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MUSTAFA SÂMİL BEY’İN TARİH MANZUMELERİ
HISTORICAL POETRY OF MUSTAFA SAMİL BEY

Enes YILDIZ*
Öz
Klasik Türk şiirinde ebced hesabını temel alarak hayatın her alanı için tarih manzumeleri yazılmıştır. Kişisel ve sosyal hayata
ışık tutan tarih manzumeleri, edebî sanat tasniflerinde bedî’ sanatlar arasında değerlendirilir. Divan şiiri geleneğinde gazel, kaside,
mesnevi nazım şekilleriyle yazılmış tarih manzumeleriyle karşılaşılsa da daha çok kıt’a nazım şekliyle yazılmıştır. Ne zaman ve ne
şekilde başladığı kesin olarak bilinmeyen tarih manzumeleri muhtevaları ve disiplinler arası özelliği ile bir dönemin sosyo-kültürel
yönünü aydınlatır. Tarih düşürme, klasik Türk edebiyatında XIV. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamıştır. Bu konuda Bursalı Hâşimî,
Osman Surûrî ve Antepli Aynî gibi şairler tarafından en güzel örnekler verilmiştir.
Bu çalışma XIX. yüzyıl divan şairlerinden Enderunlu Recâîzâde Mustafa Sâmil Efendi’nin Divançe’sinde yer alan tarih
manzumelerini konu alır. Mustafa Sâmil Bey 12 kıt’a, 3 murabba, 1 mısra, 2 beyit ve 1 kaside olmak üzere toplam 19 tarih manzumesi
yazmıştır. Bu manzumeleri ise kudûm, cülûs, tebrik, ölüm, doğum ve kişisel hayat başlıklarında değerlendirebiliriz. Sâmil Bey’in tarih
manzumelerinden 4’ü memduhun teşrifi, 1’i şehzadenin tahta çıkışı, 6’sı çeşitli olayların tebriği, 6’sı ölüm, 1’i doğum ve 1’i kişisel hayat
ile ilgilidir. Çalışmamızda öncelikle tarih manzumeleri ve Sâmil hakkında bilgiler verilecektir. Ardından 19 tarih manzumesi şekil ve
muhteva yönünden incelenecektir. Yazının sonunda ise bu manzumelerin transkripsiyonlu metni alanın istifadesine sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk şiiri, Tarih manzumeleri, Sâmil Divançesi.
Abstract
In classical Turkish poetry, historical poetry have been written in every field of life based on the calculation of ebced.
Historical poetry that shed light on personal and social life are considered among the bedi’ arts in literary art classifications. In the
tradition of divan poetry, gazal, kaside and mesnevi are written in verse forms, but they are mostly written in kıt’a. The historical
poetry, which are not known when and how they started, illuminate the socio-cultural aspect of an era with its contents and
interdisciplinary characteristics. History reduction, began to develop in classical Turkish literatüre from XIV. century.The best examples
were given by poets such as Bursalı Haşimi, Osman Sururi and Antepli Ayni.
This study is based on historical poetry in the divan of XIX. century divan poet Enderunlu Recaizade Mustafa Samil Efendi is
discussed. Mustafa Sâmil Bey wrote 19 historical poetry in 12 kıt’a, 3 murabba, 1 mısra, 2 beyit and 1 kaside. We can consider these
verses under the headings of kudum, cülus, congratulations, death, birth and personal life. Samil Bey's history poems, 4 of the arrive of
praised, 1 of the prince's throne, 6 of the congratulations of various events, 6 of death, 1 of the birth and 1 is about personal life. In this
study, firstly, information about historical poetry and Sâmil will be given. Then 19 historical poems will be examined in terms of form
and content. At the end of the article, the transcribed text of these poetry will be presented for the benefit of the field.
Keywords: Classical Turkish poetry, historical poetry, divance of Samil.
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GİRİŞ
Tarih düşürme, tarih söyleme, tarih nüvîşten, mâdde-i tarih gibi farklı isimlendirme ile karşımıza
çıkan “tarih düşürme “ebced hesabı” çerçevesinde bir olayın tarihini belirlemek amacıyla başvurulan bir
sanattır ve aynı zamanda Arap alfabesindeki harflerin kolaylıkla ezberlenebilmesi için harflerin
birleştirilmesi suretiyle meydana getirilmiş sekiz manasız kelimenin oluşturduğu bir sistemin adıdır.”
(Demirel, 2008: 373). “İslâm kültüründe bir olayın tarihini bir mısra, beyit veya ibare içinde ebced hesabına
uygun şekilde belirtme sanatı.” (Karabey, 2011: 80). Mürettep bir divanda “tevârîh” bölümünde yer alan
tarih manzumeleri esasında tür değil edebî sanattır. Edebî sanat tasniflerinde ise tarih düşürme
manzumeleri bedî’ sanatları arasında yerini alır. Divan şiiri geleneğinde gazel, kaside, mesnevi nazım
şekilleriyle yazılmış tarih manzumeleriyle karşılaşılsa da daha çok kıt’a nazım şekliyle yazılır. “Başlangıçta
öğrenme ve ezberleme kolaylığı için ortaya çıktığı tahmin edilen tarih düşürme, daha sonra şairliğin
gereklerinden biri sayılarak bu alanda sanat gösterme aracı durumuna gelmiş, Bursalı Hâşimî ve Seyyid
Osman Sürûrî gibi şairlerin elinde en güzel örneklerini vermiştir.” (Karabey, 2011: 80). Klasik şiirimizde
tarih düşürme doğum-ölüm ve evlenmeden tarihî olaylara, mimariden seyahatlere kadar çok geniş alanda
kullanılmıştır.
Tarih manzumeleri aynı zamanda Klasik edebiyattaki nazım şekilleri içerisinde bireysel yönü
olmakla birlikte, sosyal hayatla bağları en kuvvetli olan ve dikkat çekici oranda sosyal hayatın türlü
yönlerine ışık tutan bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih manzumeleri her ne kadar edebiyatın/şiirin
doğal bir parçası gibi görünse de başta tarih olmak üzere, sanat tarihi, mimarî, gemicilik, coğrafya, sosyoloji,
psikoloji gibi birçok disiplinin ilgi alanına girebilecek özellikler de taşımaktadır… Tarih manzumelerinin
konularına bakıldığı zaman gerçekten birbirinden farklı disiplinlerin ilgi alanına hitap ettiği görülmektedir.
Örneğin fetihlerle ilgili tarih manzumeleri tarih; evlenme, sünnet, doğum ve ölüm gibi manzumelere hem
tarih hem sosyoloji; çeşme, cami, mescit, vs. gibi binalarla ilgili manzumeler hem mimarî hem de dinî açıdan
incelenmeye değer özellikler taşımaktadır (Demirel, 2008: 374).
Tarih manzumeleri farklı biçimlerde düzenlenmiştir:

