1 . - -. 1 . - - . 1 . --

MefCtlü 1 Mejfıflü 1 Mejaflü 1 FeCtlün 



MERSİYELER 





MERSiYE-i HACI 'ABDi EFENDi MERI:IUM 

1 Malı-ı matemdir Mul).arrem dideler �an aglasın 
J>:_aralar giysin serapa ehl-i lman aglasın 
Macera-yı Kerbela'dan 'arş-ı Ral).man aglasın 
Cennet-i A ' la'da her dem l).ür-ı gilman aglasın 

2 IJanedan-ı Muştafa'ya basın-ı can oldı Yezid 
Nür-ı çeşm-i Fatıma-i Zelıra'yı etdirdi şehid 
Olmasın asla IJüda'nıfi ra4metine müstefıd 
Ugrasın �alır-ı Cenab-ı l:la�'a her an aglasın 

3 Şimr-i mel 'ünıfi elinden �optı tüfan-ı bela 
Al �zıl �ana boyandı çün zemin-i Kerbela 
Dehşetinden titredi 'arz-ı semavat-ı 'ala 
'Alemi 'ulvide rül).-ı şir-i Yezdan aglasın 

4 Ekmel-i al-i Rasül-i Kibriyadandır I:Jüseyn 
Cevher-i ferd-i 'Aliyyü'l-Murtaza'dandır I:Jüseyn 
Böyle bir pak nesebdir et� yadandır I:Jüseyn 
I:Jalına gökte melekler yerde insan aglasın 

5 Yak'a-i şah-ı şehldani hernan etdikce yad 
İltihab-ı za4m-ı dil eyler dem a dem izdiyad 
I:Iaşredek bu yare bünyan za' il olmaz ya ' ibad 
Aglarım 'Abdi benimle dide-i can aglasın 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 - . -

F ô.ilô.tün 1 F ô.ilô.tün 1 F ô.ilô.tün 1 F ô.ilün 



64 MEHMET EMİN ERT AN 

MERSİYE-İ DIGER 

1 Matem-i şah-ı şehidan için ehl-i 'irfan 
Eylesin malı-ı Mul)arremde hernan ah ü figan 

2 Sinelerde ne sagalmaz yaralar açtı Y ezid 
Nür-ı 'ayn-ı Muştafa'ya vermedi emn ü eman 

3 Ceyş-i gürnrah-ı 'adüv ekberi İbn-i Ziyad 
Kerbela'da gönderüb 19-ldı l:Iüseyn'e �asd-ı can 

4 Serini tenden cüda eyledi Şimr-i la 'in 
O ldı bu faci 'adan 'arz-ı İlahi lerzan 

5 Ne beladır bu bela Al-i Rasül'e ya Rab 
Eyledi rül�-ı 'Aliyyü'l-Murtaza'yı nalan 

6 Çekilir mi bu felaket oturulmaz asla 
Böyle bir v*'aya olmaz mı cigerler süzan 

7 Teşne-leb dar-ı fenadan gitdi ol pak neseb 
Olmayan var mı anıfi �atline la 'net-tan 

8 �mam �üzn ile bu nazmi yazarken 'Abdi 
Aglamakdan çatiadı name gözümden döktü �an 

- . - - 1 -. -- 1 - . - - 1 -. -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 



URFALI ŞAiR ABDi 

MERSİYE-İ DIGER 

1 Gösterib şah-ı şehidana şad�at a 'da 
J>:.asd-ı can eylediler Al-Rasül'e I:ıayfa 

2 Ne l9yamet �opdıgıfi melheme-i kübrada 
İşidenler �anlı yaşlar döker aglar I:ıala 

3 Kerbela'da irtikab-ı cürm eden zalimler 
Ab-ı Kevser içemez dest-i 'Ali'den aşla 

4 Rüz-ı Mai:ışerde cenab-ı Fatıma bayrü'n-nisa 
1:1� divanında eder bün-ı Hüseyn'i da 'va 

5 Fençe-i al-ı 'ahaya müntesibdir 'Abdi 
J>:.aldı matemler içinde çagırır vaveyla 

- . - - 1 -. - - 1 -. -- 1 -. -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ai! ün 
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66 MEHMET EMİN ERTAN 

MERSİYE-İ DIGER 

1 l)asm olup şah-ı şehidana Y ezid 
Kerbela'da Şimr'e ettirdi şehid 

2 Dostlar giydi libas-ı matem 
Düşmanan ta' ifesi eyledi 'Id 

3 Nesl-i paka ?-Ulm eden ?-alimler 
Y ol5: mı aya şandılar yevm-i va 'Id 

4 Ne beladır bu bela-yı cürm 
Elemi ademi eyler tezyid 

5 }\anlı yaş al5:a gözümden 'Abdi 
Dilde sönmez alev-i nar-i şedid 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 - . -
F aiü1tün 1 F ailatün 1 F ailün 



I;I AKlKİ GAZELLER 





I:IAI.<ll.{İ GAZEL 

1 I:Ia�ayı�-bifi. olan dar-ı fenaya eylemez ragbet 
Cihandan dest-i şü olmagla insana gelir ' izzet 

2 Gürüh-ı etkiyaya il)tiyar-ı inziva yegdir 
I:Iarim-i küşe-i val)dette vardır baş�a bir l)ilmet 

3 Tefekkür eyleyen asar-ı sun '-ı f:lazret-i I:Ia�'ı 
Cenab-ı Kibriyaya eylemez mi kesb-i �urbiyyet 

4 Şu 'a-ı feyz-i Rabhani tecelli eylese dilde 
Olur mı ademe bundan büyük bir mesned-i rif' at 

5 Sa�ın aldanma 'Abdi misafir-lJanedir dünyas 
Edersin 'akibet sen de bu viran-IJaneden ril)let 

. - - - 1 . --- 1 . - - - 1 . - - -

Meftiilün 1 Meftiilün 1 Meftiilün 1 Meftiilün 

5 Bu mısrada kalıp bozukluğu vardır. 



70 MEHMET EMİN ERT AN 

J:IA�I�i DİGERİ (GAZEL) 

1 Ka' inata �1 na�ar ey merd-i gafil sen hernan 
Bir kitab-ı ma 'rifetdir bak zemin ü as u man 

2 İmti şal et emr-i Mevla'ya menahiden şa�ın 
Feyiz-yab olma� dilersen bab-ı gatletden uyan 

3 Masivadan �albini pak et eger 'akil i sen 
J:lazır ol peyk-i ecel bir gün gel ir vermez aman 

4 I:Ia� kelanunda buyurdu " Külli şey'in halik" 
Bu cihan bir kimseye �almaz gider pir ü civan 

5 'Arif ol 'Abdi rıza-yı I:Ia�'ı tal�sil et müdarn 
Na�d-i 'ömrü yo� yere sarf eyleyib etme ziyan 

- . - - 1 -. -- 1 -. - - 1 -. -

F ailôtün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 



URFALI ŞAİR ABDİ 

l:IAJ.(II�:i GAZEL 

1 Ey gafil uyan var şeref-i şan gecelerde 
Rai:ımet yagıyor 'aleme her an gecelerde 

2 Uykuya dalıp I:Iazret-i Mevla 'yı unutma 
Ta ki olasın lutfıfi.a şayan gecelerde 

3 Fevt etme dem-i fırsatı et Hakk'a 'ibadet 
Tal,cva ile l,cuvvet bulur iman gecelerde 

4 Vaşıl olayım dersen eger eve-i kemale 
Y ol,ctır sei:ıerin feyzine pay an gecelerde 

5 Mürgan-ı neva-sazi işit can l,culagıyla 
Allah'a eder zikr-i firavan gecelerde 

6 BI ruh iken enva'-ı nebatan-ı cemadat 
IJallal,c'a hemen etmede şükran gecelerde 

7 'Abdi ne muradıfi. varise IJüda'dan 
Mal,csüdına na' i l  olur insan gecelerde 

--. 1 . --. 1 . --. 1 . --

Mef'Ctlü 1 Mefô.llü 1 Mefaflü 1 Feıllün 

7 1  



72 MEHMET EMİN ERTAN 

I:IAI.{II_{İ GAZELLER 

1 Gafildir eden Ijalı�'ı nisyan gecelerde 
Fevt etmeli mi fırşatı insan gecelerde 

2 Ey talib-i didar-ı Ijüda �alk ne yatarsıfi 
Mehtab-ı felek oldı nümayfin gecelerde 

3 Yatma �dıp göz yaşını I:Ia�'a niyaz et 
Matlübuni Mevla eder il:ısan gecelerde 

4 Mal:ırüm mı �alır mevhibe-i I:Iai.ret-i l:l�'dan 
Her müşkil olur talibe asan gecelerde 

5 'Arifsen e ger sami 'a-i can ile güş et 
Mal]lü� ediyor Ijalı�'a şükran gecelerde 

6 I:Iacet �apusıfi açdı deyu Ijruı�' ı  zi-şan 
MaJ:ılü�a eder bir melek i ' Him gecelerde 

7 'Abdi maraz-ı 'aş�a giriftar olan aQ.ir 
Elbette buh'r derdine derman gecelerde 

- -. 1 . --. 1 . -- .  1 . - -
Mef'ulü 1 Mejaflü 1 Mefaflü 1 Feulün 



URFALI ŞAİR ABDi 

I:IA�l�İ GAZELLER 

1 I:I�'dan alma� isteyen esrar-ı feyz-i ma 'nevi 
Mürşid-i karnildir insana kitab-ı mesnevi 

2 Her kelam mu�tebis ayat-ı �ur' an'iyeden 
Hem el.ıadis-i Rasül-i Kibriya'yı mul.ıtevi 

3 Nükte bünyana verir her beyti ders-i ma 'rifet 
Mündemic her mısra'ında mihr-i 'aş�fi. pertevi 

4 Menzil-i m�süda ermez mi rümüzıfi. fehm eden 
Gafil olmaz bu tari�-ı müsta�rnin reh-revi 

5 Bi-b.abersifi. 'Abdi'ya sen kendi nefsinden henüz 
Meşnevi'nin künhüne va�fdır anca� Mevlevi 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 -. -

F aildtün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 
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74 MEHMET EMİN ERT AN 

I:IA�I�i DİGERİ (GAZEL) 

1 Dogdı gün afa�-ı 'alem maşri�-ı envardır 
Şubl)a döndü şam-ı ?-Ulmet matlabım didardır 

2 'Arif-i bi'llah olanlar zev�-i cennet istemez 
Yaşıl-ı �urb-ı ila'llah olmayan agyadır 

3 Ral)metifiden ljalı�'ın �at' etmeyen ümidini 
Mücrimin cürmün anca� s�ayan settardır 

4 Mevc-i derya-yı ral)met birbirin ta 'ki b eder 
Ço� keba' ir ehlini magfür eden Gaffardır 

5 Yüz çevirmem 'Abdi'ya dergah-ı I:Ia�'dan bir nefes 
Cürmimi imhaya l]adim eşk-i istigfardır 

- . - - 1 -. -- 1 -. -- 1 - . -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 



URFALI ŞAİR ABDi 

I:IA�l�İ GAZELLER 

1 Sanma 'ul.cbada gönül nam-ı şehir isterler 
Rüz-ı Mal:ışerde ne şah ne emir isterler 

2 Ehl-i dünyaya bel.cada i ' tibar etmezler 
Mü' mininden 'amel-i lJayr-i keşir isterler 

3 Pertev-i nür-ı ljüda dilde tecelli istemez 
Feyziyab olmal.c için pal.c-i lJamir isterler 

4 Müznibinler ral:ımet-i J:Ial.c'dan bi-ümid olmazlar 
Ta ' ibin-i ma ' siyet ecr-i kebir isterler 

5 Dalına derya-ı zünüba il:ıtiraz et 'Abdi 
ÇarlJ-ı girdaba düşenler dest-i gir isterler 

- . - - 1 -. -- 1 - . - - 1 -. -

Failatün l Failatün l Failatün l Failün 
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76 MEHMET EMİN ERT AN 

I:IA�I�i DİGERİ (GAZEL) 

1 Candan severiz Ijalıl9. müşt�-ı cemaliz 
Yandı� şerer-i 'aş�a talebkar-ı vişaliz 

2 Minhac-ı l).a]9�atde giden erdi murada 
Biz rah-ı melametde nigeh-ban-ı kemaliz 

3 Bir 'abd-i za ' ifiz der-i lutfında Ijüda'nıfi 
Ijalla� O'dır ane� biliriz l).a' iz-i l).aliz 

4 Oldı niceler nefs! helak etmeye ma�har 
Bu 'arsada biz na're-zen-i ceng ü cidaliz 

5 Bir bade bizi mest-i garab eyledi 'Abdi 
Faşl-ı güle l).asret-şüde bülbül gibi laliz 

- -. 1 . - -. 1 . - -. 1 . - -

Mef'Ctlü l Mefaflü l Mejaflü l Feulün 



URFALI ŞAİR ABDİ 

I:IA�I�İ GAZELLER 

1 Dila bu 'aş�-ı sevdayı fena fi'llah olandan sor 
Nu�a�-ı lJamsenifi sırrın o 'all-cah olandan sor 

2 I:Iurüf-ı 'ayn ü şin ü �afdan ayandır l:llkmet 
Bu P.ali bilmek istersen varub agah olandan sor 

3 Rumüz-ı ma'rifetden dem uran kem-rahdan sorma 
Çeküp cam-ı elesti mestini her gah olandan sor 

4 Henüz nefsinden agah olmayan bl-vayeler bilmez 
Tari�-ı I:Iazret-i I:Ia�'ı safia hem-rah olandan sor 

S Delilsiz Ka 'be-i m�süda varmak gayr-ı �ab il dir 
Sü 'adın rahını 'Abdi beka bi'llah olandan sor 

. - -- 1 . -- - 1 . --- 1 . ---

Mejfıflün 1 Mejaflün 1 Mejfıflün 1 Mefallün 
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78 MEHMET EMİN ERT AN 

I:IA�I�i GAZELLER 

1 Cihana her gelen bir bir giden insanı görsünler 
Bu sözü fehmedenler hikmet-i Yezdanı görsünler 

2 Bu dünyada ümidiii kesmesinler lu�f-ı Mevla'dan 
Yarın dar-ı be�ada ral).met-i Ral).man'ı görsünler 

3 Bal�:anlar dide-i idrak ile 'arz-ı semavata 
ljüda'nıfi birligin te'yid eden bürhani görsünler 

4 Cenab-ı ljalı�'i teşliş eden bi-çare müşrikler 
Yanıp bar-ı Cehennemde 'a�ab-ı canı görsünler 

5 Li�a 'u 'llah'ı görmek isteyen 'aşı�lara 'Abdi 
Sezadır bag-ı Cennette ulu sul�anı görsünler 

. --- 1 . --- 1 . - - - 1 . ---

M efiil/ün 1 Mejflilün 1 Mejaflün 1 Mefaflün 



URFAU ŞAİR ABDİ 

I:IA�I�İ GAZELLER 

1 Hem-rah olarnam nefs-i havadara İlahi 
Ugratdı beni vadi-i pür-bara İlahi 

2 J>..aldım nideyim ralı-ı dalaletde perişan 
BI-çare gönül senden umar çare İlahi 

3 Urma yüzüme defter-i a'malimi ya Rab 
Etme yüzümü cürmüm ile �ara İlahi 

4 Ço�tır sana ifa-yı 'ibadette �uşürum 
RaJ::ım ey le bana y�a tenim nara İlahi 

5 Mal:ışerde kime 'arz edeyim I:ıalimi 'Abdi 
İbzal-ı kerem eyle bu gam-\}are İlahi 

-- .  1 . - - .  1 . - - .  1 . --

Mef'ulü 1 Mejaflü 1 Mejfıllü 1 Fetdün 
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so MEHMET EMİN ERTAN 

I:IAI�J�i DİGERİ (GAZEL) 

1 Tüy-ı bendi serınede bunu bifi kerre dedim hey 
Bu �ubbede bir lJoşca şadadır �alac� şey 

2 Ma�har-ı feyz-i ljüda olma� dilersen ey göfiül 
Sü-yı libas-ı iftilJarı came-i peş-mine key 

3 Ofladı�ça daglardan derdini i�har eder 
İfiledikçe m�sadi bundan nedir her bar ney 

4 Mest-i la-ya'�al olan elbette rüz-ı l_ıaşredek 
Mürşid-i kamil yedinden nüş eden bir cür'a mey 

5 EslJiyanın yeridir Cennet-i a ' la 'Abdi 
Sofrasıfi lJal�a açardı her zaman ljatem-i Tayy 

-. - - 1 -. -- 1 -. - - 1 - . -

F ailiitün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 



URFALI ŞAİR ABDi 

I;IA�I�i GAZELLER 

1 Val:ıid ü feyyaz-ı mutl� saNb-i naşşı celil 
Sani '-i sun' -ı I:ı�atdir ljüda-yı bi-rnişil 

2 Tali '-i mes 'üd olan 'abidlere ihsan eder . . 
Talib olsan da gönül versin sana feyz-i cezil 

3 Nar-ı 'aşl_<:a yan tutuş ger ' aşıl_<:-ı sadıl_<: isen 
Y anmadıl_<:ça ateşe pervaneyi yal_<:maz fitil 

4 'Akil ol sapma taril_<:-i na-sezaya merd isen 
Rah-ı l:Ial_<:l_<:'dan mü' rninine la-cerem togrı sebil 

5 Kimseyi ineitmeyen dar-ı fenada 'al_<:ibet 
Kase kase nüş eder Cennetde ab-ı sel-sebil 

6 ljatırından çıl_<:masın gavf-i İlahi her zaman 
Düşmesin aşla diliden rüz ü şeb zikr-i Celil 

7 Mektebi 'aşl_<:a girenler feyiz-yab olmak içün 
Ehl-i 'irfan arasında hüner eyler ta}:ısil 

8 Ka' inata çeşm-i can ile na�ar l_<:ıl 'Abdi'ya 
ljalıl_<:ın birligine her yeri bir güna delil 

- . - - 1 . . - - / .. - - / -. -

Failatün l Feilatün l Feilatün l Failün 
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82 MEHMET EMİN ERTAN 

l,IA�l�İ GAZELLER 

1 Zahida şanma ki nev-güfte ma�alat o�uruz 
Mey-i 'aşl9 içeriz l)üsn-i ma�amat o�uruz 

2 Biliriz val)y-i ljüda oldıgıfiı J>:ur'an'ıfi 
I:Iall-i ma'na edebilmek için alat o�uruz 

3 Cahil-i münferldiz bi-baberiz ma'nadan 
Biz henüz medresede ders-i kemalat o�uruz 

4 I:Iırz-ı can eylemiştir metn-i Kelamu' llah'ı 
Bab-ı raJ:ımet açılır bizlere fıyat o�uruz 

5 'Abdiya feyz-i şeref-za dileriz Mevla'dan 
Behredar olma� için uan-ı ' ibarat o�uruz 

- . -- 1 - . - - 1 -. -- 1 -. -

Failatün 1 Failatün 1 Failôtün 1 Failün 



GAZELİYAT 





GAZELİYAT-1 DiGER 

1 Bana 'Id-i şafadır karn-ı vuşlat nazlı yarımla 
Müyesser oldı zira bu sa'adet gül-firarımla 

2 Nezaketle nigahı can bagışlar şanki 'uşş�a 
Eder kesb-i şafa rül�-ı revamın dil-şikanınla 

3 Feragat gayr-ı l,cabildir o şügın malı cemalinden 
Anın için ah-ı feryadım degildir igtiyarımla 

4 Görünce l,camet-i mevzüını ol sim-endamın 
Y al,car ci sm-i nizarım nar-ı 'aşl,c-ı cilve-kanınla 

5 Rul:ı-ı zibasına meftün olan bir ben miyim 'Abdi 
Mu}:ıabbet etmek isterler görenler şehsüvarımla 

. --- 1 . - -- 1 . - -- 1 . - --

Mefiiilün 1 Mefiiilün 1 Mefiiiün 1 Mefiiilün 



86 MEHMET EMİN ERT AN 

Dİ GER GAZELİY AT 

ı ljod pesendane tabi 'at na-sezadır na-seza 
Şah-ı i]übana yal9-şmaz ey ferişte-sima 

2 Geçer eyyam-ı civani bu güzellik �almaz 
Etme 411ah için olsun bu �adar istigna 

3 Geceler sensiz ey afet meskenim �ulmettir 
Şem'-i ruusanfi eger olmaz ise şu 'le nüma 

4 J\ıyamaz 'aşı�-ı sevda-zedeye dilherler 
Yok mıdır sende efendim eser-i mihr-i vefa . -

5 'Abdi'ya tavr-ı tevazu ' ça�nan ınehrülar 
Olur elbette vefa-dar-ı muhabbet efza 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 -. -

F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilötün 1 F, !il ün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 'Aşıl9z din-ı gönülden şeh-i bübanımıza 
Uyku girmez geceler dide-i giryanımıza 

2 V ar ş aba }:ı alimizi yara sera pa 'arz et 
'Ulvi 'aşl.d sirayet ediyor canımıza 

3 ' İyd-i vuşlatta gönül olsa safayab-ı si.irür 
Canı �urban ederiz şev� ile cananımıza 

4 Nazeninin alırız verse zekat-ı hüsnüfi 
Ederiz bayır dü 'a şaJ:ıib-i i}:ısanımıza 

5 Şu 'le-i şem '-i şeb-araya ne J:ıacet 'Abdi 
Tab-ı ruijsarı yetür külbe-i a}:ızanımıza 

-. - - 1 - . - - 1 -. -- 1 -. -

Failatün l Failatün l Failatün l Fiiiliin 
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88 MEHMET EMİN ERTAN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Cevher-i rül).-ı revamın gül-i ru\}sare feda 
Ser-i sevda-zedem ol l.camet-i dil-dare feda 

2 Yüregim yaraladı hançer-i ebrü-yı \}ami 
O ldı sinem navek-i çeşm-i siyah-kare feda 

3 Şeb-i çerag-ı emelim 'al.cl ü \}ayal ü fikrim 
Dil-i birnar-ı tenim la'l-i leb-i yare feda 

4 Etmesin ta'na hedef-i yar için agyar beni 
N'ideyim oldı göfiül kakül şeb-i nare feda 

5 'Abdiya gitti ' inan-ı ilJtiyarım elden 
Subl).-ı şamım olur ah-ı şerer-bare (bare) feda6 

- . -- 1 - . - - 1 -. - - 1 - . -

F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iii/ün 

6 Bu beytte hem kalıp ham anlam bozukluğu vardır. "Bare" kelimesi öyle zannediyoruz 
ki, mii kerrer yazılmıştır. 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Ne zaman yari getirsem yada 
Başlıyor murg-ı dilim feryada 

2 Nice bir ben çekeyim derd-i gamıfi 
Yeter Allah için et azade 

3 İşiden şam-ı se}:ıer efganım 
Gelir elbette bafia imdade 

4 Ne �adar olsa göfiülde kederim 
Sa� ya ver dagıdır bir bade 

5 I:Ialet-i 'aş�-ı mu}:ıabbet 'Abdi 
Dil-i na-şadı getirdi şada 

- . - - 1 -. -- 1 - . -

Fdildtün 1 Fiiildtün 1 Fdilün 
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90 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT-1 DiGER 

1 Üftade olan sen gibi bir taze civana 
Eyler mi ria�ar çehre-i güban cihana 

2 'Aşl9-fi }:ı are mi dilde senifi rüJ:ıa gıdadır 
V'allahi degişmem seni ben cevher-i cana 

3 Giydirdin efendim bafia pirilien-i 'aş�ı 
'Akil iken ettifi beni sen böyle divane 

4 �almaz safia hengam-ı şebabet geçer ftb-ir 
Sermaye-i hüsnüfi güzelim verme. ziyana 

5 Magrür-ı cemal olma eger var ise 'a�lıfi 
'Abdi gibi aşüfteleri atma yabana 

--. 1 . -- . 1 . -- .  1 . - -

Me.f'ulü 1 Metiflü 1 Meftiilü 1 Feulün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Mest-i nazım çeşm-i fettamil gelince yadıma 
Dil garab eyler beni bir kimse gelmez dadıma 

2 Ijançer-i l�asretle ettin şerl:ıa şerl:ıa sinemi 
Bari ey afet do�unma batır-ı na-şadıma 

3 Bülbülem ey gonca fem gülzara l:ıüsni.ifide seniii 
Can dayanmaz ' alemi dil-hün eden feryadıma 

4 Şanma kim ah ü eniniın na-becadır sevdigim 
Ateş-i 'aş�fila yandım gel yetiş imdadıma 

5 'Abdi-i zari devasız derde düçar eyledifi 
Ey melek-süna sebeb sensin benim herbadıma 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 - . -
F ailatün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 

9 1  



92 MEHMET EMİN ERTAN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Nümayandır mui:ıabbet reng-i rii-yı esfirarımda 
Nidem bilmem ki asar-ı vefa yo� gül-tirarımda 

2 Uyansa şem'-i i�balim müyesser olsa kam alın� 
Ölürsem bu sa'adetle biter güller mezarımda 

3 A�an biin-ı cigerdir dem-be-dem bu çeşm-i pür nemden 
Baiia rai:ım eylemez can �almadı çeşm-i nezarımda 

4 Derunumda yanan ateş 'alev-Q.Iz oldı gittikçe 
Yanar pervane-veş devvar olan �urb-i ci varırnda 

5 Lehlb-i ateş-i 'aş�m söner mi l:ıaşredek 'Abdi 
Eritmiştir benim zira \}amir-i dag-darımda 

. - - - 1 . - --- 1 . - - - 1 . - - -

Mejiiflün 1 M efiii/ün 1 Mefiiilün 1 Mefiiilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Söyle ey nazik beden �astın mı vardır canıma 
Ah ü peymani unuttun gelmez oldun yanıma 

2 Sen sagalmaz yareler açtıfi cigerde sevdigim 
Sönmez ateşler bır*tıfi sine-i süzanıma 

3 Nazeninim yo� mıdır sende mürüvvetten eşer 
Nar-ı I:ıasretle beni öldürme girme �amma 

4 Gözlernekten gözden oldum ey melek -s ima seni 
Uy�u girmez oldı sensiz dide-i giryanıma 

5 'Abdi-i na-şadı şad et merl:ıametle �1 na�ar 
Dil-rüba lurfıfi meserret bagş eder vicdanıma 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 - . -

F iiilatün 1 F iiilatün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 
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94 MEHMET EMİN ERT AN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Murg-ı dil me' va ararken yarına 
Düştü yarın zülf-ı 'anber marına 

2 'Aş�-ı canandır �adem-düta eden 
Can gerek etsin taJ:ıammül yadına 

3 Pek elezdir meyve-i bag-ı emel 
Dest-i ikbalim yetişmez yarına 

4 Mübtelayım J:ıüsnüne meh-parenifi 
Aşinayım ' işve-i her badına 

5 Aglarım bülbül gibi gül-fem için 
'Aşı�m 'Abdi onun didarına 

- . - - 1 -. - - 1 -. -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Gönül var şah-ı l]übana 
Şarab-ı 'aşl_d iç l5:ana 15:ana7 

2 Elem çekme dern-a-dem neş 'e-yab ol 
f:Iayat-ı taze gelsin cism-i cana 

3 O mahıfi reng-i çeşmanı siyahl 
Yal5:ışmıştır sevad-ı ebrüvana 

4 Neden bilmem ki canan aldı ' ai5:lım 
Mul)abbet işledi rül)-ı revana 

5 Bu sevda za' il olmaz ki serimden 
O rütbe mübteUiyım nev-civana 

6 Bahar o ldı açıldı gonca güller 
Ötüşsünler ]]aber ver bülbülana 

7 Sorarsa 'Abdi-i naçiz söyle 
Gelip etsin deva derd-i nihana 

. - -- 1 . - --- 1 . --

Mefaflün 1 M efai/ün 1 Meftill ( Feülün) 
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7 Bu beyt öyle  zannediyorum ki, Abdi'ye ait değildir. Bu gazel, bu beyte nazire olabil ir. 
Eğer şairi ınize aitse, kalıp ve ifade uyumsuzluğu vard ır. 