1. Söyleniş Bakımından: Lafzan (lafzî/sûrî) tarih ve mânen tarih
2. Hesaplama Bakımından: Tam tarih, ta’miyeli tarih ve dütâ tarih
3. Harflerin Kullanışı Bakımından: Mu’cem tarih, mühmel tarih (Karabey, 2011, s. 80-81; Pala, 2003,
s. 451).
1.XIX. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİNDEN MUSTAFA SÂMİL EFENDİ
XIX. yüzyıl divan şairlerinden Enderunlu Recâîzâde Mustafa Sâmil Efendi hakkında kaynaklar
birbirini tekrarlayan bilgiler verir. Mustafa Sâmil Bey, Recâîzâde İbrahim Münib Beyin üç oğlundan biridir.
Dedesi Recâî Mehmed Emin Efendi, büyük dedesi ise Borlulu Halil Ağa’dır. Şairin kardeşleri ise Ahmet
Cevdet Efendi1 ve sadaret mektupçusu Abdulhamit Bey’dir. Tercüme Odasında2 kâtiplik yapan şair, tarih
manzumelerinin birini memur olduğu yıl için yazmıştır. Tarih 13’e göre şair 1253/1837-38 yılında Tercüme
Odasına memur olmuştur. Bir divan sahibi şair 1840 yılında vefat etmiştir (Mehmed Süreyya, 1996: 1480;
İsmail Paşa, 1972: 507; Odabaşı, 2009: 323; Kahraman, 2008: 74; Abdulkadiroğlu-Sarı, 2009; Yıldız, 2018: 107).
Fatîn Tezkiresi’nde Sâmil ile ilgili şu bilgiler verilir: “Nâzım-ı mûmâ-ileyh Mustafa Sâmil Efendi
sâlifü’t-terceme Cevdet Efendi merhûmun birâder-i maârif-perveri olup ibtidâ sarây-ı hümâyûna ve
muahharen divan-ı hümâyûn kalemine memûr ve çırağ olunup bi’l-âhire terceme odasına nakl ile sınf-ı
hâcegâna dâhil olmuş iken bin iki yüz elli altı hilâlinde dâr-ı bekâya müntakil olmuştur. Bir kıt‘a Divançe-i
eş‘ârı vardır.” Tezkirede bu bilgiler birlikte şu gazel vardır:
Gözümde rûz-ı rûşen târdır çeşm-i siyâhından
Dilim hasretle pek bîmârdır çeşm-i siyahından