96 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 Canani göiiül sevdi civanan arasında 
Zevl_<-aver olur zülf-i perişan arasında 

2 Ol l_<aşı keman rül.ı-ı revan afet-i devran 
Nadide güzel yol_< işi insan arasında 

3 Gül yüzlü şeker sözlü ela gözlü perinin 
Vardır yeri bu sine-i süzan arasında 

4 Tal_<dir edemez l_<ıymetini merdüm-i nadan 
�adri bilinir nükte-şinasan arasında 

5 Ettikçe na�ar gonca-femin yüzüne 'Abdi 
Can bülbülü ötmez mi gülistan arasında 

-- .  1 . --. 1 . - -. 1 .  - -

Mef'ulü 1 Meiiflü 1 Mefiillü 1 Feulün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Ey melek-sima na�ar l,ol nale vü efganıma 
I:Ialet-i 'aşl,ofi begim kar etti şirin canıma 

2 Zabm-dar etme vücüdum gançer-i gün-riz ile 
Tir-i gamzefile beni öldürme girme �amma 

3 Bir devasız derde düştüm iştiy�ndan senifi 
Bulmadı çare etibba derd-i bi-dermanıma 

4 I:Iasretifile gayli demdir girye-nak oldım yeter 
Zev�-ı yab-ı ülfet et bari gelince yanıma 

5 'Abdi'ya 'aş� ateşi dehşet-fezadır sinede 
Sönmüyor derya da gelse ateş-i süzanıma 

- . - - 1 -. - - 1 - . - - 1 -. -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ai/ün 
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98 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Mübtelayım serim ol yar-ı vefa-dara feda 
Eşer-i ma-4asalım ol ran-i dil-diira feda 

2 Egri gançer mi nedi� ah o keman ebrülar 
V ah kim büktü belim l_a.ldı giran-bare feda 

3 Ne yamandır adem öldürmede ahü gözler 
Etmiş aşüfteleri dide-i sa44are feda 

4 Tal_a.nıp tür-ara 4üsnüne vermiş zinet 
Gönül elbette olur ekmel-i etvara feda 

S Gözlerinden yaş döker gonca için bülbüller 
Felegifi devri eder berk-i gül-gare feda 

6 Rişte-i şabr ü �aranın gitti elden 'Abdi 
Olalı fikr ü bayalim vuşlat-ı yare feda 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 -. -

F iiilatün 1 F iiilatün 1 F iiiliitün 1 F iii/ün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Ma' iliz pertev-i rüyi şeh-i Q.übanımıza 
Can l_<.urban ederiz vuşlat-ı cananımıza 

2 Rü}:ı-i zibasi anın Q.aril_<.a-i fıtratıdır 
Ne letafet veriyor şa}:ın-ı gülistanımıza 

3 Şeb-i yelda-ı ta}:ıassürde bayal-perver iken 
ljab-ı ra}:ıat mı girer dide-i giryanımıza 

4 AQ.ter-i tali ',irniz ufl.<.-ı emelden bu şeb 
Pariayıp verdi ziya lev}:ıa-i vicdanımıza 

5 Devlet-i vuşlat için zar-ı zebünuz 'Abdi 
Acır elbette bizim }:ıal-i perişanımıza 

- . - - 1 . .  -- 1 .. - - / . .  -
Fiiilatün 1 Feilatün 1 Feiliitün 1 Feilün 
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L OO MEHMET EMİN ERT AN 

DİGERİ (GAZEL) 

1 Nim nigahınla gelir ba!ırı na-şade şafa 
Büse-i la'l-i lebindir maraz-ı 'aş�a şifa 

2 l:lalirni derd-i fira�fila diger-gün ettifi 
Dilbera böyle degil �a'ide-i mihr-i vefa 

3 Zev�-ı yab et sanma meclis 'üşş� bu şeb 
Şen olur şevket-i bezm-i }:ıüsnüfi ile �ürefa 

4 Rü}:ı-ı pür-tabıfia meftün olalı cisrninde 
Nev-nihalim �almadı tab ü tüvanım J:ıayfa 

5 'Abdi'ya nar-ı mu}:ıabbetle kebab oldı göfiül 
Etme üftadelere ey gül-i ter cevr ü cefa 

- . - - 1 - . - - 1 -. - - 1 - . -

F ailatün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

DİGERİ (GAZEL) 

1 Nür-ı 'aynım tJ.ayli demdir gelmez oldıii yanıma 
Derd-i l:ıasret nazeninim işlemiştir canıma 

2 Sorma 'adettir 'azizim tJ.asta-ganıii I:ıalini 
Bari sen de gel teselli ver dil-i süzanıma 

3 Müjde-i va'd-ı vişruiii aşla �andumaz beni 
'Al:ıd-ı peymanıii �ana'at-batJ.ş eder vicdanıma 

4 Sevdigim göster cemaliii gamdan azad et beni 
Fer verir nür-ı cemaliii dide-i im 'amma 

5 Bir devasız derde düçar eyledin atJ.ir özüm 
Bulmadı çare etibba derd-i bi-dermanıma 

6 Sen gelirsen cism-i bi-taba hernan sıi:ıl:ıat gelir 
'Abdi'ya sıgmaz sürünın sine-i şükranıma 

- . - - 1 -. - - 1 - . - - 1 - . -

F ailô-tün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 
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1 02 MEHMET EMİN ERTAN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Sevdigim göster cemaliii çekme ruQ.sare nil.cab 
Pertev-i ])üsnüfi seniii görsün utansın afWib 

2 I:Iüri-i Cennet misin bilmem nesin ey dil-rüba 
�açma benden gel beri ])alim l]arab ettin Q.arab 

3 Tir-i gamzen can alır nür-ı nigahıfi can verir 
Şah-ı Q.übamm yeter etme hafta naz ü 'itab 

4 Çeşm-i ahü l_<.amet-i dil-cü keman-ebrü ile 
Ateş-i 'aşl.ca beni yal_<.tın kebab ettin kebab 

5 Dilbera 'Abdi esir-i dam-ı 'aşl_<.ıfidır seniii 
Ey gül-i bag-ı mela])at kam-yab et kam-yab 

- . - - 1 -. - - 1 -. - - / -. -

F iiilatün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Gönül hiiban-ı 'aşrın kakül-i ham bir harninden geç 
Elem çekme sitem-karan-ı dehrin gel gamından geç 

2 Elinden içme sahba-yı miQ.en saJ9-i devranıfi 
Bu bezm-i 'alemin cam-ı meyinden gül-feminden geç 

3 Vefasızlardan aşar-ı muQ.abbet inti?-ar etme 
Guriih-ı dil-firibanın vefa-yı mübherninden geç 

4 Yeter yandım tutuştum nar-ı 'aşl5:-ı dil-rübalarla 
Peri peykerlerin cevr-i cefa vü mübreminden geç 

1 03 

5 Letafet l5:almamış 'Abdi şafa yol5: saQ.n-ı gülşende 
Gülünden bülbülünden sümbülünden şebnerninden geç 

. - -- 1 . - - -- 1 . - - - 1 . ---

Mejaflün 1 Mefailün 1 Mefailün 1 Mefailün 



1 04 MEHMET EMİN ERTAN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Ey peri-peyker feral].-za-yı fu ' ad 
Etmez oldıfi Q.ayl-i demir beni yad 

2 �almadı tab ü tüvanım tende 
Etmeden ah-ı vayına feryad 

3 �l }:ıazer verme ra.l9be fırşat 
Pek yamandır seni eyler ifsad 

4 Ayda bir göster cemalifi meh-rü 
E yle bari dil-i na-şadımi şad 

5 Derd-i }:ıasretle ölürsem 'Abdi 
Olurum �ayd-ı elemden azad 

- . - - 1 -. - - 1 -. -

F iiilt1tün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Ser-te-ser yandı vücüdum nar-ı 'aş�-ı yar ile 
�alb-i bi-rüpa döndü cismim ah-ı zar ile8 

2 Dide giryan sine süzan tende yo� tab ü tüvan 
İştiy�-ı J:ıüsn-ı yar-ı zülf-ı 'anber yar ile 

3 Meclis-i ülfette kesb-i inşirai:ı eyler gönül 
Küşe-i mipnet çekilmez fir�at-i dil-dar ile 

4 I:Ialet-i meydir beni meyl].anede ma}:ımür eden 
İçmişim canan elinden kase-i ser-şar ile9 

5 �ıs�anır 'Abdi nigari ülfet-i bi-ganeden 
Y egdir ölmek yari görmekten ise agyar ile 

- . - - 1 - . - - 1 -. - - 1 - . -

F iiilatün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 

8 Bu beytte kalıp bozuktur, başka metinlerle karşılaştırmak gerekir. 

1 05 

9 İki nci  mı sradaki " şar" kel i mesi  kal ıba  uygun olduğu halde manaya uygun 
düşmemektedir. 



1 06 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 Güzelim gel zevl,c-ı bag-ı emele 
Böyle fırşat her zaman girmez ele 

2 Ahuvan çeşm-i siyahın göricek 
Şerm-sar oldı çekildi cebele 

3 Tir-i müjgan ile mal!v etme beni 
Nim nigahıfi ile ver müjde hele 

4 Deheninden al,cıyor şehd ü şeker 
IJoş kelamıfila l!ay atım tazele 

5 Arttırırsın şevl,cini 'üşş a�ıfi 

Bilemez l,cıymet-i l!üsnüfi cehele 

6 Şevketin şe rh edebi ise l]amem 

Ehl-i dille r gezdi ri r  elden ele 

7 C am-ı leb riz ile şun şahp ayı 

'Abd i-i mü rde dile neş 'e gele 

- . - - 1 - . - - 1 -. -

F iiilatiin 1 F iiiliitün 1 F iii/ün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Ey güzel oldum sana bir kerre ma' il çare ne 
Nar-ı 'aş�n sineden olmaz ki za' il çare ne 

2 Muşl)af-i l)üsnün ol.curken şerhifi ey gül-plrehen 
Zülf-ı müşginin cemale o ldı ha' il çare ne 

3 Can verir mürde-dilana iltifatın her zaman 
Sevmemek çeşm-i siyahın gayr-ı kabil çare ne 

4 Nal,<d-i cani bezl ederdim ralı-ı 'aş�nda senin 
Cevher-i canım sana olmaz mul,<abil çare ne 

5 N'oldı bilmem 'Abdi-yi gam ]Jan dil-şad etmedin 
Karn-ı vaşla olmadım l)ayfa ki na' il çare ne 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 -. -

F iiilatün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iii/ün 

1 07 



1 08 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 Bintü'l- ' inebifi bilerini cem' etti izale 
İsl_<at-ı eellin eyledi boş .l_<aldı piyale 

2 Peymaneyi terk eyledi yan geldi sürahi 
Mestanelerifi n eş' el eri erdi kemale 

3 Bir sagar-ı leb-riz hernan pir-i müganıfi 
Ser-mest-i müdarn etti beni .l_<oydu bu })ale 

4 Silide mi sahbada mı bilmem ki bu })alet 
Bir baş.l_<a letafet veriyor l)üsn ü bayale 

5 V ar  zevk ü şafa küşe-i meyganede 'Abdi 
Üftade isefi iç bade gamıfi eyle izate ıo 

-- .  1 . -- .  1 . -- .  1 . - -

Mef'ülü 1 Mejiiflü 1 Mefiiflü 1 Feülün 

10 Bu mısrada kalıb bozukluğu vardır. 



l l  

URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Şafiidır 'id-ı vaşlında mu}:ıabbet sim-i tenlerle 
Enis olma� şereftir kiikül-i 'anber-şikenlerle 

2 Bahar oldı açar güller nevii-siiz oldı bülbüller 
Ser-ii-ser şaJ:ın-ı gülşen zinet-efziidır çemenlerle 

3 Çalınsın siiz ü ney (ü) �anun süzülsün biide-i gül-gün i l  

Gönüller neş' elensin s�yii gonca dehenlerle 

4 Ümid-i merl:ıamet malız-ı gatiidır bi-vefalardan 
Seziidır zev�-ı yiib olm� baiia gul�-ı l:ıasenlerle 

5 Bahar-ı l:ıüsn-ı dilherler baziina ermeden 'Abdi 
Müyesser olsa ülfet her zaman gül-pirehenlerle 

. --- 1 . - - - - 1 . - - - 1 . -- -

Mefiiflün 1 Mefiiilün 1 Mefiiilün 1 Mefiiilün 

1 09 

Parantez içindeki ü (vav) kalıbı bozduğu için bu şekilde gösterilmiştir. Asıl nüshada 
olduğu için belirtmek ihtiyacını hissettik. 



ı t o MEHMET EMİN ERT AN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Ral:ıat yüzü görmez dul.cunan l.calb-i })azine 
Bii 'is nedir ey rül)-ı reviin çin-i cebine 

2 Gelseydin eger külbe-i al)ziina çekerdim 
ljiik-i l.cademiii sürme gibi 'ayn-ı yal.cine 

3 }\an almak için neşter-i müjgiirunı urma 
Ta can evine ugradı bal.c cerl)-i metine 

4 Gülziir-ı meliil)atte biten gonca yanagıii 
Benzer gül-i ne-şüküfte-i Firdevs yerine 

5 ineitme sal.cın 'Abdi-i dil-basta(yı) şiid et 
Ral)meyle yeter eyledigim ah ü enine ı ı  

- - .  1 . -- .  1 . - - .  1 . - -

Mej'ülü 1 MejZiflü 1 Mefililü 1 Feülün 

1 2  Bu beytteki "dil-hastayı" terkibindeki hasta kelimesi asıl nüshada: "Dil-hasta-i şad" 
şeklindedir. Öyle zannediyoruz ki, bu ifade kalıp sebebiyle bu şekilde ifade edilmiştir. 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Göfiül meftün-ı çeşm-i şah-ı )Jüban oldı gittikçe 
Vücüdum nar-ı 'aşl,<:a yandı büryan oldı gittikçe 

2 Görüp yar ile hem-soÇbet beni bezm-i mu4abbette 
Raldbifi reşkden 4al-i perişan oldı gittikçe 

3 Yar etmiş dest-i l,<:udretle ijüda ru)Jsar-ı canani 
Cemalifi her gören üftade 4ayran oldı gittikçe 

4 Açılmış bir gül-i ra 'na mıdır bag-ı melft4atte 
Bafia sa4n-ı cihan şimdi gülistan oldı gittikçe 

5 Samimi iltifat! 'aşıl,<:andan def'-i gam eyler 
Sürünın sinede 'Abdi nümayan oldı gittikçe 

. -- - 1 . - - - - 1 . - -- 1 . - - -

Mefiiflün 1 Mefiiilün 1 Mefiiilün 1 Mefailün 

ı ı ı 



1 1 2 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT I 3  

1 Ey meh l_caşlarıii benzer hiHile 
Gözleriii gaclet verir gazale 

2 N e bu tebessüm ne bu edalar 
Yüsuf-ı Q.üsnüii gelmiş kemale 

3 Meftünıii aldım sararıp şoldum 
'Aşl_cıiila seniii geldim şu Q.ale 

4 Yandım tu tuştum eridim bitdim 
Öldürme beni girme vebale 

5 'Abdi görünce olmaz mı 'aşıl_c 
Cenabıii gibi taze nihale 

1 3  · Gazel tarzında kafiyenmiş olan şiir ölçü olarak 5+5= 1 0'1uk hece vezniyle yazılmıştır. 



URFALI ŞAİR ABDİ 

GAZELİYAT ı 4  

1 Dil mübteHidır bi nazenine 
Rugsarı benzer gül yasemine 

2 I:Iüri mi yo�sa peri mi bilmem 
Gökten melek mi inmiş zemine 

3 B illura teşbih etsem sezadır 
Ayine midir nedir o sine 

4 O dil-rübanıfi nür-ı cemaliii 
Görseydi kiifir gelirdi dine 

5 Nazik edadır rül).a gıdadır 
'Abdi fedadır o meh-cebine 

1 4 Bu gazel hece vezniyle yazılmıştır. 

1 1 3 



1 1 4 MEHMET EMIN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 Var ' ilm-i ledün besınelenin harf-i cerinde 
Bir tac-ı güherdir beşerin fev�-i serinde 

2 Mazide g�çen ömrünü elde edemez insan 
Milyonla guruş olsa da verse kemerinde 

3 'Abdi geçen 'ömrünü raQ.at döşeginde 
Geçmiş kefeni yatma�tadır bak üzerindeı s  

1 5 Bu beyt kalıp olarak bozuktur. Bu  beytlerin, Abdi Efendi'n in  ölüm döşeğinde iken 
söylediği son şiir olduğu rivayeti vardır. Bu durumu bize emekli Müezzin Hafız 
Mehmet Emin Mardinli anlatmıştır. 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT . 

1 Gönül gencine-i esrar-ı nihan oldıgıii var mı 
Seniii dürr-i şerrün-i bal)r-ı ' irfan oldıgın var mı 

2 Temaşa-yı cemal-i yar ile bezm-i mul:ıabbette 
Dil-i şad pare aya şad ü ]].andan oldıgın var mı 

3 Tecelli eylemez 'aş�-ı l:ıal9l.d öyle her dilde 
Çekip cam-ı elesti mest-i sekran oldıgın var mı 

4 Deme i]Jvana ey dil Yüsuf-ı Mışr'a vücüd oldım 
Senin üftade-i calı-ı zene]Jdan oldıgın var mı 

5 Degilsin aşina 'Abdi dem urma 'ilm-i J:ıikmetten 
Seniii üstad-ı A '?:amdan sebik-]Jan oldıgın var mı 

. - - - 1 . - - - - 1 . - - - 1 . - - -

Mejaflün 1 Mefailün 1 Mefailün 1 Mefailün 

1 1 5 



ı 1 6  MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT-1 DiGER 

1 Hecrin mülküm başıma dar etti cihanı 
'Arşa çıl.a.yor �ıft-ı dilin ah ü figani 

2 Yandırdı tenim nar-ı ciger süz-ı ta}:ıarri 
Aglatma beni didelerim dökmede I.canı 

3 Benzim sararıp soldı zebün oldı vücüdum 
Üftadelerifi J:ıalı budur işte nişanı 

4 Görmek dilerim 'iyd-i fera}:ıza-yı vişalifi 
Temmuz firal.a.nda geçirdim ramazani 

5 Gel 'Abdi-yi gam-Q.ar tir-i gamden azad et 
Sensiz nideyim ey gül-i ter cevher-i cani 

--. 1 . - -. 1 . -- .  1 . --

Mef'ülü 1 Mejiiflü 1 Mejiiflü 1 Feülün 



URFALI ŞAİR ABDi 

DiGER GAZELİY AT 

1 · Aglayan yol5: Q.alime didelerimden gayri 
Güldüren yol5: yüzümü 'işve-gerimden gayri 

2 Öyle sevda-zedeyim ki yanıyar can ü tenim 
Çekemez kimse bu sevdayı serimden gayri 

3 Uyl5:u girmez gözüme pister-i miQ.netde benim 
Geceler yol5:tır enisim kederimden gayri 

4 Gülşen-i bag-ı Q.ayalimde açan güllerle 
V ar mıdır büy-ı şafa verd-i terimden gayri 

5 Dil-i viranemi tenvir edebilmez 'Abdi 
Şu 'le-i şem '-i ruQ.-ı sim-herimden gayri 

-. - - 1 .. -- 1 .. -- 1 -. -

F iiilatün 1 F eiliitün 1 F eiliitün 1 F iiilün 

1 1 7 



1 1 8 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 �amer tal 'at bu şeb ufl.c-ı emelden tali ' olmaz mı 
Gönül mülkünde ru]Jsar ser-a-ser lami ' olmaz mı 

2 Temaşa-yı cemali yardan duymaz uşanmaz dil 
ijanürim her zaman o mehlikaya raci' olmaz mı 

3 Döker göz yaşını ]Jamem eder dil-dardan feryad 
Yenimde gözlerimden eşk-i I:ıasret nabi ' olmaz mı 

4 Degildir bi-vefa rüi:ı-ı revamın I:ıadd-i �atında 
Güzeller şahı etvar-ı güzini cami' olmaz mı 

5 Gülistan-ı mela.I:ıatte bana bir gül yeter 'Abdi 
Ş emim-i gonca ya ehl-i tabi 'at 15:-arıi ' olmaz mı 

. -- - 1 . - --- 1 . - - - 1 . - - -
Mejiiflün 1 Mefiillün 1 Mefiillün 1 M efiii/ün 



URF ALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Esir etti beni yarın-kemend-i zülf-i şitari 
SeD-ab-ı tab-ı zülfünden göründü malı-ı rugsari 

2 Peri-peyker nüvazişle eder üftadesin dil-şad 
'Azab-ı nar-ı D.asretle mu 'azzeb eyler agyari 

3 J:lalavet-yab olur 'aşıl_<. kelam-ı dür-feşamndan 
Zeban-ı şehd-i şirin-şekeridir tatlı güftari 

4 Mey-i gül-fami destinden içip mest-i müdarn oldım 
ljumar-ı bade-i 'aşl_<.ı l_<.ılar divane hüşyari 

5 !\ad-ı bam-geşte pir oldım göiiül geçmez dil-aradan 
Nasıl terk eylesin 'Abdi sa' adet-bane-i yari 

. - - - 1 . - -- - 1 . - -- 1 . ---

Mejaflün 1 Mefiillün 1 Mefiillün 1 Mefiillün 

1 1 9 



1 20 MEHMET EMİN ERT AN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Göfi.lüm güzelin şem'a-i runsarına yandı 
B ilmem 'aceba kendini pervane mi sandı 

2 Çeşman-ı siyahından anıfi. attıgı ol_dar 
Bir bir sineden geçti ciger-gaha dayandı 

3 'Aşıl_dıgımın şıdl9na �anmaz iken evvel 
'Aş� ateşine ya�tı beni safira inandı 

4 Gülzar-ı mu}:ıabbette bu gün bezm-i şafada 
Canani gözüm gördi heva serde uyandı 

5 Oldım o şübufi. cazibe-i }:ıüsnıne meftün 
'Abdi diyemem dide cemalinden usandı 

- -. 1 . - -. 1 . -- .  1 . - -

Mef'ülü 1 Mefiillü 1 Mejiiflü 1 Feülün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Yar etmiş dest-i l_cudretle ljüda rüy-ı dil-arayı 
Gören üftadeler meftün olur ol malı-ı simayı 

2 Bal_cıp ayineye versin güzeller l).üsnüne zinet 
Siler yarin cemal-i reng-i mir'at-ı mücellayi 

3 Rul].-ı pür-tab-ı cananın 'uyüni l].ayre saz eyler 
Şanar aşüfteler inmiş yere şems-i mu 'allayi 

4 Güzellikte bulunmaz mişl-i nev-resler meyanında 
Peri-peykedere bal_cmaz gören ol l)üsn-ı yektayı 

5 Şaba val_ct-ı sel).erde neşr-i bü-yı can-feza eyler 
Perişan eylemiş 'Abdi meger zülf-ı semensayi 

. - - - 1 . -- - - 1 . - - - 1 . - - -
Mejaflün 1 Me fiili ün 1 Mefiillün 1 M efiili ün 

l 2 l  



1 22 MEHMET EMİN ERTAN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Ey melek sima seni sevdim �aranın �almadı 
Tende sabr ü t�at elde i}:ıtiyarım �almadı 

2 Büse-i la'l-i lebifile zev�-ı yab ettin beni 
Gitti gamlar naleler hep ah-ı zarım �almadı 

3 I:Iasretifile çatlasın rüsvay-alem olsun r�b 
Mest-i nazım bir �adel:ı sundın bumarım �almadı 

4 Bu �adar naz ü ara yetmez mi gayrı sevdigim 
l:lalet-i sevda-yı 'aş�a �tidarım �almadı 

5 Bag-han-ı gülşen-i }:ıüsnüfi midir 'Abdi senin 
Bağ-ı dilde senden özge gül- 'izarım �almadı 

- . - - 1 - . - - 1 -. - - 1 -. -

F iiilatün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Yariii dil-i şeyda olalı mücrim-i razi 
B ifi. zabm-ı ciger açınada bir tir-i niyazi 

2 Azade idim mi�et-i zencir-i cünündan 
Sevdalara uğrattı beni zülf-i dırazi 

3 Şarf eyler isem ço� mı afta na�d-ı P,ayati 
Lay� mı degil cevher-i can olsa cihazı 

4 Öldürse beni ' işve ile gançer-i ebrü 
İP,ya edemez mi nigeh-i rüh-ı nüvazi 

5 Yandır dı gönül 'alemini ateşe 'Abdi 
Meh-pare yine 'aşı�a terk etmedi nazi 

-- .  1 . - -. 1 . - - .  1 . --

Mef'ülü 1 Mefiiflü 1 Mefiiflü 1 Feülün 

1 23 



1 24 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Şaba zülf-i semen-saye do�unsa yar uyanmaz mı 
Benim bu yandıgım nar-ı ciger-süza uyanmaz mı 

2 Keman ebrülarından atdıgı o�ar deler bagnın 
A�an hün-ab-ı J:ıasret sinem al �ana boyanmaz mı 

3 Cefa-yı hecr-ile dil-dare taJ:ıammül gayr-ı �abildir 
Anıfiçün aglayan gözden dern-a-dem �an boşanmaz mı 

4 Arar }\ays-ı bayalim şal)n-ı dilde saçı Leylayı 
Gören bi-ganeler J:ıalim beni divane şanmaz mı 

5 Devasi derd-i 'aş�fi vuşlat-ı meh paredir 'Abdi 
Tabib-i cism-i canımsın desem canan inanmaz mı 

. - - - 1 . - - - - 1 . - - - 1 . - - -
Mefiiflün 1 Mefiillün 1 Mefiillün 1 Mefiiilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Gülistan-ı mela�atte raQ.ıfi ey mah-rü gül mı 
Neden feryad eder göfilüm nihali gülde bülbül mı 

2 Ş ikenc-i �urra-i şeb-reng ey nazik beden aya 
Cemale zinet-i ra'na veren bir deste sünbül mı 

3 O rütbe mest-i mahrümım ki sal_d bezm-i 'işrette 
Beni mest eyleyen �üsnüfi midir keyfiyyet-i mül mı 

4 Niçin ta�ri�-i sevda eyler ey şirin sülJ.an söyle 
Yüzünde 'anber-i sara mı cana yo�sa fülfül mı 

5 Daha yansın mı 'Abdi nar-ı dil süz-ı mu�abbette 
Bu derde çare-saz olm� seninçün emr-i müşkil mi 

. - -- 1 . - --- 1 . - - - 1 . ---

Mefiillün 1 Mefiillün 1 M efiii/ün 1 M efiii/ün 

1 25 



1 26 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Görünce gül cemaliii gitti 'a]4ım te nde can �aldı 
Derünumda muJ:ıabbet nar-ı 'aş�ndan nişan �aldı 

2 ljayal-i 'arızıfila geçti eyyam-ı şita amma 
Henüz vaşl-ı baharıfi geldi vaşla bi-güman �aldı 

3 Nigara IJayl-i demdir malı-ı rüyından cüda düştüm 
Bana şam-ı seJ:ı.er bülbül gibi ah-ı figan �aldı 

4 Tükendi aglama�tan gözlerimde eş�-i hün-abım 
Cigerde IJançer-i J:ıasretle bin zaJ:ım-ı nihan �aldı 

5 Geçirdifi 'örnri J:ı.ayfa sad-lıezaran derd-i rniJ:ı.netle 
Anıfiçün 'Abdi-i avare böyle natüvan �aldı 

. - -- 1 . - --- 1 . - - - 1 . - - -
Mejaflün 1 Mefailün 1 M efiüZün 1 Mefailün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Zülfüne tal�.mış güzeller şahi zerrin şaneyi 
Dam-ı 'aşl9-nda esir etmiş dil-i divaneyi 

2 Zulmetifi. te' şiri yo� l:ıalvet-sera-yı barda 
Şu 'le-i l:ıüsnı bütün tenvir eder kaşaneyi 

3 Gül-firara yanmayan bilmez nedir sevda-yı 'aş� 
Çeşm-i im'an ile görsün süziş-i pervaneyi 

4 'Aş�-ı şürideyim kimse beni ta'n etmesin 
istemem bezm-i şafada sol:ıbet-i biganeyi 

5 Nevresiii rutsari 'Abdi zev�-i yab eyler beni 
S�asın Mevla na�ardan gözleri mestaneyi 

- . - - 1 -. - - 1 -. - - 1 - . -

F iiilt1tün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 

1 27 



1 28 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Büktü belimi nev-resiii ebrü-yı hilal! 
MaQ.vetti beni bari�a-i nür-ı cemali 

2 Tir-i nigehi can ü dili etmede te' şir 
Aşüftelere cilve-nüma çeşm-i gazali 

3 Y �ut lehinde o �adar var ki letafet 
Meftün ediyor Q.üsnüne erbab-ı kemal! 

4 Üftadeleri öldürüyor gamzesi yarin 
Rugsarına zinet veriyor nev-gat-i gali 

5 'Abdi nice bir nar-ı ciger süzına yansın 
Yetmez mi tenim y�tı 'alev-i riz-i gayai 

- -. J . - -. J . - - . J . --

Mef'ülü J Mefiillü J Mefiiflü 1 Feülün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Sebeb yo� infi 'ale neyledim canane bilmem ki 
Niçin y�tı vücüdum ateş-i hicrana bilmem ki 

2 Dil-i 'üşşa.19 rencide eder elbette bu �alet 
Vefasızlı� neden 'anz olur insana bilmem ki 

3 Helak etti beni yar-ı cefa-cü derd-i mi�etle 
'Aceb kim 'arz ede �ruim şah-ı ijübana bilmem ki 

4 Şikayet eylernem nar-ı ciger-süz-ı mu�abbetten 
Tenimde rav�idir güya anı bigane bilmem ki 

5 Gelir insafa 'Abdi görse kafir cism-i bi-tabım 
O şüij-ı bi-vefa gelmez niçin insafa bilmem ki 

. -- - 1 . - - - - 1 . - - - 1 . - --

Mejiiflün 1 Mefiiilün 1 Mefiiilün 1 Mefiiilün 

1 29 



1 30 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 J:Iüsnüfi senin ey dilber-i nadide �amer mi 
J:Iüri misin ey afet-i can yo�sa beşer mi 

2 Gör nalelerim l:ıalıma ral:ım ey le civanım 
Göz yaşı mı didemden �an ijün-ı ciger mi 

3 Nergis mi 'acep didelerin gül mü yanagın 
Peymane-i �udret mi lebin şir ü şeker mi 

4 Gördükçe seni tazelenir şanki l:ıayatım 
Sensiz bafia bu can-ı cihan zerre deger mi 

5 Gülzar-ı cemalinde senifi şüb-ı dil-ara 
'Abdi mi öten murg-ı neva-saz-ı sel:ıer mi 

- -. 1 . -- .  1 . -- . 1 . - -

Mef'ulü 1 Mejaflü 1 Mejaflü 1 Feulün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Perid-i l:ıüsne vermiş n ür-ı cemal ş ani ' 
N ezare-i cemale insan olur mı kani ' . . 

2 Nikabıfi açtı canan gösterdi rüy-ı nandan 
Maşrı�tan oldı güya l:ıurşid-i şubl:ı-ı tal i '  

3 Vücüdıdır serapa cazibe-i le�afet 
Beşer midir melek mi bilmem o n ür-ı Himi ' 

4 Sevda-yı 'aş�-ı yare var mı cihanda çare 
Yo� karn-ı vuşlatından gayrı deva-yı nafi ' 

5 'Abdi ateş-i candır barika-i cemali 
Cism-i la�if-i I:I�'a mecma'-ı bedayi' 

- -. 1 . --. 1 . - -. / -. - - 1 . - -

Mef'ulü 1 Mejiiflü 1 Mejiiflü 1 MefiiilüFeülün 

1 3 1  



1 32 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 Tir-i nigahıii işler cism-i nizare saki 
Sinernde göz göz açtın bin türlü yare saki 

2 Yandırdı nar-ı 'aş�a çeşm-i siyahın beni 
Döndürdü mi şem'-i l:ıüsnün leyl-i nehara said '6  

3 Mest-i müdarnım bezm-i küşe-i meybanedir 
Mey sun ki neş'e  gelsin bu gam-küsara said 

4 Semada mürg-ı göiilüm pervaz ederken ol 
IJalın görünce düştü �ayd-ı şikara said 

5 IJadeiig-i gami:ıfi ile na-geh şehid olursam 
Şehadetimi yazsın seng-i mezara saki 

6 Üftadeyim bır�am damen-i vaşlıii elden 
S üziş-i hecre var mı sen söyle çare said 

7 ljançer-i bün-feşandır ebrü-yı can-sitamil 
'Abdi-i zara açma bir taze yara said 

- -. 1 -. - - 1 -. - - 1 - . -

M ef' ulü 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 

I 6 Bu beytte kalıp ve ifade uyumsuzluğu vardır. 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Ey melek-sima gören göz sen gibi bir afeti 
Şam-ı hicrinde görür �annetme IJab-ı ra}:ıati 

2 Bi-IJabersifi çektigim ah ettigim feryadiden 
'Ömrümüfi sensiz geçer yıllar l5:adar her sa 'atı 

3 IJoş }:ıararnıfidır senin 'üşşal5:1 meftün eyleyen 
I:Iazret-i Mevla safia vermiş bu mevzün l5:ameti 

4 Tir-i gamzefi can alır şirin kelamın can verir 
Gösterir 'aşl5:ıfi dern-a-dem böyle müşkil }:ıaleti 

5 Her zaman leget verir cevrifi dimag-ı canıma 
Dilberanıfi 'Abdi'ya cevr ü cefadır 'adeti 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 -. -

F iiilatün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 

1 33 



1 34 MEHMET EMİN ERT AN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Kime şekvii edeyim ey rulJ-ı pür-tab seni 
Bafia çektirme yeter cevr ü cefa ü rniJ:ıneti 

2 Dil-nüvaz ol a canım öyle sitemkar olma 
Bana cevretme dedim dinlemez oldıfi sulJanl 

3 Etme Allah için olsun bu �adar istigna 
Tir-i müjgan ile mecrüi:ı-ı hilal etme beni 

4 Dogru sanma ş�n aldanma ra�bin sözüne 
Reh-i 'aş�fida feda eyleyemez can ü ten! 

5 Ser-i küyında nigiira dide-bandır 'Abdi 
Dil-i şeydanıfi o cay-ı dil-küşadır vatani 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 - . -

F iiilatün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iii/ün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Severim din ü gönülden seni ey malı seni 
Derd-i 'aşl9i'ila seniii bastayım öldürme beni 

2 Beste-leb durma yanımda beni de lal etme 
Gül açılsın göreyim femdeki dürr-i 'Adeni 

3 Dilbera pek mu 'teberdir na�ar-ı 'aşı�ta 
Büy-ı zülfüii düşürür .!9ymet-i müşk-i ljoteni 

4 Bi-heras ol �açma ey gözleri ahü benden 
Bulabilmem her zaman sen gibi gül pireheni 

5 'Abdi'ya nar-ı muQ.abbetle Qayalim berk urur 
Y�arım sa'i�a-i 'aş�a sana göz dikeni 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 -. -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ai! ün 
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1 36 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 JS:.amer tal 'at bana sensiz cihan gam-Q.anedir şimdi 
Y ıi.olmış tişe-i garnla gönül viranedir şimdi 

2 Beni terk ettin ey meh-rü varıp agyare yar oldun 
I:Iarim-i vuşlatında kam alan bi-ganedir şimdi 

3 Nigara tir-i gamzefile gönül mecrül) iken evvel 
Dem li dem Q.ançer-i l)asretle l,<.aştın canadır şimdi 

4 'Acep mi ah-ı feryad eylesem süz-ı firiil.ofila 
Yerim künc-i melalet hem-dernim peymanedir şimdi 

5 Şarab-ı 'aşl,<.ile 'Abdi'nin aldın 'al,<.lını serden 
ljayalinle senin ey meh-lika divanedir şimdi 

. - - - 1 . -- - 1 . - -- 1 . - --

Mejaflün 1 Mejaflün 1 Mejaflün 1 Mejaflün 1 



URFALI ŞAİR ABDi 

DiGER GAZELİYAT 

1 Sim ü ten yariii bayali bi-mecal eyler beni 
Gözlerimden döktürür yaş ehl-i Q.al eyler beni 

2 B ir bal9şta malı-ı rü mürde dili iQ.ya eder 
Pir-i faninifi Q.abibim nev-nihal eyler beni 

3 Asitan-ı devletinde bak-i padır mesnedim 
Ey gönül ?:an etme şahım pay-i mal eyler beni 

4 Bade-nüş olsam dem a dem küşe-i meybanede 
Sagar-ı 'aşl9fi şarab-ı mest-i lal eyler beni 

5 'Abdi'ya elbette bir gün na' il-i amal eder 
Püte-i gamda vücüdum yansa �al eyler beni 

- . - - 1 -. - - 1 - . - - 1 -. -

F iiilatün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 
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1 38 MEHMET EMİN ERT AN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Düştü gönül seniii tek bir nev-civana s�ı 
Tır-i nigahıii işler ta üstübana sal9 

2 Mecrüry-ı na-tüvanım yaralanın derindir 
Bi'llahi can dayanmaz zaijm-ı nihana sal9 

3 Çemre beyaz �olların mey ş un baiia pey-a-pey 
Bi-gaye neş'e gelsin dimaga cana saki 

4 Magrür olan cemale kesb-i nedamet eyler 
Ugrar bahar-ı I:ıüsnüfi bad-ı bazana sakl . 

5 'Abdi'yi gam-küsari lutfıiiile kam-yab et 
J::layat taze gelsin rüi:ı-ı revana saki 

-- .  1 - . - - 1 - . -- 1 - . -

Mej'ülü 1 Fiiiüitün 1 Fiiilatün 1 Failün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Dökme siyah kakülüfi. rugsar-ı ala sald 
Çekme ş$fi. şü 'a'-ı mehtaba hhle sald 

2 Gelmiş bahar-ı Ç.üsnifi. tebrike 'andellban 
Dag-ı derünıfi. izhar etmede lale sald 

3 Öldürmek ister isen 'üşşft19 gel sen öldür 
ljançer-i ebrüvana etme Ç.avale sald 

4 Ateş-i 'aş�a düştüm yo�ır gülasa çare 
Yandım yeter tutuştum sun bir piyale saki ' 7  

5 'Abdi nedir bu Ç.alet �almadı te nde t�at 
Can dayanır mı aya söyle bu Ç.ale sald 

- -. 1 -. - - / -. - - / -. -

M ef' ülü 1 F ailatün 1 F ailatün 1 Fe üilün 

1 7  Bu beytte anlam doğru, kalıp bozuktur. 
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1 40 MEHMET EMİN ERT AN 

DİGERİ (GAZEL) 

1 Açıldı goncalar bülbül sana bu zar yetmez mi 
Bahar eyyamı geçti ah ateş-i yar yetmez mi 

2 Döküp göz yaşını şam-ı sel:ıer kendin helak etdin ' s  
Perişfuıi l:ıalin eyledin i�har yetmez mi 

3 Nedendir bilmezem gitmez serinden bu l:ıalet-i sevda 
Sana gül-zar ile şal:ın-ı çemen her-bar yetmez mi 

4 ljamüş ol l.calmadı reng-i letafet bag-ı pür gamde 1 9 
Sada-yı  dil-nüvazıfi etti cana kar yetmez mi 

5 Niçin 'Abdi gibi mest-i şarab-ı 'aşl.c-ı yar oldın 
Nihali gülde her dem nagme-i hisyar yetmez mi 

. -- - 1 . - -- 1  . - - - 1 . ---

Mejiiflün 1 Mejiiflün 1 Mejiiflün 1 M efiil/ün 

I 8 Bu mısraın son kelimesi tam okunamamıştır. Biz tahmini olarak tamamladık. 
I 9 Bu mısraın da son kelimesi tam olarak okunamamıştır. 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Melegim gözleriii aç Q.ilime b� 
Olma bir laQ.za bile benden uzal,c 

2 Öyle şirin ki tadından dayamam 
Düşmamfi bagrına gançer gibi ç� 

3 Rün-feşandır seniii ebrü-yı gamifi 
Düşmamfi bagrına gançer gibi ç� 

4 Aldamp uyma ral,cibifi sözüne 
Bıral,cır aramıza şofira nifal,c 

5 Mübtelayım beni ta 'n etme şahım 
'Abdi'ya var rm b�an göze yas� 

- . - - 1 .. -- 1 .. -
F ailatün 1 F eilatün 1 Fe il ün 

1 4 1  



1 42 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

J Ey nür-ı başar sanma ki derd-i elemim yol5. 
Bir derde esirim ki etibbada emim yol5. 

2 Pek çol5. aradım zümre-i l]übandan aşla 
Ey rüQ-ı revan sen gibi bir gonca-femim yol5. 

3 Sevda-zedeyim Qal-i perişanıma raQm et 
Senden güzelim gayrı "veliyyü'n-ni 'arnım yol5. 

4 �an aglamadan tab ü tüvan 15-almadı tende 
Ateş şaçıyor didelerim 15-atre nemim yol5. 

S B aygın bal5-ışıfi cazibe-i çeşm-i siyahıfi 
Öldürse beni 'Abdi demem dilde gamım yol5. 

- -. 1 . - - .  1 . - - .  1 . --

Mef'ülü 1 Mejiiflü 1 Mejiiflü 1 Feülün 



URFALI ŞAİR ABDi 
1 43 

-: Şt;RKAV KÜTÜPH,\NESt 
1 ' . . . . >  �· : ; 3 1 No.  . . -----

1 1 4 1_ 
ı . .. � . ... � __ ı . 

GAZELİYAT 

ı Güzelim gözlerin aç 4alime b� 

Ölürüro olma şal,an benden ıra� 

2 A begim el sözüne verme �ula� 

Düşmanın bagrını ateşiere ya� 

3 Açtıgın za\).m-ı ciger yetmezse 

ljançer-i 'aşl,an getir sinerne ça� 

4 Bunca mi4netlere l,catlanrnış iken 

Çekernem çol,c güç olur derd-i firal,c 

5 Beni ta 'n eylesin isterse ral,cib 

'Abdi'ya alnım açıl,ctır yüzü m al,<. 

- . - - 1 . .  - - / . .  -

F öiliıtün 1 Fe iliıtün 1 Fe i/ün 

. .  . .  



1 44 MEHMET EMİN ERTAN 

Dİ GER GAZELİY AT 

ı Ey gönül kesb-i kemal et 'arif ol 
Sa 'y l.al esrar-ı J:la]4c'a vfll.af ol 

2 Emr-i MevHi'ya müdarn et imtişal 
Nehye meyl etme IJüda'dan ija' if ol 

3 Bi-babersin kendi nefsinden henüz 
'Alem-i şafra nedir bil v[ıl.af ol 

4 N�d-i 'ömrü yo� yere şarf eyleme 
J:Iazret-i IJalı� yolunda şarif ol 

5 Ma-sivadan geç selamet balı isen 
Küşe-i va}:ıdette 'Abdi 'akif ol 

-. - - 1 -. -- 1 -. -

F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iii/ün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 ljasta-i 'aş�m benimle meh-�a hem-dem degil 
Ralı-ı 'aş�ndan ölürsem gül ' izarın gam degil 

2 Yar-ı sadı� 'aşı�anıfi. �adrini ta�dir eder 
�ymet-i üftade-gani bilmeyen adem degil 

3 Saki-i devran elinden mey içen mestaneler 
Mest-i la yü'�al olup miQ.net çeker Q.urrem degil 

4 Sinede gül yüzlü yariii açtıgı zaQ.m-ı ciger 
Pek derin bir yaradır ki �ahil-i merhem degil 

5 'Abdi'ya bilmem neden bag-ı ernelde yo� şafa 
Berk-i gülde bülbülüfi. göz yaşıdır şebnem degil 

- . - - 1 -. - - 1 - . - - 1 - . -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 
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1 46 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

ı Yarın ebrülan manend-i hilal 
Görülünce şabit olur Şevval 

2 RulJ-ı zibasını büs eyleyelim 
Böyledir �a' ide-i 'id-i vişal 

3 Gerdani �ardan beyaz dil-danfi 
Sürmeli gözleri de sanki gazal 

4 Lebleri la ' l-i sirninden yegdir 
Ola rey-i murg-ı dilim no�ta lJal 

5 'Abdi'ya cazibe-i l).üsru arufi 
Rül).ıma balJş ediyor baş�aca }).al 

- . - - 1 -. - - 1 - . -

F iiilatün 1 F iiiliitün 1 F iii/ün 



URFALI ŞAİR ABDİ 

GAZELİYAT 

1 Görünsün ey I.camer tal 'at rul]ın gül 
Gönüldür gülşen-i J:ıüsnünde bülbül 

2 Sana can ü gönülden mübtelayım 
Bana gösterme şahım tırş-ı rü gül 

3 .1\abül-i iştirak etmez muJ:ıabbet 
Ral_dbe iltifatındır bana zül 

4 Şaba esdikçe her dem gülünden 
Gelir cana meşame büy-ı sünbül 

5 Şerer-bar oldı ah-ı ateşinim 
Y al.car 'Abdi beni iibir eder kül 

. -- - 1 . - - - 1 . - -

M efiülün 1 M efiiilün 1 M efa il (Fe üZün) 
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1 48 MEHMET EMİN ERTAN 

DİGERİ (GAZEL) 

1 Gördügüm yerde seni ey rug-i al 
İgtiyarım gitti elden der}:ıal 

2 Kilk-i �udretle çekilsin2o 
Malı-ı nev mi nedir ebrü-yı hilhl 

3 Seni bir dem bile terk eyleyemem 
Carumıfi carusıfi ey rii}:ı-ı gayaı 

4 Nar-ı 'aş�a seniii ey sim ten 
Eri di cism-i za 'ifim oldı �al 

5 Yeter Allah için olsun etme 
'Abdi-i kemterifi ma}:ıriim-ı cemal 

- . - - 1 -. - - 1 - . -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 

20 Bu mısradaki son kel ime okunamamıştır. 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Nice bir maştaba-i dehride na-şad olalım 
Çı�alım çille-i gamdan yeter azad olalım 

2 Geldik geleli 'ruem-i nasüta 'ademden 
Germ ü serdi felegiii I.coymadı abad olalım 

3 Görün ey agter-i tali ' bizi ma�üm etme 
Olmadan ma�har-ı tevfıl.c-i ijüda dad olalım 

4 Girmişiz mektebe t�sil-i kemaı etmedeyiz 
Dileriz himmet-i üstad ile irşad olalım 

5 'Abdi'ya bad-ı ecel ermeden evvel 'örnre 
Ehl-i ' irfan arasında umarız yad olalım 

-. - - 1 .. -- /  . .  -- / .. -
F iiilatün 1 F eiliitün 1 F eiliitün 1 F ei/ün 
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1 50 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Firal.afi yaralar açtı seniii sinernde ey gül-fem 
Cefa-yı hecr ile I:ıayfa �ad-ı mevzünum etdin ham 

2 Müdava eylemezsin ger visalinle tabibirnsin 
Bulunmaz yarama tab-hane-i 'alemde bir merhem 

3 Cüdadır gül-ruhıfidan hayl-i demdir bülbül-i tab ' ım 
Töker eşk-i tal:ıarri dideden feryad eder her dem 

4 'Azab-ı fir�atifi çekmekden ölmek 'aşı� yegdir 
Ölürsem rah-ı 'aşJ.aiida senin bi'llah çekernem gam 

5 Getir sa� bafia mey şun hernan bezm-i mui:ıabbetde 
Eder keyfiyyet-i sahpa dil-i na-şadırni l:ıurrem 

6 Ayıimam l:ıaşredek cana bumar-ı le��et-i meyden 
Beni sevda-yı 'aşl.aii eylemiştir her zaman sersem 

7 Etibba-yı cihan 'Abdi'ye bilsin ehl-i dil l:ıalifi 
Yine senden olur anca� olursa yarerne merhem 

. -- - 1 . - -- 1 . - - - 1 . - - -

Mejaflün 1 Mejaflün 1 Mejaflün 1 Mejaflün 1 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Cefadan farig olmaz mı civanım 
Tenimde �almadı tab ü tüvanım 

2 Neden bilmem ki etmez yare te' şlr 
işitmez mi 'acep ah ü figanım 

3 Miyanıfi alsarn aguş-ı gayale 
Döker günab-ı haşret çeşm-i canım 

4 'İnan-ı igtiyarım gitti elden 
Görünce yarı lal oldı zebanım 

5 Nişan-ı süz-ı dildir işte 'Abdi 
Benim slnemdeki dag-ı nihanım 

. - - - 1 . -- - 1 . - -

Mefiiilün 1 Mefiiilün 1 M efiiii 

1 5 1  



1 52 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Sitemin canıma kar eyledi ey verd-i terim 
IJayli demdir ki seniii çille-i cevrifi çekerim 

2 I:Iazer et mah-lika ah-ı şerer-i yaremden 
Y �asın bari seni �add-i dil-cü şererim 

3 Beslerim ravza-i Firdevsi Q.ayalimde seni 
'Acaba var mı benim de l).arem-i dilde yerim 

4 Ralı-ı 'aş�da ölürsem ne sa'adet ne safa 
Ben ki sevrla-zedeyim yo�tır ölümden l).azerim 

5 Gönül azade degil yar eleminden 'Abdi 
Siliya sun mey-i gül-güni dagılsın kederim 

- . - - 1 . .  - - 1 . .  - - 1 . .  -

F iiiü1tün 1 F eiliitün 1 F eiliitün 1 F ei/ün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Gel ey ferral]-lil.di yar-ı güzinim 
Şü 'a-ı merdüm-i 'ayn-ı yaJ9nim 

2 Göiiül meyl eylemez Q.üban-ı 'aşra 
V ar iken sen gibi bir nazeninim 

3 Neden 'al4ım perişan dide giryan 
Nihansın gözlerimden hem-nişinim 

4 Kemaii ebrüların yeter nigahın 
Dem a dem yaralar �alb-i bazinim 

5 Çekildim küşe-i hicrana 'Abdi 
Ola şimden-geri Mevla mu 'inim 

. - - - 1 . -- - 1 . - -
Mefallün l Mefallün l MefaU (Feülün) 
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1 54 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 Alma mir' ati ele ba�a şal9n ru}Jsare 
Seni senden bile ey nür-ı başar �ış�anırım 

2 Ne yamansın bir bal9şta safia çarpıldı göfiül 
Ben güzeller ser-firazıfi gözlerinden tanırım 

3 Gece gündüz beni hem bezm-i şafa etti eger 
Gül yüzünden ebkem şanma doyar uşanınmı ı 

4 Bir dal,d�a gözüme uy�u girdi mi sensiz 
tJab-ı rai:ıat mı gelir gelse hemen uyanının 

5 Safia bir nim-i nigah eyleyen agyarı bile 
Yananın 'Abdi görünce çekernem l9vranırım 

- . - - 1 - . - - 1 -. -- 1 - . -

F iiilatün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 

2 1  "Ebkem" kelimesinin okunınası şüphelidir, incelemek gerekir. 



URFALI ŞAİR ABDi 

DiGER GAZELİY AT 

1 Rubın pertev-feza malı-ı münirim 
Melek misin beşer mi söyle mirim 

2 Düşürdün sen beni girdab-ı 'aş�a 
tialaş eyle yetiş ey dest-girim 

3 Geçirdim derd-i mi�netle �ayatım 
Dayanınam naz ü istignaya pirim 

4 Bana gel aç �apatma bab-ı lutfın 
Zekat-ı hüsnün ihsan et f�rim 

5 Şikenc-i kakülünden aşinayım 
I):.afeste 'andelib-asa esirim 

6 Beni ta'n eylesin isterse agyar 
Mu�it-i maye sendendir bamirim 

7 Bıra�a dicleden 'Abdi-i zarı 
Degildir gamden azade bamirim 

. -- - 1 . - -- 1 . - -
Mefdllün 1 M efiil/ün 1 Mefdll 
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1 56 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Öyle bir nar-ı mu}J.abbet ile y�tın ki tenim 
Tab-ı �fll9.ndan eşer �almadı cismimde benim 

2 Şiddet-i }J.ükm-i }J.araret bi-sükün etti beni 
Eridim gayri bana yar olur pirehenim 

3 O �adar var ki le�afet bag-ı }J.üsnüfide seniii 
Anı tavşife seza-var degildir sü1Janim 

4 Beni men' eylemez kimse güzer-gahımdan 
Mest-i nazım ser-i küyıfi va�anımdır va�anım 

5 Düd-ı ahım çı�yor mücmer-i dilden 'Abdi 
Y anıyor ateş-i 'aş�fila ser a ser bedenim 

- . - - 1 . . -- 1 . .  -- 1 . .  -

Fiiilatün 1 Feiliitün 1 Feiliitün 1 Feilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER ÖAZELİY AT 

1 ijayal-i yar ile kesb-i safa-yı tam eyler göfilüm 
Gözüm rugsar-ı cananı görür bayram eder göfilüm 

2 O rütbe mübtelayım ki cemal-i şah-ı gü bana 
Nes1m-i can-fezadan büyın istişmam eder göfilüm 

3 ijülaşa çare yo� tir-i nigah-ı çeşm-i dilherden 
Feragat etmek istersem beni ilzam eder göfilüm 

4 Varıp na-geh esir olmuş kemend-i zülfüne yariii 
Öper o�şar yanagın vaşlıfi istir�am eder göfilüm 

5 Ölürsem gam degil 'Abdi reh-i 'aş�nda dil-darıfi 
Bana şandır bu 'alemde beka-yı nam eder göfilüm 

. - -- / . -- - / . -- - / . - - -
Mejaflün / Mejaflün / Mejaflün / Mejaflün / 
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1 58 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

ı Ciaınıfidan şanma ey şirin-suuan aziidedir göfilüm 
Güzeller şiihısın meh-rü sana üftadedir göfilüm 

2 Reh-i 'aşl_afi.da öldürmek ise 'üşşal,d ma�südıfi 
Feda-yı cana ey gonca dehen arnadedir göfilüm 

3 Bu  meşhur meseldir 'aşı�a bir gül yeter derler 
Benim de sen gibi yekta gül-i ra'nadadır göfilüm 

4 Ral,dbe !_ıyma şahım �açma benden il:ıtiraz etme 
Mu 'arrradır sıfat-ı na-sezadan sadedir göfilüm 

5 Çekilmez derd imiş 'Abdi cefa vü cevr-i istigna 
Bu mil)netten beni �urtar diyem aziidedir göfilüm 

. - -- 1 . - -- 1 . - - - 1 . - - -

Me.faflün 1 Me.faflün 1 Me.faflün 1 Me.faflün 1 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Gül ' izara yanarım şiddet-i nari çekernem 
Öyle bir \}asta-dilim ki ah ü zari çekernem 

2 Kerem et müjde-i vaslıfi getir ey bad-ı şaba 
Çekerim cevr ü cefa I:ıasret-i yari çekernem 

3 Cana minnet bilirim naz ü niyazıfi amma 
Görsem agyar ile dil-dar! o bari çekernem 

4 Dilerim rül:ı-ı revamın beni dil-şad etsifi 
Ben ki sevda-zedeyim gam-ı van çekernem 

5 Yüregim ateş-i hicran ile dolmuş 'Abdi 
Beni öldürmede v'Allah'i bu nazı çekernem 

- . - - 1 . .  -- 1 . .  - - 1 . .  -
Fiiilatün / Feiliitün / Feiliitiin l Feilün 

1 59 



1 60 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 Geçti ayyam-ı Q.ayatım sensiz ey sirn-tenim 
Gitti rüQ.um �uru bir �alıba döndü bedenim 

2 Bu muQ.an-baneden bi'llahi enisim sensifi 
Senden özge var mıdır kimse lJ.ayalimde benim 

3 f\ıymetin bil yeter agyar ile ülfet etme 
Güzelim gel ç�versifi yüregimden dikenim 

4 Gül yüzün görmeyeli gam-zedeyim la '1 oldum 
Beni �urtar bu beladan ki açılsın dehenim 

5 Seni terk eyleyemem ey saçı Leyla bir dem 
'Abdiya }\ays gibi olsa da saQ.ra vatamm 

- . - - 1 - . - - 1 - - .  / . .  -
Fiiilatün l Feiliitün l Feiliitün l Feilün 



URFALI ŞAİR ABDİ 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Ey gönül 'alemde meyl-i dil-şikar etmez miydin 
Dehride bulsam ferid-�üsni yar etmez miydim 

2 Her güzelde var mı asar-ı müri.ivvet mer�amet 
Ben de büban-ı zamana i 'tibar etmez miydim 

3 �ılmadım raz-ı derünum kimseye ifşa henüz 
Ma�em-i sırri bulaydım aşikar etmez miydim 

4 Cüş edip 19Jsa girarn bülbül-i tab 'im benim 
'Andelib-i goş-nevayi nagme-raz etmez miydim 

5 Dönmedi 'Abdi muradım üzre bu çerb-i felek 
B ir civana malik olsam iftigar etmez miydim 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 -. -

F aiü1tün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 

1 6 1  



1 62 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 Nar-ı 'aşl.a.n verdi dinan aldı şabr ü ta�atim 
Bezm-i a4baba gelirse 'iyd olur her sa'atim 

2 Bi-baberdir çektigim ah ü enin hecrinden 
Ra4m ederdi �alime görseydi mevzün �ametim 

3 Geçti 'ömrüm �ayfa-kim her şeb bayal-i yar ile 
Agladı�ça gözlerimden gitti bab-ı ra�atim 

4 Bir bal.a.şta 'aşı�fuıi �üsnüne meftün eder 
Afitab-ı mülk-i dil dersem sezadır afetim 

5 Ehl-i dillerdir bilen 'Abdi mu�abbet n'oldıgın 
'Aş�dan bi-behredir ta'yib edenler �aletim 

- . - - 1 - . - - 1 -. -- 1 -. -

F iii/at ün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iii/ün 



URF ALI ŞAİR ABDi 

DiGER GAZELİYAT 

1 Ne bu naz ü bu ' itab ey gül-fem 
Veriyor ]Ja�ır-ı 'üşşa�a elem 

2 Mi�netinden degil azade gönül 
Çekilir mi bu �adar cevr ü sitem 

3 Tab ü t�at bulunur mı tende 
V ar iken serde he va sinede gam 

4 Bana göstermedin asar-ı vefa 
Niçin ettin �ad-i mevzünumi ]Jam 

5 'Abdi zari düşürdün 'aş�a 
Y anıyor ateş içinde her dem 

-. - - 1 - . - - 1 - . -
F iiilatün 1 F iiildtün 1 F iiilün 
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1 64 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

l Görsem agyar ile ben şo�bet-i yari çekernem 
Ru}J-ı nazıfi o�şayan şems-i nehan çekernem 

2 Aglama�tan geceler uy�u girer mi gözüme 
Gerçi sevda-zedeyim bu gam-ı van çekemem 

3 Gülşen-i bezm-i mu�abbette 'adüv eksilmez 
Damen-i gülde biten neşter-i bari çekernem 

4 �atı güçtür güzeliii ateşi-i hecriı1 çekmek 
Nar-i gülde biten neşter-i barı çekemem 

5 Ten-bı-tabide yo� şabr i.i ta�ammi.il 'Abd! 
Bu �adar mi�net-i cevr-i bi-şümarı çekernem 

-. - - 1 . .  -- 1 . .  - - 1 . .  -

Fiiilatün 1 Feiliitün 1 Feiliitün 1 Feilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Sanema nar-ı mul:ıabbetle erittifi yüregim 
�ıl mürüvvet beni mai:ırüm-ı cemal etme begim 

2 ljayli demdirr ki bafia va'd-ı vişal etmiş idin 
Güş-ı l:ıirmana yetür müjde-i vaşlın melegin 

3 B ezme gel gonca dehen nüş-ı şerab eyleyelim 
Senden ey l_camet-i dil-cü budur ancal_c dilegin 

4 Gözlernekten gözden oldım seni ey nür-ı başar 
Geleceksen başım üstünde yeriii var çiçegim 

5 Gül rul].ıfi 'Abdi-i bi çareye göstermez isen 
Aglaya aglaya bülbül gibi çatlar yüregin 

-. -- 1  .. -- / . .  -- / .. -
F iiilatün 1 F eiliitün 1 F eiliitün 1 Fe il ün 
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1 66 MEHMET EMİN ERTAN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 dam-ı hicrinle ey rül:ı-ı revamın 
Perişan oldı l:ıhlim nev-civanım 

2 Keman-ebru ile tır-i nigahıfi 
Ciger-gahımdan urma dökme l,canım 

3 Vişalifile beni l,cıl şad-ı IJurrrem 
I:Iayat-ı taze bulsun cism ü carum 

4 Ölürsem ralı-ı ' aşl,cından nigara 
Ser-i küyına bak et üstüiJanım 

5 Yan ar sinernde 'Abdi nar-ı l:ıasret 
Çıl,cardıfi 'arş-ı a 'laya düiJarum 

. - - - 1 . - - - 1 . - -
Mefiillün 1 Mefö:ilün 1 M efiili (Feülün) 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Niçin insafa gelmez nazeninim 
işitmez mi 'acep ah ü eninim 

2 Gelir fikre küşayiş ülfetinden 
Güzellerden güzeldir meh-cebinim 

3 Na�ar ettikçe nür-ı �üsn-i yare 
Meserretle rülar kalb-i hazinim . . 

4 Letafat-bagş eder bag-ı araya 
Açılmış faşl-ı güldür yaseminim 

5 Cemali can verir insana 'Abdi 
Ki andan gayrı yol.ctır dil-nişinim 

. -- - 1 . -- - 1 . - -

Mefiiilün 1 Mefiiilün 1 Mefiiil(Feülün) 
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1 68 MEHMET EMİN ERT AN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Yariii sitem-i cevrini bin cana degişmem 
ZevJ..c-ı elemiii vuşlat-ı ijübana degişmem 

2 Lebriz-i şafa etmede vicdanımı canan 
Gül ruijlanni gonca-i ijandana degişmem 

3 Sevda-zedeyim rü4-ı bayalimdir enisim 
Bu 4aleti bin ülfet-i nadana degişmem 

4 Olmaz mı gönül ijariJ..ca-i 4üsnüne 4ayran 
Ol afet-i meh-pare cevanane degişmem 

5 Yekta güzeliii şive-i reftarına 'Abdi 
Mestane-reviş cilve-fürüşana degişmem 

-- .  1 . - -. 1 . --. 1 . - -

Mef'ülü l Mefailü l Mefailü l Feülün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER (GAZELİY AT) 

1 Dür olma sa.l9.n dideden ey rü}:ı-ı bayalim 
Cevriiile zebün etme beni l5:almadı J:ıalim 

2 Y al5:tıfi melegim şem '-i cemalini e vücüdum 
Pervane-i dil-su}Jteyim yol5: per ü balim22 

3 Sevda-zedeyim mest-i mey-i sagar-ı 'aşl5:ım 
Meftün olalı J:ıüsnıne ey rü}Jları alım 

4 Naz ü sitemiii etmededir canıma te' sir 
I-:Iayfa geçiyor ah ile eyyam-ı leyalim 

5 Parnal-ı cefa etme yeter 'Abdi-i zari 
Yol5: yar-ı gamıfi çekmeye bi'llahi mecalim 

--. 1 . - -. 1 . - - .  1 . --

Mef'ülü l Mefiiilü / Mefiiilü l Feülün 

22 Bu mısrada kalıp bozukluğu vardır. 
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1 70 MEHMET EMİN ERTAN 

DİGERİ (GAZEL) 

1 Yar elinden mey içip mai:ımür olan bir ben miyim 
Gül ' izarıfi l)üsnüne mecnün olan bir ben miyim 

2 Ben degil her kes o şüqıfi mest-i cam-ı 'işreti 
Zev�-ı sahhadan günül mesrür olan bir ben miyim 

3 Bezm-i ' işrette hernan mey neş 'e-yab eyler beni 
Badeden peymane-veş mehcür olan bir ben miyim 

4 İltifatından bütün 'üşşa.J9_ maJ:ırüm eylemez 
Dil-rübanıfi lutfına magrrür olan bir ben miyim 

5 Karnet-i dil-cüsının 'Abdi nice vassafı var . . . 
Silk-i nazına çekmede meşhür olan bir ben miyim 

- . - - 1 -. - - 1 - . - - 1 -. -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Bi-dad iken ol gonca femi dad-ger ettim 
Yeter elem-i naza niyazi si per ettim 

2 Derya-yı tecellide bu şeb zevraJs:-ı dille 
Canan iline şevk ile seyr ü sefer ettim 

3 Sed çekmiş idi reh-güzerr-i yare ral.ciban 
Yıktım temelin ah ile zir ü zeber ettim 

4 Sermest-i müdarn oldı gönül bade-i 'aşl.cile 
Can ü dili ser ta-be-kadem neş' e-ver ettim 

5 Meh-pareye 'Abdi yol.c ise cay-ı sa'adet 
Anıfi için agüş-ı mul:ıabbette yer ettim 

-- .  1 . -- .  1 . --. 1 . - -

M ef' ülü 1 Mefiiilü 1 M efiiilü 1 Fe üZün 

1 7 1  



1 72 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 Şah-ı Q.üban şaldı sevdaya serim 
Mi}:ınet-i vücüd cefasıfi çekerim 

2 Var mı 'alemde na�iri bilmem 
Görmemiş rnişlifi i nür-ı na�arım 

3 Eser-i b ahi re kudretidir - . 
Bag-ı 15-udrette biten verd-i terim 

4 Dam-ı 'aşl5-ında esir oldı gönül 
Anı azad etme ey sim-berim 

5 Öyle sermestern ki 'Abdi her dem 
Gitti }:ıalimden bile bi-Q.aberim 

- . - - 1 -. -- 1 - . -

F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Nev-bahar eyyamıdır seyr-i gülistan eylerim 
Bülbülüm bir gül için her la}:ı�a nalan eylerim 

2 Ol peri-zadıfi. esir oldım kemend-i zülfüne 
Aglarım divane-veş çak-ı giriban eylerim 

3 Nazeninim nim-nigeh şaldı sevdaya serim 
Cismini nar-ı mu}:ıabbet ile büryan eylerim 

4 Yari benden dür ederse ol ra�b-i fitne-cü 
ljanümanıfi. tişe-i ahımla viran eylerim 

5 Yara vuşlatta gari�-i iltifat etse beni 
Canımı 'Abdi reh-i 'aş�nda �urban eylerim 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 -. -

F ailiitün 1 F iiiliitün 1 F ailatün 1 F ailün 
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1 74 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİY A T23 

1 Bu meygede-i 'aş�a rindane uyan gelsin 
Versin cfını canane hep cana l9yan gelsin 

2 Sa� şunuyar bade-i 'uşş�-ı gam-azade 
Mestane revişlerden şu bezme duyan gelsin 

3 Mey]Jane-i vaQ.dette yo�tır yeri na pakin 
Bu  kan-ı kemalata damanı yuyan gelsin 

4 Rindan-ı ]Jarabatıfi sermest-i müdam olmuş 
Bivaye �alıp Ç.alifi bu Ç.ale �oyan gelsin 

5 Piri mugane 'Abdi tevdi ' eden em verim 
Na�d-ı Ç.ayatı etmez bi süd ü ziyan gelsin 

23 Bu gazelde kalıp bozukluğu oldukça fazladır. Hece veznine uygun olmakla birlikte dil 
tarzı bize bu kanaati vermemiştir. Hece vezni olarak 7+7= 14' 1ü ye uymaktadır. 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT -1 DiGER 

1 Yarın 'acaba var mıdır aziide gamından 
Mecrühum iinıfi hançer-i ebrü-yı barnından 

2 Cerrriih-ı zamandan diledim yarıma merhem 
Y ol_c çare dedim varsa olur yarın eminden 

3 'Aşıl_c duyamaz le��et-i güftiirına zira 
Sanki töküyor şehd ü şeker gonca teminden 

4 �adrin bagının bir gül-i uandanıdır el-Q.al_c 
Neşr etmededir bü-yı vefa berk-i teninden 

5 Canane feda eylemeyen canını 'Abdi 
Na şiid gönül şiid olamaz yar eleminden 

--. 1 . -- .  1 . - -. 1 . - -

Mef'ülü / Mefailü l Mefailii l Feülün 
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1 76 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT-1 DiGER 

1 Bu gün teşrif-i gülşen etdi canan 
Açıldı lale güller ol dı l].andan 

2 Göründü matla 'ından afitabıfi. 
Ziya verdi 'üyüna şah-ı l].üban 

3 Çemende meclis-i ' işret müheyya 
Neşat-efza şada-yı 'andeliban 

4 Getir ey sa]9-i gül-çehre mey sun 
içip def' -i gam etsin derd-i mendan 

5 Bu bezm-i dil-küşade söyle 'Abdi 
Şafayab-ı sürür olmaz mı rindan 

. - - - 1 . - - - 1 . - -

Mefiiilün 1 Mefiillün 1 Mefail (Feülün) 



URFALI ŞAİR ABDİ 

GAZELİYAT-1 DiGER 

1 Canım naşıl ey şü\} elemi hicre dayansın 
Didemden al5:an yaş yerine kan mı boşansın 

2 Dil-beste iken sen gibi bir taze civana 
Senden güzelim sanma gönül doyup usansın 

3 Endişe-i firl5:-atle beni derde düşürme 
Gel yanıma şor Dalimi il5:-balim uyansın 

4 I:Ial5:'dan dilerim \}ançer-i Dasretle ral5:-Ibifi 
MecrüD olaral5: sinesi al l5:-ana boyansın 

5 MaDrüm-ı vişal etme beni 15:almadt şabrım 
'Abdi nice bir ateş-i 'aşl5:-ın ile yansın 

- -. 1 . - - - 1 . - - - 1 . - -
Mef'ülü / Mefiiilü / Mefiiilü / Feülün 
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1 78 MEHMET EMİN ERTAN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Ey gül-i gülzar-ı 15:-udret dilber-i ta15:-at-şiken 
Rişte-i şabr ü 15:-ararım kesdin ey nazik beden 

2 Tab-ı ruijsarıfi gören 'aşıl5: safia meftün olur 
Kim bal5:ar bubiin-ı 'aşra var iken '�ilemde sen 

3 Nim nigahla pür safayab-ı sürür etdifi beni 
Can-fezadır her keliimıfi söyle ey şirin süijan 

4 Serde sevda-yı mul)abbet nar-ı 'aşl5:ıfi sinede 
Düzah-ı }:ıayretde 15:-aldım neyleyim bilmem ki ben 

5 Ijab-ı riil:ıat gitdi 'Abdi dide-i gam dideden 
Oldı }:ıayfa pister-i riil:ıat bafia cay-ı mi}:ıen 

- . - - J -. - - J -. - - J -. -

F iıiliıtün J F iıiliıtün J F iıiliıtün J F iıilün 



URFALI ŞAİR ABDİ 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Serimde her zaman sevda-yı canan olmasın n'olsun 
Bela-yı hecr ile 'al9ım perişan olmasın n'olsun 

2 Hilal-ebrü l.cadd-i dil-cü melek-simadır ol hüb rü 
Ser a ser kişver-i J:ıüsne J:ıükümran olmasın n'olsun 

3 Elimden sai.cl-yi gül-çehrenin bezm-i muJ:ıabbette 
İçen salıha-yı 'aşl.cı mest ü sekran olmasın n'olsun 

4 Gelir küy-ı dil-aradan nesim-i can-feza24 bu şeb 
Şemim-i zülf-i yarıii 'anber-efşan olmasın n'olsun 

5 Göiiül pervane-i şem'-i rub-ı dildardır 'Abdi 
Y al.cıp can ü teni biçare büryan olmasın n'olsun 

. - - - 1 . - -- 1 . -- - - 1 . - --

M efiii/ün 1 M efiii/ün 1 M efiii/ün 1 M efiii/ün 

1 79 

24 Elimizdeki nüshada "ferah-feza" sözü : "ferah fera" şeklinde yer almıştır. Bir imla 
eksikliği olarak yorumladık ve bu şekliyle almış olduk. 



1 80 MEHMET EMİN ERTAN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 V u şi atından göfilümü Allah mehcür etmesin 
RüQumu kabz eylesin senden beni dür etmesin 

2 Kim beni senden cüda eylerse Rabbü'l- 'Alemln 
ljanesin y�sın temelden bir de ma'mür etmesin 

3 Bed na�ardan sal4asın Mevla cemalin sevdigim 
Şevket-i J:ıüsnüfi seni ey malı magrür etmesin 

4 Sen safa-yab-ı sürür ol ey melek-peyker ljüda 
Karn-ı vaşlıfi çekmeye J:ıüssadı mesrür etmesin 

5 'Abdi-i zarl sen etdin derd-i 'aşl5-a mübtela 
I:Ia� seni bu derd ile 'alemde rencür etmesin 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 - . -

F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iii/ün 



URFALI ŞAiR ABDİ 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Ey göfiül dinan-ı yad et ağlayan 
Kam alıp bi-vaye �almaz ağlayan 

2 Rahm-darem var mı 'ruemde benim 
Yaraını yarımdan özge baglay an 

3 Gözlerimden dem-be-dem dil-dar için 
Yaş degil hün-ı cigerdir çaglayan 

4 ljayl-i demdir yardan düştüm cüda 
Sinemi nar-ı elemden daglayan 

5 'Abdi'ya vuşlattan olma na-ümid 
Gözle ralı-ı dil-rübayi ağlayan 

- . - - 1 -. - - 1 -. -

F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iii! ün 

1 8 1  



1 82 MEHMET EMİN ERT AN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Geceler derd ü garrııfila seniii ey malı-ı cebin 
Cana kar etti yeter eyledigim ah ü enin 

2 Kimi sevdaya düşürmez begim ahü gözler 
'Acaba l]ançer-i ebrüdan olan var mı emin 

3 Seni l]üban-ı zemane edebilmem teşbih 
Uyumaz çünki şemim-i güle bü-yı nesrin 

4 Y üregirnde yanan ateşiere senden gayrı 
Gelse nev-resleri dehrin edemezler teskin 

5 Saiia dil-dade hemen 'Abdi-i bi-çare midir 
Her gören pertev-i hüsnüii seniii eyler ta}:ısin 

-. -- 1 . .  -- / . .  - - / . .  -
F iiiliitün 1 F eiliitün 1 F eiliitün 1 F ei/ün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY A Tıs 

1 Görenler gül yüzün olmaz mı ey dil-rüba meftün 
Nedir bu naz ü istigna yeter ettin beni dil-bün 

2 Perişan eylemez mi batır-ı gam-ldn 'üşşal_d 
Keman-ebrü l,cadd-i dil-cü siyah göz kakül-i şebke 

3 Dil-i üftadeyi tesbir eder elbette bu şüret 
Ral]-i ziba şeker leb gal-ı Hindü karnet-i mevzün 

4 Gönül kaşane senden gayrı bir cay-ı feral)-za yol,c 
O cay-ı dil-küşada sensin ancal,c meh-lika 

5 Der-i lutfında 'Abdi beste-i zencir-i 'aşl,cındır 
Nigara 'al,clın aldın yek na�arda eyledin Mecnün 

. - -- 1 . --- 1 . - -- 1 . ---

Mefiıllün 1 Mefiıllün 1 Mefiıllün 1 Mefiıllün 

25 Bu şiirin bazı beytlerinin kalıpları bozuktur. 
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1 84 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 Öldürme beni gamzelerifi geçti cigerden 
Canım yanıyar neyteyelim ah ü şererden 

2 Y andırma yeter nar-ı muJ:ıabbetle vücüdum 
Ateş saçıyor didelerim renc ü kederden 

3 Sevda-zedeyim beste-i zencir-i cününum 
Aldıfi. melegim 'a.J9-ı perişanırni serden 

4 Nadide civan aJ:ısen-i qüban-ı zamansıfi 
J:Iıf� eyleye ljallak seni sü-i na�ardan 

5 'Abdi vefa-b-ah-ı vişalıfi.la bekam et 
Sevdim seni ey nür-ı başar can ü cigerden 

--. 1 . - -. 1 . - -. 1 . --

Mef'ülü l Mefailü l Mefailü l Feülün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Mest eden kimdir beni gül yüzlü yarim söylesin 
Çektigim alami çeşm-i eşk-barım söylesin 

2 Ben bu hasretle ölürsem dehrde kam almadan 
Kimse bilmez derdimi seng-i mezarını söylesin 

3 Aglama ey IJame açınam raz-ı pinhanım sana 
Ser çeken eflake düd-ı ah-ı zarım söylesin 

4 ijasta-i 'aşl9m zeban-ı na-tüvanım söylemez 
I:Ialimi canane reng-i esfirarım söylesin 

5 'Abdi'ya val5-t-ı sei:ıerde ol nesim-i can-feza 
Yara varsın nale-i bi-ilJtiyarım söylesin 

- . - - 1  -. -- 1 -. - - 1 -. -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailötün 1 Fö.ilün 
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1 86 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Nice bir nar-ı 'aşl_anla ciger yansın kebab olsun 
Bu ateşle nasıl cism-i nizarım zev�-yab olsun 

2 Beni şad etmedin bir dem gönül me'yüs enisim gam 
Nedir bu �alet ey gül-fem �omaz çeşmimde gab olsun 

3 Yeter şahım yeter etme bana cevr-i cefa böyle 
Günahım var ise söyle mücazatım 'azab olsun 

4 Seni benden ayırın� isteyen bed-maye �üssadın 
Yı�sın ganmani tışe-i gamla garab olsun 

5 Niçin :?ulmette �alsın 'Abdi-yi bl-çare insaf et 
Ni�abın aç yüzün göster cemalin mah-tab olsun 

. -- - 1 . - -- 1 . --- 1 . --

Mefallün 1 Mefailün 1 Mefallün 1 Mefallün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİY A T26 

1 Her dilber için sinede bir yare mi olsun 
Netsin dil-i miJ:ınet-zede bifi pare mi olsun 

Laedri 

2 Mecnüna mı dönsün safia dil-beste olanlar 
Her dil dolaşıp zülfüne avare mi olsun 

Laedri 

3 'Üşşal9ii olur mayesi her laJ:ı�ada feryad 
Cana keremin zümre-i agyare mi olsun 

Laedrı 

4 Gülzar-ı muJ:ıabbette biten bir gül-i ra 'na 
Göz yaşı döken bi.ilbüle mi Q.are mi olsun 

5 Sarsın seni eller mi hernan ey l.cad-ı dil-cü 
Bi-vaye l.calan 'Abdi'yi bi-çare mi olsun 

-- .  1 . - - .  1 . -- .  1 . --

Mef'ülü / Mefiillü l Mefiiilü l Feülün 

26 1 ., 2.,  3. beytlerin yanında (asıl nüshada) "Laedri " notu vard ır. 
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1 88 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT-1 DiGER 

1 I:Iüri-i Cennet misin bilmem nesin ey sim-ten 
Kim seniii I:ıayranıfi olmaz söyle ey nazik beden 

2 Gel J:ıarem-gah-ı vişale şad-ı uandan et beni 
Sevdigim yetmez mi gayrı çekdigim cevr-i miJ:ıen 

3 Çözme zülfüfi gerden-i simine dökme naz ile 
'Al_dımı Allah için böyle perişan etme sen 

4 Geçti 'ömrüm geçmedi serden henüz sevda-yı 'aş� 
Meh cemalindir beni bu 'aş�a düçar eyleyen 

5 Nagme-dar oldıkça 'Abdi 'andelib asa göfiül 
Bag-ı I:ıüsnüfide açılsın güller ey gül plrehen 

- . - - 1 - . -- 1 - . - - 1 -. -

F iiiliit ün 1 F ailatün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

DİGERİ (GAZEL) 

1 Bulmadım çare gam-ı sevda-yı zülf-ı yare ben 
Derd-i 'aş�-ı yar ile açtım cigerde yare ben 

2 Çek elin benden �abiba istemem senden deva 
Eylernem her merherni merhem dil-i birnare ben 

3 Ateş-i dil süz-ı hicr-i can dayanmaz ey gönül 
Vuşlat-ı canan için yandım y�ldım nare ben 

4 Bülbül-i tab 'ım o gül-ru]Jsar görse lal olur 
I:Ialirni bilmem nasıl 'arz eyleyim dil-dare ben 

5 Derdimi 'Abdi ser-a-pa ]Jame taşvir eylesin 
tlün-ı zabm-ı dil ile name yazarsam yare ben 

- . - - 1 - . - - 1 -. - - 1 - . -

F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F ii il ün 
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1 90 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT -I Dİ GER 

1 Ey mah-liJ5:a seyr-i gülistana mı geldin 
Mürg-ı dil-i şeyda l,<afes-i cana mı geldifi 

2 ljuban-ı zamana na�ar et var mı na�lrin 
Y elcta güzelim 'aleme bir dane mi geldin 

3 Her dem seni firdevs-i .gayalimde ararken 
Ey nür-ı başar külbe-i a.J::ızana mı geldin 

4 Tesgir ile bir la.J::ı�ada il,<lim-i Şabadan . 
Bell,<ıs gibi �aşr-ı Süleymana mı geldin 

5 'Abdi nedir aya bu l,<adar zevl,<-ı sürürun 
Gülşende yine sol:ıbet-i canane mi geldin 

-- .  1 . -- .  1 . - - .  1 . --

Mef'ülü 1 Mefiiilü 1 Mefiiilü 1 Feülün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Saye-dar olmuş yüzünde zülf-ı zer-tarın senin 
Ugramış guya gavfe malı-ı rugsarın senin 

2 İltifatın sevdigim şiirin mezal,c eyler beni 
Şerbet ü şehd ü şekerdir tatlı güftarın senin 

3 Nar-ı 'aşl,ca yol,<. serapa cism-i bi-Hibım hernan 
�1 }Jazer dilden vücüdum yal,cmasın narın senin 

4 Faşl-ı güldür sa}Jn-ı gülşende biram-ı naz ile 
Serviler görsün utansın lJüb-ı reftarın senin 

5 Can verir 'Abdi vişalinçün senin ey mehlil,ca 
Görmese Mecnün olur bir la}Jza didarın senin 

- . - - 1 -. -- 1 - . -- 1 - . -

F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iii! ün 
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1 92 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 Yandı canım ey cefa-gülar beni yad eyleyin 
Çaresiz derde giriftar oldum imdad eyleyin 

2 İ ' tiyad-ı cevr edenler şanmayın mesrür olur 
I:Iüsne magrür olmayın 'üşşa19 dil-şad eyleyin 

3 Görmeyen üftade-gani çeşm-i nal).vetle l:ıal9r 
l]a�ır-ı aşüfte-gani her dem abad eyleyifi 

4 MiQ.net-i sevda-yı bilmez çekmeyen sevda nedir 
Aglarım canan için ben siz de feryad eyleyin 

5 I:Iall5a-i zencir-i 'aşl5-a pay-ı bend olmuş gönül 
Bu beladan 15-urtarın 'Abdi'yi azad eyleyin 

- . - - 1 -. - - 1 - . - - 1 -. -

F iiiliitün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ai/ün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Garn-ı 'aşl9-nla ey meh-rii beni zar ü zebün ettin 
Dem a dem aglam*tan eşk-i çeşmim la ' 1  ettin 

2 Bilirsin tende hicran-ı taQammül söze yol.c tal.cat 
Cefa-yı hecr ile cana niçin derdim füzün ettin 

3 Beni mecriil). eden yer yer senin tır-i nigahındır 
Yeter bu cism-i bi-marım serapa garl.c-ı gün ettin 

4 Nul.cat-ı 'aşl9-n ey afet nişan-ı iftigarımdır 
Mul).abbet ateşin urdun bana dag-ı deriin ettin 

5 O rütbe can-feza reng-i letafet var ki l).üsnünde 
Görünce gül yüzün 'Abdi-i zari bi-sükiin ettin 

. - -- 1 . - -- 1 . --- 1 . - --

Mefiiilün 1 Mefiiilün 1 Mefiiilün 1 Mefiiilün 
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1 94 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Ey nür-ı başar maye-i can-perverim oldıfi 
Bir cevher-i nadide 19ymet-verim oldıfi 

2 Sen gonca-i I.cudret mi nesin bag-ı edada 
Ey afet-i can zevi.c-ı seta-averim oldıfi 

3 Hicrifile yanıp gözler iken 'id-i visalifi 
Gülzar-ı tarab-zade bu şeb hemşerim oldıfi 

4 Çıi.cmaz idi balalara şehbaz-ı bayalim 
Eve-i feleg-i na�rnide bal ü neyyirim oldıfi 

5 'Abdi çekerim ah-ı şerer-bar-ı cigerden 
Y ai.ctıfi beni ateşiere sevda Kerem oldıfi 

- -. 1 . --. 1 . -- .  1 . --

Mef'ülü 1 Mefiiilü 1 Mefiiilü 1 Feülün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Ey cefa-pişe-i gam cevr ile nalan olasın 
Göreyim l].ak-i mezellette perişan olasın 

2 Ola ahımla l].aziin-dide bahar-ı J:ıüsnüfi 
'Alp.bet eyledigifi cevre peşiman olasın 

3 Yıl,ala bad-ı reJ..cabetle bina-yı emeliii 
�alasıfi maştaba-i ye' side giryan olasın 

4 Seni de eyleye bir gözleri iihü tesl].lr 
Y anasın ateş-i firJ..cat ile büryan olasın 

5 Etmedin 'Abdi-i naçizi safa-yab-ı sürür 
Dilerim sen de esir-i gam-ı hicran olasın 

-. -- 1 . .  -- 1 . .  -- 1 .. -
F iiiliitün 1 F eiliitün 1 F eiliitün 1 Fe il ün 
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! 96 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Bir nim nigahla I:ıurrem-i dilde yer ettin 
Savdaya serim saldın ey afet neler ettin 

2 Azade idim mihen-i derd ü elemden 
Zalim ne için böyle beni derbeder ettin 

3 Dür olma gözümden dedim ey gözleri ahü 
Mai:ırem olup agyar ile benden I:ıazer ettin 

4 Her l.catre-i mey etmededir caruma te' şir 
S öndürmeye bir b ade yeter n eş' e-dür ettin27 

5 'Abdi nice bir derd-i firal.cınla kül olsun 
Öldürme beni hicr ile cana yeter ettin 

--. 1 . - -. 1 . --- 1 -. -

Mef'ülü ! Mefiıilü l Mefiıilü / Feulün 

27 Bu beytte (asıl nüshada) "bana" kelimesi vardır. Kalıbı ve anlamı bozduğu için buraya 
alınmamıştı r. 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Güller açıyor geldi yine faşl-ı bahariii 
Bihüde degil nagmeleri bülbül-i zarıfi 

2 Meydir beni pür neş' e  eden bezm-i şafada 
Zelır-ab ise de nüş ederim 'aşl,cma yarın 

3 Her lal;q:ada bifi 'alemi devrin nedir ey dil 
Sevda-yı mul:ı.abbetle 'aceb yol_c mı kararın 

4 Süzıma o l_cadar naz ü nezaketle nigara 
Üftadeleri mal:ıv ediyor çeşm-i lJumarıfi 

5 'Abdi gibi 'alem safia dil-bestedir ey şülJ 
ljalifi gören üftadeler olmaz mı şikarıfi 

-- .  1 . -- .  1 . -- .  1 . - -

Mef'ülü 1 Mefiiilü 1 Mefiiilü 1 Feülün 
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1 98 MEHMET EMİN ERTAN 

DiGER (GAZEL) 

1 Dil-nüvaz olmalıdır ülfeti meh-parelerifi. 
Ehl-i diller çekemez J..cahrını gaddarelerifi. 

2 Hançer-i cevr-i sitemle cigerim parelerin 
Olmadan gayri nedir çaresi bu yareleriii 

3 Düşürür ateş-i 'aşJ..ca yaJ..car aşüfteleri 
B u  mıdır lurfı hemen J..caşı gözü J..caralarıfi. 

4 Gam-ı hecrifi. çekernem I:ıasil sensiz olarnam 
Beni mesl:ıür ediyor dide-i sel:ıl:ıarelerifi. 

5 Sen ki ral:ım etmez isen ey gül-i ne-şüküfte bana 
Kim acır l:ıruına 'Abdi gibi bi-çarelerifi. 

-. -- 1  . .  -- / .. - - / .. -
F iiiliitün 1 F eiliitün 1 F eiliitün 1 F eilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT -1 Dİ GER 

1 Nür-ı J:ıüsnüii dilira mihr-i can-ara mıdır 
Y o�sa ru.tJsarıii seniii malı, ı felek bayramıdır 

2 Çeşm-i fettarun mıdır aya beni meftün eden 
Gamze-i cazü mı bilmem I:ıalet-i sevda mıdır 

3 Bülbül-i bag-ı mela}:ıat mı zebanıii sevdigim 
Dürr-i dendanıii dehende gevher-i yekta mıdır 

4 Dide-i im 'an ile .tJüban-ı 'asra �1 na�ar 
Ço� güzeller vardır amma sen gibi }:ıüsna mıdır 

5 Mehlika 'Abdi esir-i dam-ı zülfündür seniii 
Dane-i bal-i siyahıii gubar-ı sara mıdır2s 

- . - - 1 - . -- 1 -. -- 1 - . -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 

1 99 

28 Son beytteki "ğubar-ı sara" kelimesi asıl nüshada bu şekliyle kalıba uymakla birlikte 
anlamı bozmaktadır. Burada bir imla hatası mevcuttur. Sn. Adil Sarac'ın nüshasında: 
"ğubar- ı kara" ifadesi  de  doğru deği ldir .  Gubar ke l imesi  nüshadaki g i b i  
yazılmamaktadır. Fırsat bulursak diğer nüshalarla karşılaştıracağız. 



200 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT-1 DiGER 

1 Geceler şanma nigara gözüme bab gelir 
Dideden nale-i hecrin ile hün-ab gelir 

2 Pürsiş-i batır-ı sevdii-zeden 'ar etme 
Ijasta-i 'aş� olanın yanına al_ıbab gelir 

3 Alsarn agüş-ı bayale seni ey meh-peyker 
Gam-ı fir�atle bana ra' şa-i a' şab gelir 

4 Açıl ey gonca dehen geldi bahar-ı l:ıüsnüfi 
Getirir zev�-i balıarı gül-i şad-ab gelir 

5 Elem-i I:ıasret i le ölmeden evvel 'Abdi 
Yüzün ey yar görürsem tenime tab gelir 

-. - - 1 . .  -- 1 .. -- 1 . -

F iiiliitün 1 F eiliitün 1 F eiliitün 1 F eül 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Hüsnüfi ey şanlı güzel afet-i devran oluyor 
Her gören nergis-i çeşiDin safia l_ıayran oluyor 

2 Seni terk eyleyemem bir zaman ey gonca dehen 
Eşer-i mihr ü vefa sende nümayan oluyor 

3 Ijasta-i 'aşl.mn e�ibbada ' ilacım yol�:tur 
Şerhet-i şehd-i lebin derdime derman oluyor 

4 Nim nigahın cana minnettir efendim amma 
İltifatıfi bafia il_ısan-ı firavan oluyor 

5 İbtiyarımla degildir beni ta 'n  etme sal.an 
Nideyim 'Abdi göfiül ma' il-i \}üban oluyor 

-. - - 1 -. - - 1 -. -- 1 -. -

F iiiltitün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iii/ün 
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202 MEHMET EMİN ERT AN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Meh-pare bana cera geh sitem eyler 
Etmez bana bir kimse cefa gonca-fem eyler 

2 Ver badeyi siiJ9 içelim 'aşl9na yarın 
Keyfiyyet-i salıbii ile dil def'-i gam eyler 

3 Mutrib yine tel l9rma sal9n kesme nevayı 
Na-gah geliyor bezme dil-ara kerem eyler 

4 TeşQis edebilmez maraz-ı 'aşl9 itibba 
Bu  derde deva eylese veli'n-ni 'am eyler 

5 'Abdi çe kerim sim ü tenin cevrini amma 
Agir beni sevda-yı mui:ıabbet verem eyler 

--. 1 . - - . 1 . --. 1 . - -

Mef'ülü / Mefiiilü / Mefiillü / Feülün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Peri peykerden ayrıldım bafi.a pir ü civan aglar 
Giriftar oldıgın �ale dayanmaz cism ü can aglar 

2 Çekilmez derd imiş ya Rabb nedir bu ateş-i firl.cat 
Tükendi aglamal.ctan eşk-i çeşmim şimdi I.can aglar 

3 ijaber ver ey nesimi can-feza rü�-ı revamından 
Murada ermeden evvel ölürsem ins ü can aglar 

4 'Azab-ı �asret-i 'aşl.ca giriftar olmayan bilmez 
Acır �valime val.cıf olan alıen-dilan aglar 

5 'Acep mi aglasam yansam t�assür eylesem 'Abdi 
Bela-yı hecr ile meşhür olanlar her zaman aglar 

. -- - 1 . - - - 1 . - - - 1 . - - -

Mefailün 1 Mefailün 1 Mefailün 1 Mefailün 
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204 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Ijubfma muJ:ıabbet bize asar-ı seleftir 
'Üşşa�a gürülı-ı şü 'ara bayr-ı baleftir 

2 'Aş� ateşi bir anda ya�ar mülk-ı vücüdı 
Aşüftelere nar-ı cahim anda ebaftır 

3 Ijüban-ı vefadar ile bir laJ:ıza muJ:ıabbet 
Üftade-i sıdl�·-aver için şan ü şereftir 

4 Herkes bilemez kıymetini gevher-i ferdin 
Elmaz balıa-darı sanır seng-i neceftir 

5 Canana verir 'aşı� olan canını 'Abdi 
.f>..alb-i üdeba tir-i gam-ı yare hedeftir 

- -- 1 . - - - 1 . --- 1 . - -
Mef'ülü / Mefiiilün l Mefiiilün l Feülün 



URFALI ŞAİR ABDi 

DiGER GAZELİYAT 

I ljün-ab-ı ser-i reşkim rug-ı tabanın içindir 
Sevda-yı serim dide-i müjganıfi içindir 

2 Sinernde benim sa]4adıgım I:ıubb-ı derünım 
Asla veremem gayre senin canıfi içindir 

3 Mest etti beni l:ıaşre I.cadar yare-i 'aşl.cıfi 
Nüş eyledigim hep şeref ü şanıfi içindir 

4 Senden dil-i şeyda melegim doymaz usanmaz 
Sevda-zedeye ral:ım-ı firavanıfi içindir 

5 'Abdi dem-i vuşlat bafia bir 'Id-i şafadır 
Senden ol demi bekledigim anıfi içindir 

--. 1 . - -. 1 . - -. 1 . - -

Mef'ulü / Mefiillü l Mefiillü / Feülün 
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206 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Yarı gördüm l5:almadı dilde keder 
Leblerinden şaçıyor dür-i güher 

2 O peri-zadı der-agüş etsem 
Çeşm-i a'dadan al5:ar gün-i ciger 

3 Var ıiıı pazar-ı muQ.abbette eşi 
Cevher-i Q.Üsnüne l5:ıymet mi yeter 

4 Rug-ı zibasına yol5:tır diyecek 
Bi-aman gamzesi keskin g.ançer 

5 'Abdi'ya bal5: na�ar-ı I:ıayret ile 
Böyle güller bag-ı l5:udrette biter 

- . - - 1 -. - - 1 - . -

F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iii/ün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Biz sakiniz yegdir bize kaşaneden meylJ.aneler 
Bezm-i şafaya gelmesin dursun geri biganeler 

2 Mey nüş eden gelsin beri meylJ.anede vardır yeri 
içsin pey a pey badeyi sfı19 sunar peymaneler 

3 Bu  yerde yo� bed-mfiyeler na-pulJ.te vü bi-vayeler 
Rind-i �alender meşrebin gül-zarıdır meylJ.aneler 

4 Pir-i mugan etse na�ar �almaz gönüllerde keder 
'Arifler anı der k eder bilmez nedir divaneler 

5 ljoşdır hava-yı mey-kede böyle hava girmez yede 
'Abdi gibi sevda-zede olm� gerek mestaneler 

- - . - 1 - - . - 1 - - . - 1 --. -

Müstef' ilün 1 Müstef'ilün 1 Müstef'ilün 1 Müstef'ilün 
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208 MEHMET EMİN ERTAN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Sana meftün olalı ey dilher 
Geceler didede uy�u ne gezer 

2 Beni bifi derde giriftar ettin 
Etmeden halıma bir kerre nazar . . 

3 Çare-saz ol yüregim yarasına 
Tir-i müjgan ile urma neşter 

4 Gören aglar acır elbette bana 
Gözlerimden al.oyor Q.ün-ı ciger 

5 Yandı 'Abdi nar-ı 'aşl.onla seniii 
Merl:ıamet eyle cemalin göster 

- . - - 1 - . - - 1 -. -- 1 - . -

F ailatün 1 F ailatün 1 F ailatün 1 F ailün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Heva-yı kakül-i yari dil-i zarımdan alsınlar 
Safa-yı nev-bahar-ı bag-ı güttarımdan alsınlar 

2 Cihanda yol.c mı aşl:ıab-ı mürüvvet aşinalardan 
'İnan-ı abyarım bi-vefa yarımdan alsınlar 

3 Beni zar-ı zebün etti nedir bu naz-ı estigna 
Şu resm-i na-sezayi ol cefa-kanmdan alsınlar 

4 Neden bilmem ki ateşler çıl.car fevvare-i dilden 
Bu nari eşk-i çeşman şerer-i barımdan alsınlar 

5 Bütün il]vana 'Abdi yadigar-ı iftil]arımdır 
Kelam-ı hikmeti gelsinler eş 'arımdan alsınlar 

. - -- 1 . - -- 1 . - - - / . - - -
Mefiillün 1 Mefiillün 1 Mefiillün 1 Mefiillün 
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2 1 0  MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Ey melek-sima hafta bu cevr-i istigna nedir 
Sine pür-gam dide pür-nem serde bu sevda nedir 

2 Agter-i babt-ı siyalumdır beni dil-gun eden 
Çerg-i na-saz-ı felekten ettigim şekva nedir 

3 Şerhet-i şehd-i lebin şirin-meza� eyler beni 
Büse-çin olm� dilersem sevdigim la la nedir 

4 Bezm-i ' işrette safa-yab-ı sürür olmaz gönül 
Zev�-ı dil peymane-i ' işret degildir ya nedir 

5 Be.ste-i zencir-i 'aş�m kimseden etmem Q.a�er 
'Abdi'ya şimden geru agyardan perva nedir 

- . - - 1 - . - - 1 -. - - 1 - . -

F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Mest-i şahpa-yı ezel hüş-yar-ı kendin gösterir 
'Arif-i bi'llah olanlar bar-ı kendin gösterir 

2 Salik-i rah-ı l}.a]9�at meyl-i dünya eylemez 
Talib-i dünyaya her den nar-ı kendin gösterir 

3 Nür-ı imanla münevverdir �ulüb-ı mü' rninin 
Çehre-i ebraride aşar-ı kendin gösterir 

4 Feyz alır v�t-ı sel}.erde I:Iazret-i Peyaziden 
Sine-i 'üşşa�ta esrar-ı kendin gösterir29 

5 Çeşm-i im'an ile 'Abdi ka' inata �1 na:?ar 
�udret-i Mevla'yı gör her bar kendin gösterir 

- . - - 1 - . - - 1 - . - - 1 - . -

F iiiliitün 1 F iiilöJün 1 F iiiliitün 1 F öBün 

29 Bu rrusrada kalıp bozukluğu vardır. 

2 1  ı 



2 12 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 'Andelib-asa gönül bu ah ü vaveyla nedir 
Şah-ı l]ubanıfi elinden ettigifi şekva nedir 

2 Zülf-i şeb-narından özge var mı cay-ı dil-küşa 
Yol_<:sa me'va-yı feral;tza na-beca da'va nedir 

3 Var yerin kaşane-i giysu-yı 'anber-yaride 
Rüy-ı dil-dare na�ar l_<:ıl gör melek-sima nedir 

4 Kimseden etme l;tazer verme ral_<:ibe fırşati 
'Aşıl_<:-ı sadıl_<: isen agyardan perva nedir 

5 Her zaman 'Abdi gibi ' iyd eyle şad-ı l;türrem ol 
Ey dil-i şeyda yeter bu süziş-i sevda nedir 

- . - - / - . - - / - . - - / - . -

F iiiliitün / F iiiliitün / F iiiliitün / F iiilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 'Aşıl.cım ralJ_m et bana şah-ı IJübanım yeter 
IJatırım yıl,<.ma cefakar olma cananım yeter 

2 Agladıl,<:ça gözlerimden al,<:tı hün-ab-ı ciger 
BI-mecal oldum tenimde l,<:almadı l,<:anım yeter 

3 Zulmet-i I:ıasretle mi geçsin şeb-i hicran yine 
�ıl kerem göster cemalin malı-ı tabanım yeter 

4 Mücmer-i dilde yal,<:arken ateş-i 'aşl.cıfi beni 
Sinem üzre �ahir oldı dag-ı pinhanım yeter 

5 'Abdi'yi na-şadi şad et karn-ı vaşlıfila hernan 
Bi-vefa olma sal.cın ey pak-damanım yeter 

- . - - 1 -. - - 1 - . - - 1 - . -

F ailiitün 1 F iiiliitün 1 F iiilatün 1 F iii/ün 

2 1 3  



2 1 4  MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Teravet-babş-ı güller sei:ıerde şebnem isterler 
Gülistan-ı l:ıal9l.cat 'andeliban-ı yem isterler3o 

2 Cefa ü mil:ıneti 'alemde her kes istemez amma 
Hüda'dan 'aşıl.c-ı şürideler zevl.c-ı gam isterler 

3 ]\omazlar meclis-i 'üşşal.ca hi-maye olan merdi 
o bezm-i dil-küşaya pek degerli adem isterler 

4 Taril.c-i na-sivaye batve-endaz olmayanlar hep 
Meşal.cl.cat olsa da ralı-ı necati her dem isterler 

5 Deva-yı derd-i 'aşl.ci şorma ijuddal.c-ı etibbadan 
Arar anlar da 'Abdi ehl-i dillerden em isterler 

. - -- / . - - - / . - - - / . - - -

Mefiiilün / Mefiillün / Mefiiilün 1 Mefiiilün 

30 Bu beytte kalıp bozukluğu vardır. 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Nar-ı l:ıasretle tu tuştum gül ' izarım �andadır 
Nazeninimle geçen zev�-ı balıarım �andadır 

2 Nev-nihalın (ey peri) mest-i garab etti beni3 ı 
Öyle bi-tabım ki bilmem i�tidarım �andadır 

3 Şah-ı gubandan gaber vermez nesim-i can-feza 
Söyleyen yo�tır enis-i dil-fikarım �andadır 

4 Aglam�tan gözden oldum I:Iazret-i Ya '�üb-veş 
Yüsuf-asa gelmedi aya nigarım �andadır 

5 Ateş-i hicran eritti püte-i gamda tenim 
'Abdi'ya imdada gelmez 'işve-karım �andadır 

- . - - 1 -. - - 1 - . - - 1 - . -

Failatün l Failatün l Failatün l Failün 

2 1 5  

3 1 Parantez içindeki "ey peri" ifadesi, bizdeki nüshada yoktur. Eklendiği zaman taınamlan
makta ve kalıp düzelmektedir. Bu sebeble buraya alınmış ve bu açıklamaya lüzum 
görülmüştür. Bu  ifadeye Adi l  Saraç'ın nüshasında rastlanmıştır. 



2 1 6  MEHMET EMİN ERT AN 

GAZELİYAT 

1 Gösterir zülf-ı dilavizini yar 
Dam-ı 'aşl.ca beni l.cıldı düçar 

2 Gitti canan ile sabr ü takat . . . 
Dag-ı l)asret eyledi canıma kar 

3 Agladıl.cça dökülen didemden 
Yaş degil l].ün-ı cigerdir her bar 

4 B ir iken derd-i derünum evvel 
Hicr-i dil-danın ile oldı hezar 

5 Müjde-i vaşlıfiı yarın 'Abdi 
Getir ey bad-ı revan bal)ş-ı bahar 

-. - - 1 -. - - 1 -. -

F ailatün 1 F ai! at ün 1 Föilün 



URFALI ŞAİR ABDİ 

GAZELİYAT 

1 Gönül bir I:ıür-ı 'ayne mübteHidır 
Yüzü gül gözleri anın eladır 

2 Giyinmiş ateşin kisvet ser-a-pa 
Y al9şmış I:ıüsnüne ferra}J-1i�adır 

3 Verir her dem l:ıayat-ı taze cana 
Cihanda misli yo� bir dil-rübadır 

4 O sim endam-ı dil-darın cemall 
Ne şaf ayine-i sun '- ı  tJ.üda'dır 

5 Sevilmez mi bu süret söyle 'Abdi 
Şafa-yı vuşlati rül:ıa gıdadır 

. - - - 1 . -- - 1 . - -

Mefallün 1 Mefallün 1 Mefall 

2 1 7  



2 1 8  MEHMET EMİN ERTAN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Cemal-i yar için ])asret çeken bi-ganeler vardır 
IJumar-ı çeşmime meftun olan mestaneler vardır 

2 Nüziil etmiş sanar 'aşl,c-ı gülüfi her börküne şebnem 
RelJinde meh-likanıfi l,catre l,catre daneler vardır 

3 Y ıl,cılmış ta temelden l].ak ile yeksan olup gitmiş 
Bu ])ikmet-l].anede bilmem nice viraneler vardır 

4 Mey-i gül-famınıfi bir cür'asi mest-i müdarn eyler 
Elinde sakiniii her dem dönen peymaneler vardır 

5 O bezm-i 'aşıl,canıfi var mı aya mest-i sekrani 
Var ise la-cerem 'Abdi gibi divaneler vardır 

. - -- 1 . - - - 1 . - - - 1 . - --

Mefiiilün 1 Mefiiilün 1 Mefiiilün 1 Mefiiilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

DiGER GAZELİYAT 

1 Şarab-ı 'aş� içtik maye-i 'irfarumız vardır 
B ize bu mayeyi il:ısan eden Ral)manımız vardır 

2 Yar etmiştir bizi ketm-i 'ademden I:Iazret-i Mevla 
Kemal-i �udret-i I:I�'a celi imanımız vardır 

3 Çekildin inzivaya zinet-i dünyadan el çektifi. 
B izim künc-i feragatta enis-i canımız vardır 

4 Menahiden bizi men' eyleyen Q.avf-ı İlahidir 
Yine v�t-i ricada nale vü efganımız vardır 

5 Açılmaz didemiz 'Abdi Q.umar-ı neşve-i meyden 
Bizim rüz-ı ezelden 'alıdirniz peymanerniz vardır 

. -- - 1 . -- - 1 . - - - 1 . - - -
Mefiiilün 1 Mefiiilün 1 Mefiiilün 1 Mefiiilün 

2 1 9  



220 MEHMET EMİN ERT AN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Derd-i 'aş�a mübteHi etti beni meh-peyker 
Sinerne tir-i gami yareler açtı yer yer 

2 Geçti rnil).net ile eyyam-ı l).ayatım }).ayfa 
Etmedi }).al-i perişanıma bir kerre na�ar 

3 Pister-i gamda benim peyk-i ümidim sensin 
Müjde vaşlını yarin getir ey bad-i sel).er 

4 Pertev-i l).üsnü bu şeb sal).n-ı dile verdi şafa 
Ufu�ta sanki letafetle tülü'  etti �amer 

5 Reh-i 'aş�da ölürsem ne sa'adet 'Abdi 
Bana bu şan ü şeref ' izz ü sa'adet de yeter 

- . - - 1 . .  -- 1 . .  - - 1 . .  -
F iiiliitün 1 F eiliitün 1 F eiliitün 1 F eilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİY AT32 

1 Ey gönül agyare fırsat verme yar elden gider 
Diir olursa dideden yar i]Jtiyar elden gider 

2 J:Ialet-i 'aşl,illi budır 'aş�daki ]Jaşiyyeti 
J>:..anda görse bir güzel sabr ü �arar elden gider 

3 Damenin elden bırakma nazeninin merd isen 
İ 'tina etmez isen eyler �arar elden gider 

4 Dem-be-dem ermektir 'ömr-i giran �adre ziyan 
Birbirin ta '�b eder leyl ü nehar elden g1-der 

5 Dinlemezsen giiş-ı can ile kelam-ı 'Abdi'yi 
Künc-i val).dette �alırsın hiin ki tar elden gider 

- . - - 1 -. - - 1 - . - - 1 -. -

Failatün l Failatün l Failatün l Failün 

22 1 

, 32 Ası l nüshada 1 I O. sayfanın I . gazel i  I 08.  sayfan ın  I . gazel i  olarak yer aldığından 
(mükerrer aldığı için) tekrar yazılmamıştır. 



222 MEHMET EMİN ERT AN 

GAZEL 

1 Güzeldir sevdigim agyare al9-an eylesem azdır 
tJayal ü fikrim I:ıaşr-ı canan eylesem azdır 

2 Şekerden tatlıdır aşla doyulmaz iltifatından 
Dil-dara ne yolda 'arz-ı şükran eylesem azdır33 

3 Yürekten �aynıyor nar-ı mul:ıabbet neyleyim bilmem 
Gönül �aşanesinde anı rnihman eylesem azdır 

4 Beni rül:ı-ı revamından ayırma� isteyen I:ıasrnın 
Temelden uanesin yı�sam da viran eylesem azdır 

5 O rütbe müptelayım ki rül:ı-ı zibasına 'Abdi 
Reh-i 'aş�fi.da yarin canı �urban eylesem azdır 

. - -- / . --- / . - - - / . - - -

Mefiiilün / Mefiiilün / Mefiiilün / Mefiiilün 

33 Bu mısrada kalıp bozuktur. Aynı zamanda 1 .  beytin 2. mısraının da kah bı bozuktur. 
Ası l nüsh.a e l imizde bu lunmudığı iç in Adi l  Saraç nüshasından aynen almış 
bulunuyoruz. 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Ey rül).-ı revamın var iken sende bu karnet 
Dil-dadelerin şanma gelir cismine tal5:at 

2 'Üşşal5:i bütün mest ediyor çeşm-i siyahıli 
Ruijsarına l:ıüsnüii veriyor başl5:a letafet 

3 Üftadelere merl:ıamet et olma cefa-kar 
�anün-ı mul:ıabbette begim böyle mi 'adet 

4 Yeter gam-ı mil:ınetle helak etme vücüdım 
Cevr-i sitemiii canıma kar etti nihayet 

5 Meftün olalı şive-i reftarına 'Abdi 
B ir lal:ı�a firalpiila gönül bulmadı ral:ıat 

--. 1 . - -. 1 . --. 1 . - -

Mef'ülü l Mefailü l Mefailü l Feülün 

223 



224 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Saldı sevdaya beni meh-rü 
Belimi büktü mukavves ebrü 

2 Kemend-i zülf-ı yariii her telinden34 
Meşam-ı cism-i cana geldi hoş-bü 

3 Her zaman vermez r�be fırşat 
Ehl-i 'aş�a ne sa'adettir bu 

4 Mest-i nazım yüz çevirmez benden 
l:fasedinden çatlasın �alb-i 'adü 

5 Mail olmaz mı sanarsın 'Abdi 
o �ara gözleri görse ahü 

- . - - / - . - - / . - -
F iiilatün 1 F ailatün 1 Fe ' üZün 

34 "Miknet" kelimesi i le  "kemend" kelimesi el yazmada benzerlik taşımaktadır. Kal ıba 
uygun olduğu için bu kelime tercih edilmiştir. 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Yarile hem-dem olursam rü-be-rü 
Eylernem �bale çer]Ja ser-fürü 

2 Lutf edip teşrif-i gül-zar eylese 
Al yanağından alır gül reng-i bü 

3 Etmem ümid-i vefa agyariden 
Derd-i 'aş�a olmarn aşla çare-cü 

4 Dilheran-ı dehre �ldım ço� nazar 
Görmedim dil-dar veş bir nükte-gü 

5 Seni taşvire bu �adar I.cudretim 
Şah-ı ]Jübandır ne lazım güft-gü 

6 Bi-tekellüf olsa ger ünsiyyetim 
Bulamaz arada fırşat 'adü 

7 'Abdi ya canan için zar eylerim 
Eşk-i çeşrnim ile oldım came-şu 

- . - - 1 - . - - 1 - . -

F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 

225 



226 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT-1 DiGER 

1 Benden güzelim �açma l.ıicab eylemek olmaz 
Zülfüii gül-i ruQ.sara ni�ab eylemek olmaz 

2 Yandırdı tenim şa'i�a-veş ateş-i 'aş� 
Ral.ımeyle baiia böyle gadab eylemek olmaz 

3 Dil Q.anesini yı�a ş$n tişe-i sitemkar 
Bu beyt-i şeref-zayı Q.arab eylemez olmaz 

4 Agyar ile ülfet nedir ey şiib-ı sitemkar 
Bigane ile niiş-ı şarap eylemek olmaz 

5 'Abdi-i cefa-dideyi gel eyleme ta'zib 
Ey malı beni mal.ıve şi tab eylemek olmaz 

--. 1 . --. 1 . -- .  1 . - -

Mef'ulü 1 Mefiiilü 1 Mefiiilü 1 Feülün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Cemal-i dil-rübayı görmeyen gözler ferir olmaz 
·Görenler mehlikayı kendi kendinden b.abir olmaz 

2 Güzeller ço�tır amma benzeyen yo� malı-ı tabana 
Zamanın dilherani afitab-asa münir olmaz 

3 Mülili olmayınca can gözüyle rüy-ı dildare 
Derün-ı sinede nar-ı mul).abbet cay-gir olmaz 

4 Esir-i zülf-i canarum beni ta 'n etmesin agyar 
Gönül her nev-civanın dam-ı zülfünde esir olmaz 

5 Düta eyler �a:d-i 'üşş� hengam-ı şebabette 
IJatadır dense 'Abdi genc-i üftade pir olmaz 

. --- 1 . - -- 1 . - - - 1 . - - -

Mefailün 1 Mefailün 1 Mefailün 1 Mefailün 

227 



228 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZELİYAT 

1 Bi tekellüf gül yüzün gülşende yarin görmüşüz 
Gerden-i siminde zülf-ı müşg-barın görmüşüz 

2 Pariayıp u:f\c-ı emelden kevkeb-i iJ..cbalimiz 
Fecr-i sadıJ..cta şü 'a'-ı tab-darın görmüşüz 

3 'AşıJ..cani l).üsnüne meftün eden meh-rüların 
Meclis-i ülfette naz-ı bi-şümarın görmüşüz 

4 Med!). eder ' üşşfıl.ca bag-ı bülbülan-ı boş-neva 
Biz o bagın 'andelib-i nagme-darın görmüşüz 

5 Nev-bahar-ı l).üsnüne magrür olan dilbederin 
İnJ..cilab-ı dehr ile 'Abdi 'ayarın görmüşüz 

. - - 1 -. - - 1 -. - - 1 - . -
F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiiliitün 1 F iiilün 



URFALI ŞAİR ABDi 

GAZELİYAT 

1 Vefasız yar-ı Q.atır-şiken 'all-cenab olmaz 
Gürülı-ı dil-firibanıfi kelfınü dürr ü nab olmaz 

2 B ahar-ı l.ıüsnüne magrür olup gelmezse gül-zare 
Gönül mülkün yıl,<.ar amma bütün dünya Q.arab olmaz 

3 Ral_db-i fitne-engize cefa-cüdur verir fırşat 
Şunüf-ı 'aşıl,<.ana �ulm edenler kam-yab olmaz 

4 Olursa ger mul,<.attar abi reng-a-reng ezharıfi 
Meşam-ı canı ta'tir eylemez bü-yı kilab olmaz 

5 N'olur bezm-i safaya gelse bir ehl-i vefa 'Abdi 
Mul.ıabbet mal.ıbesinde silisiz nüş-ı şarab olmaz 

. - - - 1 . - - - 1 . - - - 1 . - - -
Mefailün 1 Mefailün 1 Mefailün 1 Mefailün 

229 



230 MEHMET EMİN ERT AN 

Dİ GER GAZELİY AT 

1 Devran eden 'alemi (dil) sen gibi dilher bulumaz35 
Görmeyen dideler ey malı-ı rubıfi fer bulmaz 

2 Olmayan neş'e leb-i la'line ey gonca dehen 
Gülşen-i dehrde bir verd-i mu 'anar bulamaz 

3 V ar iken bunca letafet bag-ı D.üsnünde seniii 
Kimse Pirdevs-i bayalimde benim yer bulamaz 

4 N*ş-ı payıfila bulur menzil-i m*süd gönül 
Deşt-i miD.llette diger hem-reh-i rehber bulamaz 

5 ijun-feşan olm* için zabın-ı cigerden 'Abdi 
Şanema naveg-i çeşmim gibi neşter bulamaz 

- . - - 1 . .  -- 1 . .  - - 1 . .  -

F iiiliitün 1 F eiliitün 1 F eiliitün 1 F eilün 

35 B u  m ısradaki di l  kel imesi fazla olup, kalıbı  bozmaktadır. Çıkarılması gerekir. Asıl 
nüshadan aktardığımız için alma lüzümunu gördük. 



URFALI ŞAİR ABDi 

DİGERİ (GAZEL) 

1 B ir dem olarnam ey gül-i ter bezmide sensiz 
Gül-zar olamaz çünki diken gül de dikensiz 

2 SaJ9_ içelim şufi bana peymane-i 'aş}9 
Ben badesiz olarnam güzelim bade de bensiz 

3 Girdikte kerem eyle m�amat-ı edaya 
Teller �rarak sade dilim l.coma düzensiz36 

4 Artar g.at-ı nev-g.ayzıfi ile revn�-ı l.ıüsnüfi 
Gülşende le�afet mi olur olsa çemensiz 

5 Mevc urmayıc� devr edemez Q.ame-i 'Abdi 
Geşti-i Q.ayalim yem-i vaşfında dümensiz 

--. 1 . --. 1 . -- .  1 . - -

Mef'ulü 1 Mefiiilü 1 Mefailü 1 Feülün 

23 1 

36 B u  mısradaki " sade di l im" Şıhis İSHAKOGLU'na göre: " saz-ı d i l im" şeklinde 
okunınası (olması) gerekiyor. B izdeki nüshaya göre yazmayı ve bu notu buraya almayı 
uygun bulduk. 



232 MEHMET EMİN ERTAN 

GAZEL 

1 Cana bizim esrarımız imla.J.ara sıgmaz 
Yazılsa da binde biri inşalara sıgmaz 

2 I:Iasretle al.car ta geceler dide-i eşkim 
Bir l.catredir amma yedi deryalara sıgmaz 

3 Bu Q.ikmeti bilmez misin ey söfı-i saloz 
Bir I.calbe sığan var olan esyalara sıgmaz 

4 'Aşıl.cta olan derd-i meşl.cl.cat gam-ı miQ.net 
Neşr olsa eğer köy ile saQ.ralara sıgmaz 

5 Allah için olsun bizi dür etme I.capından 
'Abdi seni sevdi de yu dünyalara sıgmaz' 

-- .  1 . -- . 1 . -- .  1 . - -

Mef'ülü 1 Mefiiilü 1 Mefiiilü 1 Feülün 



MESNEVİ 





MESNEVİ 
I 

GAZELİY AT37 

1 Nice bir �atlanayım cevr-i civana nice bir 
Nice bir yalvarayım gonca dehana nice bir 

2 Kime 'arz eyleyeyim derd-i derünum aya 
Yariden gayrıda yo�tır maraz-ı 'aş�a şifa 

3 Rüz ü şeb etmedeyim dilber-i yektayi ijayal 
Fikri tenvir ediyor bari�a-i nür-ı cemal 

4 ljasta-i 'aş� tedavi edebilmez Lo�an 
Bana ral:ım eylese canan bulur anca� derman 

5 Ne �adar yansam tutuşsam aglasam etsem keder 
'Abdi'ya dilde yanan ateşe ab etmez eşer 

-. - - 1 -. -- 1 - . - - 1 -. -

F ailiitün 1 F ailiitün 1 F ailiitün 1 F ailün 

37 B u  şiir "Gazel "  başlığıyla sunulmuş almasına rağmen kafiye biçimiyle mesnevi 
tarzındadır. Beyt sayısı mesneviye uygun degildir. 



236 MEHMET EMİN ERTAN 

I I  
GAZELİY A T3s 

1 Ey melek l).üsnüfi malı-ı tabani 
Nür-ı ' aynımsın canımın cani 

2 Göz gördü seni göfiül begendi 
Sensiz duramam şabrım tükendi 

3 Öldürdü beni ela gözlerin 
İ}:ıya eyledi tatlı sözleriii 

4 Zülfüfi yüzünden ey melek-peyker 
Şanki ]Jusüfe ugrarnış �amer 

5 Sağalmaz yareler açma cigerde 
Ağiatma berıi v�t-i se}:ıerde 

6 Güzeller güzeli gel �açma benden 
Mu}:ıibb-i şadı�m doyamam senden 

7 Bahar-ı l)üsnüfi uğrar ]Jazana 
Güvenme gençlige olma divane 

8 Ecel gelince vermez amanı 
Ma}:ıveder gider pir ü civanı 

9 Nürıfila 'Abdi olsun mürrevver 
J\aldır ni�abıfi meh-tabı göster39 

38 Gazel tarzı nda yazı lmış  olan bu ş i i r  I O' l uk  hece vezninde 5+5 l i k  duraklarla 
yazılmıştır. 

39 Bu şiir mesnevi tarzında kafiyelenmiştir. 
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MURABBA' 

GAZELİY A T4o 

A) Düştüm yine bir afet-i meşhür cihfma 
Kiprikleriniii yareleri işledi cana 

laedri 

B )  Ta'lim ediyor bu dil-i bi-çare figana 
Meftün olalı kaküle I.caşı kemana 

laedri 

1 'Alemde o şüQ.ıii eşi yol.c taze civandır 
Her la.D�a amii gözleriniii içtigi I.candır 
Üftadesin öldürmede �alim ne yamandır 
Te' şir ediyor ateşi ta rül�-ı revana 

2 Nadide güzeldir yüzü gül gerdam billur 
Bir nim nigehle ediyor 'alemi mesJ:ıür 
Layık mı degil olsa e ger J:ıüsnüne magrür 
Ruijsarım yariii gören olmaz mı divane 

40 Bu şiir: "gezeliyat" başlığıyla sunulmuştur. Görüldüğü gibi murabba tarzındadır; bu 
sebeble bu tarzda tanzim edilmiştir. 
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3 Yekta güzeliii Q.üsni düşürdı beni derde 
Bin türlü sagalmaz yaralar açtı cigerde 
Sermaye-i 'aJ4ımdan eşer I.<.almadı serde 
B ilmem nideyim var mı deva derd-i nihana 

4 'Abdi onun cevri bana zevl.c-i sefadır 
Nazıfi çekerim şivelidir ehl-i vefadır 
Meh-pareye vuşlat marazı 'aşl.ca şifadır 
Fa' ik mi degil cümle-i ]Jüban-ı zamane4ı 

--. 1 . - - .  1 . -- .  1 . --

Mef'ülü 1 Mefiiilü 1 Mefiiilü 1 Feülün 

4 1 Bu dörtlükte kalıp bozukluğu vardır. 
Not: I .  2. Beyitlerde "Laedri" notu vardır. Buraya aynen alıverdik. 
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GAZELİYAT 

1 Müsabbardır gönül bir nev civana 
O şübın �ameti benzer fidiina 
N e ateşler bır$ı ci sm ü cana 
N'idem bilmem kül oldım yana yana 

2 B ana rai:ım etmez oldı gül-tirarım 
Dıriga gitti elden igtiyarım 
Bu mil.ınetle geçer leyl-i nehiirım 
N'idem bilmem kül oldım yana yana 

3 Ne rütbe 'arz-ı l:ıal ettimse yiira 
Ki l.ıayfa bulmadı bu derde çiire 
Y arnidım '�bet yandım şu niire 
N'idem bilmem kül oldım yana yana 

4 Eger nar-ı derümm olsa :?iihir 
Yanar çün semada tayr ü ta' ir 
Görenler s üzişim olmaz mı l.ıa' ir 
N'idem bilmem kül oldım yana yana 

5 N'olur 'Abdi beni şad etse canan 
A�ar mı gözlerimden eşk-i girman 
Tai:ıammül eylemez bu l.ıiile insan 
N'idem bilmem kül oldım yana yana 

. -- - / . -- - / . - -

Mefiiilün / Mefiiilün / M  efiiii 

24 1 
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MURABBA'42 

ı Gel ey ogul dinle beni 
'Aş�n adına y� te ni 
Bilmezden evvel sen seni 
Oldım diye zer ma'derıi 

2 Aslın nedir afila özün 
Gaflette l,calma aç gözün 
Ol merd-i 'arif bil sözün 
Söyle kelam-ı aJ::ıseni 

3 I:Iaram yeme içme s$n 
En güzel adabı t$n 
Cahillere olma yal,cın 
Terk eyle her müstehceni 

4 Gizli 'ayan etme günah 
Akken yüzün etme siyah 
Her ettigin görür Allah 
Çirk-aba sürme damani 

5 Ne ki gelirse can-sitan 
Canın alır vermez aman 
Uyl,cudasın 'Abdi uyan 
Tut git reh-i müstaJ::ıseni 

42 4+4 Hece vezniyle yazılmıştır. 



SÖZLÜK 

A- KELiMELER 

B- DEYiMLER 

C- TERKiBLER 





-A
Acz: Yetersizlik, zayıflık 

Adem: Yokluk, boşluk 

Afitab: Güneş 
Agah: Haberdar, duymuş 

Ağyar: Yabancı,el 
Ahd: Söz, teminat 
Ahir: Son 
AhUvan: Ceylan 
Akif: Temiz 
Akvam: Kaviınler, milletler 
Alam: Alametler, işler 
A'Hit: Kitap, sözlük 
Alude: Bulaşık, bulaşmış 
Ar: Utanma 
Ara: Süsleyen 
Asan: Güzel, kolay, rahat 
Aşina: Alışıl mış,  tarunan, görülmüş 
Aşüfte: Hafif meşrep, iş veli 
A vare: Başı boş, işsiz 
Azade: Bağımsız, hür, serbest 
Ab-ı kevser: Hayat, ölümsüzlük suyu 
Ab-ı sel-sebil :  Al lah yolunda, ücretsiz 
Ab-ı ruy: Yüz suyu 
Aciz-i kasir: Yetersiz, kısa 
Afak-ı alem: Dünya ufku 
Afet-i can: Can yakan, kül eden, felaket 
Afet-i devran: Zamanın afeti, felaket derecede 

güzel 
Afet-i meh-pare: Ay parçası ,  güzel 
Afi tab-ı asuman-ı marifet: Bi lg i ,  beceri 

göğünün güneşi 
Aritab-ı mülk-i di l :  Gönül mülkünün güneşi 
Ağuş-ı hayal: Hayal kucağı 
Ahen-dilan: Demir kalpliler 
Ah-ı dilan: Demir kalpliler 
Ah-ı şerer: Ah kıvılcımı, ah ateşi 

Ahmed-i muhtar-ı zi-şan : Şanı yüce, yetki 
sahibi Ahmed 

Ahkam-ı şer-i enver: Nuri u dini n hükümleri 
Ahsen-i huban-ı zaman: Zamanın güzellikleri-

nin en güzeli 
Ahter-i baht-ı siyah: Kara bahtın yıldızı 
Ahter-i tal i ' :  Tali h yıldızı 
Ah ü enin: İnleyiş, ağlayış 
Alem-i nasut: insanlık alemi 
Alem-i safa: Şenlik, kedersizlik alemi 
Alem-i ulvi :  Yücelerin alemi 
Alem-i vahdet: Birl ik alemi, birlik düzeni 
Alev-i nar-ı şedid: Şiddetli ateşin alevi �!ev-riz-i hayal: Hayalin yakıcı alevi, ateşi 
Ali-cah: Yüce şahsiyet 
Ali-cenab: Yüce şahsiyetli 
Arnel-i hayr-ı kesir: Çok hayırlı işler, 

hareketler 
Anber-efşan: Anber kokusu dağıtan, saçan 
Andelib-asa: Bülbül gibi 
Arak-riz-i hacalet Türleme, utanma, şaşırma 
Arif-i bi'llah: Allah'ı bilenler 
Arş-ı ala: En yüksek makam 
Arz-ı tahiyyat: Dilekleri sunma 
Asar-ı selef: Önceden gelenlerin işi 
A shab-ı  guzı n :  Seçkin  dost l ar, H z .  

Muhammed'in arkadaşlan 
Ashab-ı keramet: Keramet sahibi 
Ashab-ı mürüvvet: Gerçek, faydalı dost 
Asitan-ı devlet: Devletin ü lkesi,  şehri , 

memleketi 
Aşina-yı sırr-ı Kur'an : Kur 'an' ın s ırlarını 

bilen, tanıyan 
Aşk-ı şüride: Tutkun, şaşkın, aşık 
Ateş-i can: C .ıı, gönül ateşi 
Avize-i ravza: Bahçenin avizesi, aydınintıcısı 
Ayine-i sun '-ı Hüda: Allah'ın yarattığı ayna 
Ayne'l-yakin: Göze görülür şekilde 
Ayn'ı kümmelin-i evliya: Evliyaların mükem

mel gözleri, görüşleri 
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Ayn-ı yakin: Göze çekme 
Azab-ı firkat: Ayrı lık acısı, ıstırabı 

B ağ-ban: Bahçıvan 
Bais: Sebeb 
Bala: Yüce, yüksek 
Bar: Yük 
Bay: Efendi 

-B -

Bezm: Toplantı, meclis, topluluk 
Bi-aman: Amansız 
Bidar: Uyanık, dinmeyen, uyumayan 
Bigane: i lgisiz, alakasız 
Bi-güman: Şüphesiz 
Bihude: Boşuna, gereksiz 
Bikr: Bekaret, tazelik 
Bi-mecal: Halsiz, takatsiz 
Bi-vaye: Nasipsiz, mahrum 
B urç: Kale, kule 
Büryan: Yanmış, kebab olmuş 
Bünyan: Yapı, bina 
Bürhan: Del i l ,  belge 
Bab-ı rahmet: Rahmet kapısı 
Bade-i üşşfık: Aşıklar şarabı 
Bad-ı ecel: Ecel rüzgan 
Bad-ı rekabet: Karşı gelen, düşman rüzgan 
Bad-ı revan: Yürüyen rüzgar 
Bad-ı saba: Seher yeli 
B aha-dar: Kıyınet tutan 
B ahar-ı hüsn-i di lber: Güzel in güzel liğinin 

b ah arı 
Bahr-ı irfan: İrfan, marifet, bilgi denizi 
Bahr-ı marifet: Beceri, bilgi denizi 
Bahş-ı bahar: Bahar müjdesi 
Balii-nişin: Yüksekte oturan 
Bal ü neyyir: Kol ve kanat 
Bağ-ı cennet: Cennet bahçesi 
Bağ-ı dil :  Gönül bahçesi 
Bağ-ı güftar: Söz, beste (müzik) bahçesi 

Bağ-ı kudret: Kudret bahçesi (ilahi bahçe) 
Biir-ı cehennem: Cehennem ateşi 
Barika-i cemal : Yüz parı ltısı 
B arika-i nur-ı  cemal : Güze l l iğ in  nur lu  

parkal kı ğı 
Ba's-ı halk-ı cihan: Dünyanın yaratı l ış  sebebi 
Ba's-ı rüsül :  Peygamber göndermek 
Behre-dar: Hisse sahibi olmak 
Berk-i gül :  Gül yaprağı 
Berk-i hazan: Son bahar yaprakları 
Berk-i ten: Yücud yaprağı 
Beste-i zencir-i aşk: Aşk zincirine bağlı 
Beste-i zencir-i cünun: Deli l ik zincirine bağlı 
Beyt-i şeref-za: Şerefli ev, yuva, yapı 
Bezl - i  i nayet: Bol bol i y i l i k  y apmak, 

yardımda bulunmak 
Bezm-i dil -küşa: Gönül okşayan meclis 
Bezm-i has-i  enbiya:  Nebi lerin hususi  

mecl isi,  cemiyeti 
Bezm-i irfan: İ l im meclisi 
Bina-yı emel : Arzu binası 
Bi-sud: Faydasız, kiirsız 
Bi-vaye: Nasipsiz, mahrum 
Bi-zad-ı sefer: Azıksız yolculuk 
Buse-i la' l-i leb: Kırmızı dudağın öpücüğü 
Bil-yı kilab: Köpek kokusu 
Bil-yı safa: Mutluluk kokusu 
Bil-yı vefa: Sadakat kokusu 
Bil-yı verd-i ahmer: Kırmızı gülün kokusu 
B ülbül- i  bağ-ı bel ağat: Üstün söy leyiş 

bağının bülbülü 
Bintü'l-ineb: Üzüm kızı, şarap 

-C-
Ca-be-ca: Yer yer 
Cfıh-ı zenehdan: Gamze, çene çukuru 
Cah: İtibar, makam, mevki 
Cahil-i münferid: Yalnız, basit ve bilgsiz kişi 
Cam-ı elest: Başlangıç, yaratılış kadehi 
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Cam-ı lebriz: Parlak kadeh 
Came-i peşmine: Sofuların giydiği elbise 

(sade giysi) 
Can-feza: Can yücelten, can veren 
Can-sitan: Can ülkesi, beden 
Canan: Sevgililer 
Car-ı Rasu l :  Hz. Muhammed'e komşu 
Cay-gir: Yer tutan, yerleşen 
Cay-ı dil-küşa: Gönül ülkesi 
Cay-ı mihen: Eziyetli yer 
Cay-ı sa'adet: Mutluluk makamı 
Cazibe-i hüsn: Güzell iğin çekiciliği 
Cazibe-i  l etafet :  Çekici  bir güzel l i k ,  

yumuşaklık 
Cefa-cu: Eziyet eden, isteyen 
Cefa-dide: Eziyet gören, eziyet çeken 
Cefa-gu: Eziyet ve ı stırab söyleyen 
Cefa-yı hicr: Ayrılık acısı 
Cehl-i dalalet Sapıklık ve bilgisizlik 
Celi :  Aşikar, görünen, belli 
Cemadat: Canlılar 

Cemi-i ma-siva: Bütün mahlukat, yaratıklar 
Cemi-i mu 'cizat-ı enbiya: Peyğamberlerin 

mucizelerinin tamamı 
Cennet-i huld-i perin: Cennet güzellikleri 
Cerh-i metin: Kuvvetli, derin yara 
Cerrah-ı zaman: Zamanı parçalayan, kesen 
Cevher-i can: Can madeni , beden, ruh 
Cevher-i nadide: Eşi az bulunur mücevher 
Cevher-i  yekta: Eşsiz,  benzersiz (tek) 

mücevher 
Cevr-i ci van: Genç ve güzelin eziyeti 
Cevr-i sitem: İğneleyici söz, hareket 
Ceyş-i gümrah-ı adüv: Düşman askerleri nin 

çokluğu 
Ci bri l - i  Emin: Güveni len melek, Cebrail 

(a.s.) 
Cidal: Kavga, savaş 
Cilve-füruşan: Cilve satan 
Cilve-geh: Cilve yeri, cilve zamanı 

Cilve-kar: Naz ve oyun yapan 
Cilve-nüma: Naz yapan, nazlı 
Cilvegah-ı vahy: Vahiy olgusunun, olayının 

sahibi 
Cilveger: Cilveli, cilve yapan, aynak 
Ci sm-i nizar: Yıpranmış, zayıf beden 
Civan: Genç 
Cüda: Ayrı düşmüş. ayrı lmış 
Cür'a: Ölçü, yudum, bardak 

-Ç-
Çarh-ı girdab: Dönen dolap 
Çeşm-i a'da: Düşman gözü 
Çeşm-i can: Can gözü 
Çeşm-i fettan: Büyüyen, insanı yoldan çıkaran 

göz 
Çeşm-i gazal :  Ceylan gözlü 
Çeşm-i humar: Bayğın, sarhoş gözlü 
Çeşm-i idrak: Anlama, kavrama gözü 
Çeşm-i im 'an :  Çok dikkatli  bir  göz le  

bakmak, araştırmak 
Çeşm-i irfan: Bi lme, anlayış gözü 
Çeşm-i nahvet: Kibirli bakışlar 
Çeşm-i nezar: Bakan göz 
Çehre-i ebrari : Berat edecekterin (edenlerin) 

yüzü 
Çerh-i mu'alla: Gezegen 
Çerh-i na-saz-ı felek: Feleğin eğlencesiz alemi 

( eğlencesiz alem) 
Çetm-i adem: Yokluğu gizlemek 

günlük Çi l le-i  cevr:  Eziyet s ınavı ,  B i n  
imti han 

Çil le-i ğam: Gam imlihanı 
Çin-i cebi n: Alın buruşukluğu 
Çirkab: Pislik 
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Diid-ger: Adaletli 
Dad: Adalet, yardım 

-D-

Dam-ı zülf: Zülfün tuzağı, zü lf  tuzağı 
Daman: Etekler 
Damen-i aşk: Aşkın eteği 
Damen-i gül : Gülün eteği 
Dar-ı beka: Ahiret yeri (kapısı) 
Dar-ı fena: Yokluk kapısı 
Dar-ı ukba: Ahiret alemi 
Darü'l-eman: Emniyet, kurtuluş kapısı 
Dağ-ı nihan: Gizli yara 
Def'-i ğam: Kederi atma, kurtulma 
Defter-i a'mal: Amel defteri 
Deşt-i mihnet: Üzüntü, sıkıntı çölü 
Dehalet: İltica, yalvarma 
Dehen: Ağız 
Dehşet-feza: Korku salan (dağıtan) 
Dem a dem: Zaman zaman 
Dem-i fırsat: Fırsat zamanı 
Dem :  Kan, zaman 
Der-ağuş: Kucaklamak 
Der-i lutf: Bağış kapısı 
Derd-i derun: İçerdeki derd, sıkıntı 
Derd-i dil: Gönül derdi 
Derd-i firak: Ayrılık derdi 
Derd-i mendan: Derdli kişiler 
Ders-i kemalat: Olgunlaşma, ergin leşme 

dersleri 
Ders-i marifet: Beceri dersi, bilgi dersi 
Dest-gir: El tutan 
Dest-i şu: El yıkama 
Dest-i ikbal : Gelecek (ikbal) eli 
Deva-yı nafi ' :  Faydalı ilaç 
Devlet-i vuslat: Kavuşma nimeti 
Devr: Dönme, dolaşma 
Devran: Dönen, dolaşan 
Dide-ban: Gözcü, nöbetçi 

Dide-ban: Gözleyen, bakan, bekleyen 
Dide-i giryan: Ağlayan göz 
Dide-i idrak: Kavrama, anlama gözü 
Dide-i im'an: Araştıran göz 
Dide-i müjgan: Göz kirpikleri 
Dide-i sehhar: Büyüleyen göz 
Dil-beste: Gönlü bağlı (aşık) 
Dil-şikar: Gönül avcısı 
Dil-i bi-mar: Hasta gönül 
Di l-i divane: Deli gönül 
Dil-i şeyda: Aşık gönül 
Dil-i sad-pare: Yüzparça olmuş gönül 
Di l-nişln: Gönülde yer tutan, gönül okşayan 
Dil-nüvaz: Gönül okşayan 
Dila: Gönül 
Dilber: Seçkin güzel, gönül çeken 
Dimağ-ı can: Can aklı, can düşüncesi 
Din-i mübin: Açıklanmış, tebliğ edi lmiş din 
Drlga: Yazıklar olsun 
Dud-ı ah: Ahın dumanı 
Dur: Uzak, ayrı 
Duta: İki kat bükülmüş, eğriimiş 
Duzah-ı hayret: Hayret cehennemi 
Dü cihan: İki alem (dünya ve ahiret) 
Dü: İki 
Dür-i semin: Kıymetli inci 
Dürr-i 'Aden: Aden ineisi 
Dürr-i dendan: İnci dişler 
Dürr-i tae: Tacın ineisi 
Dürr-i yekta: Tek inci (eşsiz, benzersiz) 

- E
Ebe'I-Kasım: Kasım'ın babası (Hz. 

Muhammed) 
Ebhem: Dilsiz, konuşmaktan aciz 
Eblağ: Ulaşan, yetişen 
Ebru-yı hilal : Eğri (aya benzeyen) kaş 
Ebrüvan: Kaşlar 
Ecr-i kebir: Büyük mükafat 
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Eşfak: Merhametli, acıyan 
Eşk-i istiğfar: Tevbe (göz) yaşlan 
Eşk-i nedamet: Pişmanlık (göz) yaşları 
Eşk-i ıiz: Akan göz yaşı 
Eşk-i tahani: Yakıcı (göz) yaşları 
Eşref-i adem: İnsaniann en şeretlisi 
Eşref-i mahluk-ı Yezdan: Allah'ın yarattığı en 

şerefli varlık 
Ehad: Tek, yalnız, bir 
Ehadis-i Rasul :  Peyğamberin hadisleri (söz-

leri, hareketleri) 
Ehaf: Hafif, daha az 
Ehl-i hacat: İhtiyaç sahipleri 
Ehl-i iman: İman sahipleri 
Ekber: En büyük 
Ekmel-i iil-i Rasul-i Kibriya: Peyğamberin 

ailesinden olğun i nsanlar 
Ekmel-i etvar: Mükemmel tavırlar, hareketler 
Ekmel-i  ta 'z im:  En büyük say ğı ,  hürmet 

gösterme 
Ekvan: Yaratı lmışlar 
El'hak: Muhakkak 
El-eman: İmdad, yetişin 
Elez: Lezzetli 
Em: İ laç 
Emn ü aman: Fırsat, yardım, imkan 
Enbiya-yı mürsel in :  Gönderi l miş  Peyğam-

berler 
Endişe-i firkat: Ayrı l ık  şüphesi, korkusu 
engüşt-i nübüvvet: Peyğamberlik parmağı 

(Ayı bölen parmak) 
Enln: İnleyiş 
Enis: Dost, arkadaş 
Enis-i can: Can dostu 
Enver: Nurlu, nurlar 
Erbab-ı kemal: Olgunluk sahibi 
Eshiya: Cömertler, el i açık olanlar 
Esir-i dam-ı zülf: Yanak saçlarının tuzağına 

düşmüş, esir 
Esir-i ğarn-ı hicran: Ayrılık, üzüntü esiri 

Etibba: Tababet, tıb 
Etkıya: Allah'tan korkma, günahtan kaçma 
Eve-i feleg-i nazm: Şiir gezegeninin yüksek 

noktası 
Eve-i kemal :  Olgunluk noktası, tepesi 
Ezhar: Görünen, ortaya çıkan 

Fahr: Övünme 
Farig: Yazgeçme 

- F -

Fehm: Anlama, kavrama 
Fem: Ağız 
Fer: Işık 
Ferir: Aydınlık, ışık 
Firak: Ayrı lık 
Fevt: Geçirme, elden kaçırma, boş bırakma 
Feza: Artıran, çoğaltan 
Feyzi-yab: Feyizli 
Fuad: Kalp, yürek, gönül 
Fülfül: Kara biber 
Füyuzat: Feyizler, nicelikler 
Fahr-ı alem: Alemierin övüncü 
Fahrü' l -mürsel in :  Gönderi lenlerin övüncü 

(kişi) 
Fahr-ı risalet: Peygamberliğin övüncü 
Fena fi 'llah: Allah'ın varlığında yok olma 
Fer feza: Aydınlık, boşluk 
Ferid-hüsn: Şahin, doğan, güzel l ik  (vahşi 

güzellik) 
Ferişte-sima: Melek yüzlü, masum çehreli 
Perma-yı nücum: Yı ldızlara emreden 
Fevvare-i di l :  Gönül fıskiyesi 
Feyz-i beka: Kıyamete kadar devam eden ışık, 

bereket, fazilet 
Feyz-i cezil :  Bol i limli ,  bilgili 
Feyz-i ilahi : Allah'a ait yücelik, fazilet 
Feyz-i kemal at: Tam ve üstün bir olgunluk 
Feyz-i şeref-za: Şeref artıran özel likler, fazilet 
Feyiz-yab: Üstün seviyeli 
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Firdevs-i hayal: Hayal cenneti 
Firkat-i di l -dar: Gönül sahibinden ayrılma, 

ayrılık 

- G -
Gah: An zaman 
Geda: Köle, kul 
Gafilr: Bağışlayan 
Gaffar: Affedici 
Giran: Büyük 
Giryan: Ağlayan 
Giriftar: Düşmüş, çaresiz 
Güş: işitme 
Güftar: Söz söyleme, söylenilen şey 
Gilna: Basit, kolay, sıradan 
Gam-aziide: Keder dağıtan 
Gam-hane: Üzüntü evi 
Gam-har: Gam dikeni, ğam yiyen 
Gam-zede: Üzüntülü 
Gamze-i cazu: Büyüleyen gamze, sihirli (ya

naktaki) çukur 
Garik-i  bahr-i isyan:  i syan denizinde 

boğul muş 
Garik-i iltifat: İltifata boğul ma 
Gayr-ı kabi l :  imkansız, mümkün olmayan 
Gencine-i esrar-ı nihan: Gizli sırların saklan-

dığı yer (hazine) 
Gerden-i simin: Gümüş gerdan 
Germ: Sıcaklık 
Gevher-i derya-yı rahmet: Merhamet denizinin 

mücevheri 
Gi ran-bar: Ağır yüklü, meyveli bol ağaç, 

zengin 
Girye-nab: Ağlayan 
Gonca-dehan: Gül ağızlı 
Gonca-i hoş-bu: Güzel kokulu gonca (gül) 
Gubar-ı asitan: Ü lkenin, beldenin, memle-

ketin tozu 
Güft-gu: Söz, dedikodu 

Gül-firar: Kaçak gül 
Gül-pirehen: Gül gömlekli 
Gül-i  bağ-ı melahat: Tatl ıkık, yu muşaklık 

bağının gülü 
Gül-i gülzar-ı kudret: Kudret bahçesinin gülü 
Gül-i handan: Gülen, açılan gül 
Gül-i ne-şüküfte-i Firdevs: Cennetin (Fir

devsin) meyvesiz gülü 
Güli sıan-ı melahet: Tatl ı l ık ,  güzel l ik ,  gül 

bahçesi 
Gül- i  şad-ab: Gül renkli mutlu luk suyu 

(şarap) 
Gül-i ra'na: Müstesna kırmızı gül 
Gül-i ruhsar: Gül yanaklı 
Gül-i ter: Taze gül 
Gül ' izar: Gül yüzlü, gül örtülü 
Gülşen-i bağ-ı hayal: Hayal bağının bahçesi 
Gülşen-i dehr: Zamanın gül bahçesi 
Gül-zar-na' im: Nimetin gül bahçesi 
Güruh-ı  etkıya: Al lah korkusuyla günah 

işlernekten çekinenler 

- H -
Habib: Sevgil i ,  dost 
Hacil: Küçük, aşağı lık 
Hacalat: Utanma, şaşırma 
Had: Sınır 
Hah: İsteyen, dileyen 
Haif: Korkan 
Hail: Perde, korkunç 
Haiz: Sahip, malik 
Halas: Kurtuluş, özgürlük 
Halim: Yumuşak, uslu 
Hallak: Yaratıcı, yoktan var edici 
Ham: Eğri 
Hamd: Şükür 
Hame: Kalem 
Hah: Okuyan 
Handan: Gülen 
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Hilmi: Koruyucu 
Haşr: Kıyamet 
Havf: Korku 
H ayfa: Yazıklar olsun 
Hazer: Sakınma 
Hevl : Korku, tehlike 
Hezar: Bin ( 1 000) 

Hazer: Çekinme, sakınma, geri durma 
Hicr: Ayrı l ık  
Hi mmet: Yumuşaklık 
Humar: Sarhoşluk 
Hürrem: Mutlu ,  sevinçli 
Husuf: Ay tutulması 
Hüda: Allah 
Hüsn: Güzel lik 
Hüdavend: A llah, tanrı, hakim, hükümdar 
Hüş-yar: Aklı kendine yarayan 
Hün-ab: Kanlı yaş 
Hilb-gah: Dinlenme, uyku yeri 
Hilb-ı gaflet: Habersizlik 
Hilb-ı rahat: Rahat uyku 
Habib-i kibriya: En sevgili ,  yüce kişi 
Haiz-i hal: Hal sahibi 
Hadd-ı zatında: Aslında, asıl olan 
Hakayık-bin: Gerçekleri görenler 
Hak-ı kadem: Ayak tozu 
Hak-i der: Kapı tozu 
Hak-i dür: İnci toprak 
Hak-i mezellet: Aşağılanını ş toprak 
Hak-i rah: Yolunun toprağı 
Halet-i aşık: Sevgilinin hali, durumu 
Halet-i berk: Sevgilinin (ışık saçan) beni 
Hal-ı Hindu: Kara biber, ben 
Hal-i siyah: Siyah ben 
Hulk-i hasen: Güzel ahlak 
Hall-i ma'na: Anlamı çözebilmek 
Hal vet-sera: Yalnızlığı seven, tercih eden 
Halvet-i sevda: Aşk, sevgi birlikteliği 
Hançer-i ebru: Hançer gibi eğri (kaş) 
Hançer-i hun feşan: Kan saçan hançer 

Harem-i dil :  Gönül içi 
Havf-ı İ lahi : Allah korkusu 
Harika-i nev-i beşer: İnsan türünün en ulusu 
Harim-i kuşe-i vahdet: Birlik köşesinin içinde 
Harim-i merkad: Mezar içi 
Hasm-ı adüvv ü can: Can düşmanı 
Hasret-şüde: Hasret olmak 
Hatem-i Tayy: Bir İslam büyüğünün adı 
Hat-ı nev-hayz: Yeni özellikler, tipler 
Hatır-ı ğam-kin: Üzüntü hatırlatan 
Hatır-şiken: Hatır kıran 
Hatt-ı ibarat: Yazılı sözler, cisimler 
Hatve-endaz: Adım atan 
Hava-yı nefs-i emmare: Nefsin arzu larına 

uymak 
Hayret-feza: Hayat veren, şaşıran 
Hayr-ı halef: Sonradan gelen hayırlı 
Hayrü'l-beşer: İnsanlığın en hayırlısı 
Hayrü'n-nisa: Kadınların en hayırlısı 
Halavet-yab: Tatl ı ,  lezzetli 
Hem-dem: Dost, arkadaş, yolcu 
Hem-nişin: Dost, ahbab, sevgili 
Hem-rah: Yol veya yolcu 
Hengam-ı şebabet: Gençl ik fırtınası 
Hava-yı kakül-i yar: Sevgil inin kakülünün 

havası 
Hırz-ı can: Canı korumak 
Hikmet-i Yezdan: Allah'ın hikmeti, i lahi sır 
Himmet-i Üstad: Üstad yardımı 
Hiram-ı naz: Nazlı yürüyüş 
Hod pesendane: Güzelliği zor beğenen 
Hoş-buy: Güzel koku 
Huban-ı asr: Zamanın güzeli 
Huban-ı zaman: Zamanın (inüstesna) güzeli 
Hub-reftar: Güzel gidişli, yürüyüşlü 
Hulk-ı hasen: Güzel yaratı l ışl ı ,  ahlaklı 
H umar- ı lezzet-i mey: Şarabın tad ı n ı n  

sarhoşluğu 
Hun-ab-ı ser-i reşk: Aklı  (başı) kıskandıran 

kanlı yaş 
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Hur-feşan: Kan dökücü, kan saçan i l ham-ı Hüda: İ lahi i lham (vahiy) 
Hun-ı zahm-ı dil: Gönül yarasının kanı 
Hurrem-i di l :  Mutlu gönül ,  sevinçli 
Hurşid-i enver: Nurlu güneş 
Hurşid-i subh-ı tal i :  Sabah güneşinin doğuşu 
Hüccet: Del i l ,  belge 
Hadeng: (Kayın·ağacından yapılmış) ok 
H üda-yı  lem-yeze l :  Ebedi o l a n ,  yo l  

gösteren( ALLAH) 
Hüsn-ı yekta: Güzell ikle tek, müstesna güzel 

-i -
İbad: ibadet edenler 
İh las :  Samimiyet, iyi kalpl i l ik  
İhsan: Bağış, güzellik 
İhtida: Doğru yolu bulma, (Müslüman olma) 
İhtiraz: Dikkatli olma, çekinme, gizleme 
İ htiyar: Seçme, seçkin, yaşlı 
İhvan: Kardeşler 
İhya: Hayat verme, hayata kavuşturma 
İkbal : Gelecek için şanslı 
İ l zam: Gerekl i ,  lüzumlu 
İmam: Önder, rehber, öncü 
İnfi 'al :  Tepki, heyecan, korku 
intizar: Şikayet 
i stiğna: Doymuş, mihnetsiz, bolluğa ulaşmış 
İstimdad: Yardım dilemek, meded beklemek 
İ stişmam: Sorma, araştırma 
İtab: Ayıplama, şikayet 
İyd: Bayram 
İzale: Giderme, bozma 
İzdiyad: Çoğalma, artırma 
izzet: Değer 
İbzal-i kerem: Çok cömert 
İd-i ferah-za-yı visal: Kavuşmanın ferahlatıcı 

bayramı 
İd-i sefa: Huzur, eğlence bayramı 
İhtiyar-ı inziva: Yalnızl ığı tercih etme 
İktisab-ı feyz: Feyz kazanma, elde etme 

İ l ın-i hikmet: Felsefe, tıb i lmi 
inan-ı ihtiyar: Yetki dizginleri 
İnkılab-ı dehr: Zamanın degişmesi, dönmesi 
İnziva: Yalnızlık, çevreyle ilgi kesme 
İrsal-i rasul :  Geygamber gönderme 
İ rtikab-ı cürm: Suç işleme 
İskat-i cenin:  Çocuk düşürme (çocuk aldırma) 
İştiyak-ı hüsn-ı yar: Sevgi l i nin güzel l iğinin 

arzusu, isteği ile 
İşve-ger: N az yapan (sevgi li) 
İşve-kar: Cil veli, oynak 

-K
Kal: Söz (söylenilen) 
Kamer: Ay 
Kani ' :  Yetinme, razı olma 
Kudsiyan: Melekler 
Kam-yab: Mutlu 
Kan: Hazine, depo 
Kaşane: Saray, köşk, yapı 
Kemter: İtibarsız, aciz, aşağılanmış 
Kebair: Büyük günahlar (Küfür ve benzeri) 
Kelam: Söz, ifade 
Kerbela: Hz. Hüseyn'in şehit edi ldiği yerin 

ismi 
Kerem: İyil ik, i lgi, zıt ,  iltifat 
Kesb: Elde etme, kazanma 
Künh:  Asl ına, esasına uygun 
Kibir: Büyüklük, ululuk 
Kişver: Memleket, ülke, iklim 
Kanadi l - i  harem :  Harem ' in  (Kabe'nin)  

kandi lleri 
Kabe-kavseyn: İki kavis arasındaki aral ık ,  

mesafe 
Kad-ı ham-geşte: Eğri lmiş, bükülmüş boy 
Kad-ı uşşak: Aşıkların evi 
Kad-ı zi-şak: Değeri yüce olan 
Kafes-i can: Can kafesi, beden 
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Kalb-i bi-ruh: Ruhsuz kalb 
Kalb-i hazin: Kalbi üzüntülü 
Kalb-i üdeba: Edebiyaçılann kalbi 
Kamer-i çerh-i mu'al la: Gökte asıl ı  ay 
Karnet-i mevzun: Ölçülü boy 
Kat'-ı ümid: Ümid kesrnek 
Katre-i mey: Şarap damlası 
Kayd-ı elem: Istırab bağımlılığı 
Kayd-ı şikar: Tuzak 
Kıble-i hacet: İhtiyaçların yöneldiği yer 
Kurb-ı ci var: Yakın çevre 
Kurb-ı H ak :  Allah'a yaklaşmak 
Kurretü' l-ayn-i ümem: Ümmetin (müslüman-

ların) göz nuru 

Kuvve-i nur-ı nazar: Bakışın aydınlığının nuru 
Ka'be-i maksud: Arzu Ka'besi 
Kakül-i şebke: Şapka gibi kakül 
Karn-ı vas! : Kavuşma neşesi 
Karn-ı vuslat: Kavuşma mutluluğu 
Kan-ı edeb: Terbiye adabı (terbiye kaynağı) 
Kan-ı haya: U tarıma kaynağı (hazinesi) 
Kan-ı kemalat: Olgunluk, mükemmellik 
Kebair ehl i :  Büyük günah işleyenler 
Kelam-ı dür-feşan: İnci dağıtan sözler 
Kelam-ı dürr-i-nab: İ nci gibi saf söz (seçkin 

güzel söz) 
Kelam-i hikmet: Hikmetli, anlamlı söz 
Kemal-i kudret: Gücün en üst derecesi 
Keman ebru: Eğri kaş 
Kenz-i esrar-ı Hüda: A llah ' ın  sır larının 

kaynağı 
Kenz-i mahfi :  Gizli hazine 
Kesb-i inşirah: Bölme, parçalama 
Kesb-i nedamet: Pişmanlık duyma 
Kesb-i safa: Mutlu l uk ,  eğlence kazanma, 

temin etmek 
Kevkeb-i ikbal: İstikbal gösteren yıldız 
Keyfiyyet-i sahpa: Şarap bardağının etkisi 

(özellikleri) 
Kitab-ı ma ' ri fet: Sanat, hüner kitabı 

Kişver-i hüsn: Güzellik ü lkesi (memleketi) 
Kuhl-i basar: Göz sürmesi 
Künc-i ferağat: Her şeyden vazgeçme köşesi 
Kuşe-i mihnet: Eziyet köşesi 
Külbe-i ahzan: Hüzün kulübesi 
Künc-i melalet: Üzüntü köşesi 

-L-
La-cerem: Şüphesiz, günahsız, elbette 
La-e'ad: Sayısız 
La'in: Melun, lanetli 
Lal: Dilsiz 
La'l: KHmızı, kızıl  
Leb: Dudak 
Lerzan: Titreyen, titrek 
Lika: Karşılama, görüşme, buluşma 
Lebriz-i safa: Eğlence (ile) dolu 
Lehib-i ateş-i aşk: Aşk ateşinin sıcaklığı 
Leyle-i mirac: Mirac gecesi 
Leyl-i nehar: Gece-gündüz 
Lezzet-i güftar: Sözlerin tadı 
Libas-ı matem: Matem elbisesi 

- M 
Mafiha: Ahiret alemi 
Mağfıret: Affetmek 
Mağfur: Affedilmiş 
Ma-hasal : Meydana gelen şey 
Mahluk: Yaratı lmış 
Mahrem: Sakınır, gizlenir (haram kıl ınmış) 
Mahv: Yok etme, helak etme 
Mahza: Özellik 
Matlub: istenen 
Maksud: Arzu edilen, kastedilen 
Mar: Yılan 
Matla' :  Doğuş 
Mazhar: Ulaşmak, erişmek 
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Mecma': Toplanılan yer 
Mecruh: Yaralı ,  yaralanmış 
Medahi ler: Övenler, övücüler 
Meftun: Tutkun, gönül vermiş 
Mehcur: Uzaklaşmış 
Meh-lika: Ay yüzlü 
Melce: İltica edilen, sığınılan yer 
Melheme: İ lhamlar, hisler 
Menahi: Yasaklar 
Mestane: Sarhoşca 
Me' va: Vadedilmiş 
Mevc: Dalğa, kasırğa 
Mevhibe: Hediye edilmiş 
Mevla: Allah, efendi, Veli, Yüce 
Meyan: Ara, arasında 
Mezak: Zevk alma, tad duyma 
Mir'at: Ayna 
Miyan: Ara, orta 
Muahhar: Geriye bırakma, tehir edilmiş 
Mualla: Yüce, yüksek 
Muazzez: Kutsanmış 
Mücrim: Suçlu, günahkar 
Müdam: Devamlı 
Muhtevi: İçinde bulundurma 
Mukavves: Yuvarlak, kavisli 
Muktebis: Alınmış 
Mukteda: Uyulan, i taat edilen 
Munis:  Yumuşak huylu 
Murğ: Kuş 
Mürşid: Aydınlatan 
M ürüvvet: Netice, mahsul verme 
Mutrib: Saz çalan 
Mübahat: Övünme 
Müberra: Uzak, arıtılmış 
Mübrem: Kaçırılmaz, vazgeçilmez 
Mübtela: Tiryaki, alışkan 
Mücazat: Ödüllendirilmiş 
Mücrim: Günahkar, suçlu 
Mücteba: Seçilmiş, seçkin 
Müdavat: İlaçlar 

Müheyya: Hazırlanmış, hazır 
Mü!:  Şarap 
Mülaki : Karşılaşma, kavuşma 
Münacat: Allah'a ya! varış 
Münceli: Parlayan, cilalı 
Mündemiç: Gizlenmiş, saklı 
Münezzeh: Temizlenmiş, arınmış 
Münezzel : İndirilmiş 
Münir: Aydınlık, ış ık 
Müntesib: Bağlı ,  ilgili 
Münzel: İndirilmiş 
Mürde: Ölü 
Müstefid: İstifade eden 
Müstehak: Layık 
Müşkil: Zorluk 
Müşrik: Şirk koşan, (Allah'a) eş benzer koşan 
Müttakin: Samirniyet sahibi, dost 
Müyesser: Nasip, layık 
Mağrur-ı cemal: Güzelliğiyle gururu 
Mah-cebin: Ay alınlı (yüzlü) 
Mah-ı felek: Gök (evren) ayı 
Mah-ı münir: Aydınlatan ay 
Mah-ı taban: Aydınlık, parlak ay 
Mahrem-i sır: Gizlenmişleri bilen 
Mahrum-ı visal: Kavuşmaya hasret 
Mahz-ı hata: Hata hata 
Mail-i huban: Güzellere meyilli 
Mariz-i aşk: Aşk hastalığı 
Mastaba-i dehr: Zamanın yeri (sekisi) 
M aşrık-ı envar: Nurların doğusu (nurların 

doğduğu taraf) 
Matem-i şah-ı şehidan: Şehitlerin şahı için 

matem 
Matla'-ı hurşid-i sa'adet : :  Mutluluk güneşinin 

doğuşu 
Mazhar-ı afv-ı i lahi :  İ lahi affa ulaşmı ş,  nail 

olmuş 
Meclis-i işret: Eğlence (muhabbet) meclisi 
M ec ma' -ı bedayi ': Güzellikler topluluğu 
Mehcur: Terk ettiri lmiş,  göçe zorlanmış 
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Menba'-ı feyz: Feyz kaynağı 
Menzil-i maksud: Ulaşılmak istenilen yer 

Merdüm-i  n adan: Cahi l ler, hiç bir  şey 
bilmeyenler 

Meserret: Bayram 
Mesned-i rif'at: Yükseliş sebebi (dayanağı) 

Mestane-reviş: Sarhoş yürüyüşlü 
Mest-i la yü'kal:  Akılsız sarhoş 
Mest-i müdam: Devamlı sarhoş 
Mest-i sekran: Sarhoşluktan kendinden geçen 
Meşam-ı cism-i can: Bedenin her hücresi 
Metn-i kelamullah: Kur'an'ın ayet ve sureleri 
Me' va-yı ferahza: Vadedilmiş ferahlık 
Mevc-i derya-yı rahmet: Rahmet denizinin 

dalğası 
MeygeJe-i aşk: Aşk şarabını veren, dağıtan 
M eyhane-i vahdet: Birl ik meyhanesi ( İ lahi  

aşkın içildiği yer) 
Mey-i gül-gun: Gül renkli şarap 
Meyl-i dil-şikar: Gönül aviama arzusu 
M eyve-i bağ-ı cemal : Güzel l ik  bağı n ın  

meyvesi 
M i hnet-i cevr-i bi-şümar: Sayı lamıyacak 

eziyetler, sıkıntılar 
M ihnet-i zencir-i cünun: Del i l ik  zincirinin 

yükü, eziyeti 
Mihr-i aşk: Aşk güneşi 
M ihr-i can ara: Can güneşini süsleyen 
Mir'at-ı mücella: Parlak yaldızlı güneş 
M u 'arra: Arınmış, temizlenmiş 
Mucizat: Mucizeler 
Muhan-hane: ihanet yeri 
Muhibb-i sadık: Sadık sevgi l i  
Murğ-ı di l- i  şeyda: Gönlü aşka tutulmuş kuş 
Murğ-ı neva-saz: Öten kuş 
M ü-rşid-i kamil :  Tam aydınlatan, yol gösteren 
M ürşid-i rah-ı h akikat: Hakikat yolunun 

aydınlatıcısı 
Mücmer-i dil :  Di l in özü 
Mücrim-i raz: Delilik sırrı 

Minhac-ı hakikat: Hakikat yolu 
Mihr-i nübüvvet: Peygamberl ik güneşi 
Müjde-i vasl ın: Kavuşma müjdesi 
Mürde dil an: Ölü gönüller 
Müştak-ı cemal :  Yüzü (mü) görmeyi arzu 

eden, bekleyen 
Müşk-i Hoten: Hoten miski 

-N -
Naçiz: Zayıf, basit, çaresiz 
Nafile: Boşuna, fazladan 
Nai l :  Ulaşan, erişen 
Na.Ian: İnleyen, ağlayan 
Nfile: İnleme, ağlama 
Nazar: Bakış, görüş 
Nazenin: Zarif, nazlı, ince 
N azir: Benzer, eş, ortak 
Nebatat: Bitkiler 
Nebi: Peygamber 
Nekais: Eksiklikler, noksanlıklar 
Neseb: Soy 
Neşr: Dağıtma, yayma 
Nigah: Bakış 
Nigar: Sevgi li 
Nikab: Örtü, perde 
Niyaz: Dilek, yalvarış, istek 
Nisyan: Unutma 
Nizar: Zayıf, hasta, bitkin 
Nümayan: Görünen 
Na-beca: Yerli-yersiz, uygun-uygunsuz 
Na-geh: Ansızın 
Nail-i gufran: Bağışlanmaya kavuşma 
Nail-i vuslat: Kavuşma merhalesine ulaşma 
Nağme-bisyar: Çok ahenkli ses 
Nağme-i gülzar-ı belağat: Üstün söz söyleme 

bağının şarkısı 
Nakd-ı hayat: Hayat ücreti, ömür 
Nakd-ı ömr: Ömür sermayesi 
Nakş-ı pay: Ayak izi 



256 MEHMET EMİN ERTAN 

Nam-ı şehir: Şehir ismi 
Na-pak: Kirl i ,  pis, temiz o lmayan 
Na-puhte: Pişmemiş,  çiğ 
Nar-ı aşk: Aşk ateşi 

Nar-ı cahim: Cehennem ateşi 
Nar-ı ciger: Ciğer ateşi 
Na-şiid: Mutsuz, Na-tuvan 
Na-tüvan: Zayıf, kuvvetsiz 
Navek-i çeşm-i siyah-kar: Gözü siyah eden 
Naz-ı bi-şümar: Hesapsız, sayısız naz eden 
Nefrezen-i ceng: Savaş borusu çalan 
Nergis-i çeşmine: Gözler gibi nergis çiçeği 
Nefs-i emmare: Şehvet, zevk, arzu, heves 
Nefs-i heva-dar: Nefsin havasına uyan 
Nesim-i can-feza: Can artıran (veren) yel, 

rüzgar 
Neşat-efza: Yayılan, dağılan 
Neşter-i har: Diken bıçağı 
Neva-saz: Okuyucu, saz çalan 
Nev-ci van: Taze genç 
Nev-güfte: Yeni şiir 
Nev-hat: Yeni yüz, çehre 
Nev-res: Yeni resimler, şahıslar 
Nezare-i cemal: Güzelliği seyretme 
N i  'met-i uzma: En büyük nimet 
Nim-nigah: Yarım bakış 
Nişan-ı suz-ı dil: Gönül ateşinin işareti 
Nukat-ı aşk: Aşk noktası 
Nukat-ı hamse: Beş nokta 
Nur-ı  ayn-ı  M ustafa: M u s tafa'n ın  (Hz.  

Muhammed) gözünün ışığı 
Nur-ı bahş-ı dide-i ümmet: Ümmetin gözüne 

nur veren 
Nur-ı basar: Göz nuru 
Nur-ı çeşm: Göz nuru 
Nur-ı ezhar: Görülen nur 
Nur-ı hüsn: Güzel l ik nuru 
Nur-ı l ami ' :  Parlayan nur 
Nur-ı mücessem:  Görülen (gövdesi olan 

büyük) nur 

Nur-ı nigah: Bakış, nazar nuru 
Nüktedan-ı i lm: ilmin inceliğini i fade etme 
Nükte-şinas: Zarif söz söyleyen, nükte yapan 

-P-
Pare: Parça 
Penah: Sığınma, sığınılacak yer 
Pertev: Aydınlık, ışık 
Pervane: Etrafında dönme (Kelebek, aşık) 
Pervaz: Kanat 
Pir: Yaşlı ,  ihtiyar 
Peyman : Söz, teminat 
Padişah-ı kişver: Ülkenin, memleketin 

padişahı 
Pak-hamir: Temiz hamur 
Pak-neseb: Temiz soy 
Parnal-i cefa: Eziyet çekmiş, çiğnemiş 
Parka-i nur-ı nübüvvet: Peyğamberl ik  nuru-

nun parlaklığı 
Pay-ı bend: Ayak bağı, köstek 
Pençe-i ali aba: Ailenin (sülalenin) eli ,  gücü 
Pervane-i di l -su hte: Pervane gibi dönen 

yanmış yürek 
Pervane-i şem'-i ruh-ı dil-dar: Gönül çeken 

(ışıklı) yanağın pervanesi 
Peyk-i ecel : Ecel uçağı 
Peymane-i işret: içki, eğlence aleminin bardağı 
Piralıen-i aşk: Aşk gömleği 
Pir-i fani :  Yaşlı ,  ihtiyar 
Pir-i müğan: Meyhaneci, şarapçı 
Pister-i mihnet: Eziyet, sıkıntı döşeği 
Pister-i rahat: Rahat döşek 
Pürsiş-i hatır: Öam potası (teknesi) 

-R
Rehber: Yol  gösteren 
Rakib: Düşman, karşısına çıkan 
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Rayigan: Bedava, pek ucuz, bol 
Rehabet: Bolluk, genişlik 

Renc: Ağrı, sızı, zahmet, eziyet 
Rencide: ineitme 
Rcncur: Sıkıntı l ı ,  incinmiş, rahatsız 

Rihlet: Göçme 

Ri nd: Dünyaya değer vermeyen filozof yapılı 
insan 

Ruhsar: Yüz, çehre, yanak 

Rily: Yüz, çehre 
Rümuz: Şifre, sembol 
Rah-ı dalalet Sapıklık yolu 
Rah-ı Hakk: Hak yolu (Allah'ın yolu) 
Rah-ı melamet: Keder, istirap yolu 
Rah-ı necat: Kurtuluş yolu 

Rahmeten l i ' lalemin: Alemiere rahmet olsun 
diye 

Rahm-dar: Merhametli 
Rahm-ı firavan: Çok merhametli 
Rakib-i  fitne-engi s :  Fesat, huzursuz luk 

çıkaran, rakib, düşman 
Ra'şa-i a'sab: Asab bozukluğu, irirl i l ik 
Ravza-i firdevs: (Cennette) Firdevs bahçesi 
Ravza-i pak: Temiz makam, bahçe, mekan 
Rehayab-ı zünub: Günahlara yüklenmiş 
Reh-i müstahsen: Güzelleştiri lmiş yol 
Reh-i na-refte: Gidilmeyen yol 
Reh-rev: Yolcu 
Reng-i ruy-ı esfirar: Yüzün sararmış rengi 
Revnak-ı hüsn: Güzelliğin  renkleri 
Rindan-ı harabat: Yıkılmış hambelerin rindleri 
Ri şte-i sabr ü karar: Sabır ve karar işi 
Ru-be-ru: Yüz yüze 
Ruh-ı revan: Yürüyen (salınan) ruh 
Ruh-ı ziba: Parlak yanak 
Ruz-ı ezel: Öncesi olmayan gün 
Ruz-ı mahşer: Kıyamet günü 
Ruz-ı nedamet: Pişmanlı k  günü 
Rütbe-i bala: Yüksek rütbeler, büyük dereceler 

- S 
Sactat: Ehl-i beyt (Efendiler) 
Safa: Huzur, eğlence 
Sahip:  Bir niteliğe haiz olan,  kendinde 

bulunduran 
Sahra: Çöl 
Sa' ika-veş: Yıldırım gibi 
Samed: Hiç bir şeye muhtac olmayan 
Sanem: Genç, güzel ,  heykel gibi 
Sani ' :  Yapan, uğraşan 
Settar: Örten, gizleyen 
Ser: Baş, kafa 
Ser-a-pa: Baştan başa 
Serd: Baş kısmı 
Server: Öncü, baş çeken 
Seza: Layık, hakketmiş 
Sirab: SOya doymuş 
Sirayet Etki, Hz. Muhammed'in yaşanıısı 
Sine: Göğüs, bağır 
Su'ad: Mutlu 
Sun ' :  İ ş ,  hareket 
Suzan: Yakıcı 
Sada-yı andeliban: Bülbül sesleri 
Sad-hezaran: Yüzbinler 
Sadık-ı rah-ı hakikat: Hakikat yolunun sami

mi kişi leri 
Saf yab-ı sürur: Eğlenceden mutluluk 

alabilmek 
Sahba-yı aşk: Aşk (şarap) bardağı 
Sahib-i Mi'rac: Miraç sahibi (Mi'rac'a çıkan) 
Sahib-i liva: Sancak sahibi 
Sahn-ı di l :  Gönül sahnesi, gönül sahası 
Sa'ika-i aşk: Aşk yıldırım 
Saki-yi gül-çehre: Gül yüzlü şarap dağıtıcı 
Sami 'a-i can: Can kulağıyla 
Saye-dar: Gölge tutan 
Sebak-han: Ders okuyan 
Sebik han: i şlenınemiş maden 
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Sefa-aver: Huzur veren, mutluluk getiren 
Sefa-yı nev-bahar: İ lkbahar'ın neşesi 
Sehab-ı tab-ı zülf: Zülfün parl akl ığının 

gölgesi 
Seng-i mezar: Mezar taşı 
Seng-i necef: Necef taşı 
Ser-şar: Baş şehir 
Ser-firaz: İtibarlı makaml ı  kimse 
Ser-i kuy: Köyün baş kısmı 
Sermaye-i hüsn: Güzell iğin sermayesi 
Ser-mest-i müdam: Daima (başı) sarhoş 
Ser-te-ser: Baştan başa, yer yer 
Sevad-ı ebruvan: Kara kaşlar 
Sevda-zede: Aşk yaralısı (vurğunu) 
Seyyid-i Kevneyn: İki cihanın efendisi 
Sıfat-ı na-seza: Uyğun o lmayan özell ikler 

(nitelikler) 
Si lk-i nazm: Şiir vadisinde (yolunda) 
Sim-endam: Gümüş bedenl i ,  görünümlü 
Sine-i şükran: İyilik bilen gönlüm 
Sitem-karar-ı dehr: Zamanın sitem yapanları, 

inci tenleri 
Siyah-ru: Kara yüz 
Subh-ı saadet: Mutluluk sabahı 
Su 'i nazar: Kötü nazar (kötü bakış), kem 

bakış 
Sun '-ı  mümtaz-ı Hüda: A l lah'ın müstesna 

yarattığı 
Su-yı l ibas-ı iftihar: Şanlı ,  şerefl i kişilerin 

elbisesi 
Suz-ı taharri : Yüksek ateş 
Suziş-i pervane: Dönerek yanan 

Şad: Mutlu 
Şam: Akşam 
Şame: Tarak 

- Ş -

Ş ayan: Layık, müstehak 
Şefaat Yardım etme, acıma 
Şehd: Bal 

Şerha: Dilim, parça 
Şemin: Koku 
Şermende: Utangaç, mahcup 
Şevket: Büyüklük, heybet 
Şimr: Hz. Hüseyn'i şehid eden katil 
Şir: Süt, yoğurt, arslan 
Şitab: Acele, süratl i ,  çabuk 
Şu:  Yıkama, temizleme 
Şah-ı huban: Güzelierin şahı 
Şah-ı rüsül :  Peygamberlerin başı, en büyüğü 
Şah-ı ümmet: Ümmetin şahı (başı) 
Şam-ı zulmet: Akşam karanlığı 
Şeb-i çerah: Gece lambası 
Şeb-i yelda-yı tahassür: Yıl ın en uzun gecesi 
Şefi-i ehl-i mahşer: Kıyamattekilere acıma, 

şefaat 
Şefi- i ' l -müznibin: Günahkarların acıyıcıs ı ,  

yalvarıcı sı 
Şehbaz-ı hayali m: Hayal kuşum, atmacam 
Şehsüvar-ı enbiya: Peygamberlerin en önde at 

süren i 
Şernin-i zülf-ı yar: Yarin zülfünün kokusu 
Şem'-i şeb-ara: Gece ışığını süsleyen 
Şems-i nehar: Gündüzün güneşi 
Şerer-bar: Kıvılcım, ateş 
Şerer-i aşk: Aşk kıvılcımı 
Şerik: Ortak 
Şevket-i bezm-i hüsn: Güzel l ik meclisinin 

şerefi, değeri 
Şiddet-i nk Ateşin şiddeti 
Şikenc-i kakül :  Kakülün işkencesi ,  verdiği 

ıstırab 
Şikenc-e turra-i şeb-reng: Siyah kı vırcık saç 

lü lesi 
Şir-i yezdan: Allah'ın arslanı 
Şu 'a-ı feyz: Al lah'ın feyzinin ışığı 
Şu ' le-dar: Işık saçan (ışıklı) 
Şu 'le-i hüsn-i bütün: Bütün güzel likleri n ışığı 
Ş u ' le-i  şems-i sim-ber: Güneş gibi olan 

mumun parlaklığı 
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-T-
Takva: Devamlı ve samimi ibadet etmek 
Ta 'n: Kötülemek 
Tar: Karanl ık, tel, saç teli 
Ta'tir: Kokulamak, koku sürmek 
Tavsif etmek: Nitelemek, belirlemek 
Ta'yib: Ayıplamak 
Tazarru ' :  Kendini alçaltarak yalvarmak 
Ta'zib: Eziyet, acı verme 
Tecel l i :  Görünme, ortaya çıkma 
Teemmül: İyice etraflıca düşünme 
Tenvir: Nuriandıran 
Tesbih: Anma, sıra ile sayım 
Teshir: Ele geçirme, büyüleme, sihir 
Tes l is :  H aç çıkarma, üçleme (AIIah' ın üç 

kuvvetten olduğu görüşü) 
Teşne: Susuz 
Tevazu ' :  Alçak gönüllülük 
Tevdi ' :  Dağıtma, gönderme 
Tırş-ı ru : Ekşi yüz 
Tutiya: Sürme (siyah boya) 
Tab-hane-i alem: A lemin güçlü kalemi 
Tab-ı ruhsar: Yanakların parlaklığı, güzel liği 
Tab-ı tak: Parlaklık ve güçlülük 
Tab ü tü van: Güç, kuvvet 
Tahr ik- i  sevda :  Sevdaya götürmek,  

sürüklemek 
Taht-ı risalet: Peygamberl ik makamı 
Ta'ibin-i masiyet: Günahlardan tevbe etme 
Taleb-kar-ı visal: Kavuşmayı arzu eden 
Talib-i didar-ı hüda: A llah'ın cemalini görme 

talebi (görmek isteyen) 
Talib-i mağfiret: Af i sternek 
Tali '-i mes'ud: Şan l ı ,  saadet! i 
Tarik-i Hakk: Allah yolu 
Tarik-i müstakim: Dosdoğru yol 
Temaşa-yı cemal-i yar: Yarin güzel l iğini 

seyretme 

Teravet-bahş-ı gül :  Gülün tazelik nili liği 
Teşne-gah: Susuzluk yeri 
Teşne-leb: Kuru dudak (kuru ağız) 
Teşrif-i gülşen: Gül bahçesine gitmek 
Tevbe-karan-ı üsat: Gönahlardan tevbe edenler 
Tevfik-i Hüda: Allah'ın yardımı 
Tıfl-ı dil :  Gönül çocuğu 
Tir-i niyaz: Dilek okiarı (fal akları) 
Tişe-i ğam: Öam okları, mızraklar 
Tufan-ı bela: Felaket tufanı 
Tur-ara: Dağı süsleyen 
Tuy-ı bend: Kuvvetli, kat kat bağlamak 

- U 
Ukubet: Sonuç, netice 
Ulüvv: Yüce, üstün 
Uşşak: Aşıklar 
Uyun: Gözler 
Ufk-ı emel : Arzu seması 
Ukde-i kayd-ı esaret: Esirlik zincirinin bağı 

- Ü-
Üstüvan: Kemik 
Üftade-i sıdk-aver: Dostluk, getiren 
Ümid-i merhamet: Merhamet beklemek 
Üsat-ı mü' minin: AsiJim yapmış mürninler 

-V-
Vakıf: Koruyan, bilen, kol layan 
Vası l :  Ulaşma, kavuşma 
Vassaf: Nitelikleri anlatan 
Visal: Kavuşma 
Vadi-i pür-har: Vadinin bütün dikenleri 
Yakaf-ı esrar-ı pinhan: Gizli sırları bilen 
Vakt-i rica: Dilek zamanı 
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Vası l-ı kurb-ı i lal lah :  A l lah'a kavuşmak için 
yak! aşma 

Vefa-hah-ı visal : Kavuşmak isteğine cevap 
vermek 

Vefa-yı mübhem: Kapalı, gizli dostluk 
Vel i'n-ni 'am: Nimet sahibi 
Verd-i mu'attar: Kokulu gül 
Verd-i ter: Taze gül 
Vücud-ı enver: Nuri u varlık (beden) 

- y-
Yad: Hatırlama, tekrarlama, yabancı 
Yek: Bir 
Yezid:  M u aviye'nin oğl u ,  Hz. Hüseyn'i 

öldürten kişi 
Yadigar-ı iftihar: Övülen hatıra 
Yevm-i feza: Kıyamet günü 
Yevm-i va'id: Vadedilen gün 

-Z-
Zai l :  Geçersiz, kaybolmuş, hükümsüz 
Zahid: Doğru yolda olan, samimi ibadet eden 
Zeban: Dil ,  konuşulan araç 
Zebun: Zayıf, güçsüz, aciz 
Zulmet: Karanlık 
Zübde: Öz, Özet, çekirdek 

Zül :  Aşağı, alçak, 
Zülf: Yanaklara sarkan kıvrık saçlar 
Zahm-ı di l :  Gönül yarası 
Zahm-i nihan: Gizli yara 
Zar-ı zebun: Ağlayan, perişan 
Zat-ı pak-ı efdaliyet: Temiz kişilikteki yücelik 
Zehr-ab: Zehirli su 
Zekat-ı hüsnün: Güzel liğinin zekatı 
Zer-i gevher: Altın cevheri 
Zevk-ı bahar: Bahar neşesi 
Zevk-i di l :  Gönül zevki 
Zevk-i sürur: Mutluluğun tadı, neşesi 
Zevk-yab: Mutlu, neşeli 
Zikr-i Celi l :  Al lah'ı anma, tekrar hatıriama 
Zikr-i firavan: Çok zikretmek 
Zinet-i dünya: Dünya süsleri 
Zinet-i ra'na: Güzel süs 
Zir ü zeber: Yerle bir etmek (olmak) 
Zulmet-i hasret Hasretin karanlığı (acısı) 
Zülf-i dıraz: Zülüf defteri 
Zülf-ı dil-aviz: Gönül çeken zülüf 
Zülf-i semen-sa: Yasemin gibi kokan zülüf 
Zül f-ı zer-tar: Altın telli zülf 
Zünub-alude: Günah işleyen 
Zümre-i ashab-ı keramet: Keramet sahipleri

nin tamamı 
Zümre-ı züvvar: Ziyaretçiler topluluğu 
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