1 Recâîzâde Ahmed Cevdet Efendi (öl. 1831) Manisa’nın Borlu Kasabası’ndandır. Şairin Nevâdiru’l-Âsâr, Zînetü’l-Mecâlis ve Divançe’si
bulunmaktadır. Dîvânçe’de sırası bir münâcât, bir ramazaniyye, bir bahâriyye, manzum bir mektup, manzum bir tezkire, üç
muhammes, bir terkîb-i bend-i müsemmem, üç tazmîn-i mısra, nâ-tamam bir tahmîs, Fuzûlî’ye bir tahmîs, nâ-tamam bir tercî, değişik
muhtevalı on tarih(ebced), elif-bâ harflerinin on dördünden gazeller, beş gazel-i nâkıs, nâ-tamam üç gazel, bir nazîre, bir müstezâd, bir
şarkı, bir beyt-i müşterek, kıt’alar, müfredler ve mısralar, bir şarkı vardır (Abdulkadiroğlu & Sarı, 2009: 327-329).
2

Osmanlı Devleti’nde 1821 Rum İsyanı’ndan sonra kurulan ve devletin tercüme işlerini yürüten birim (Akyıldız, 2011: 504).
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Karardı hep hayâl-i hâl-i ruhsârınla çeşmânım
Dahi çok renge meyli vardır çeşm-i siyahından
Perîşân hâk-ı kâfirde olsa rahm ider ey şûh
Dil-i bîçâre çokdan zârdır çeşm-i siyahından
Gözüm görmez iken asla cihânı kara bahtımdan
Bana berkân da şimdi târdır çeşm-i siyâhından
Müjen göz göz idüp Sâmil gibi cismim bu günlerde
Dilim hasretle pek bîmârdır çeşm-i siyahından (Çiftçi, 1996: 210-211).
2. MUSTAFA SÂMİL BEY’İN TARİH MANZUMELERİ
Sâmil Divançesi3 Topkapı Sarayı Kütüphanesi Y. 4040 numarada kayıtlıdır. 22 varaktan oluşan
divançe rika ile yazılmıştır. Divançede farklı nazım şekilleriyle yazılmış 64 şiir bulunmaktadır. Divançede
kasidelerden sonra tarih manzumeleri yer almaktadır. Divançede 12 kıt’a, 3 murabba, 1 mısra, 2 beyit ve 1
kaside olmak üzere farklı nazım şekilleriyle toplam 19 tarih manzumesi bulunmaktadır.
2.1. Şekil Özellikleri
Bir şiirin şeklî özelliklerinden birisi başlığıdır. Sâmil Bey’in bütün tarih manzumeleri başlıklıdır.
Başlıkların 17 tanesi “Târîh-i…” şeklinde başlamaktadır. Başlıkların çoğunda manzumenin kim için ve hangi
amaçla yazıldığı belirtilir. Aynı konu üzerine yazılmış manzumelerin başlığı ise “Târîh-i Dîger” şeklindedir.
Bazı başlıklarda isimleri verilen kişiler methedilmişlerdir. Aşağıda 19 tarih manzumesinin başlıkları sırası ile
verilmiştir:
Tablo 1. Tarih manzumelerinin başlıkları.
SIRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

3

BAŞLIK
TÀrìò-i Úudÿmiyye BerÀy-ı áÀzì SulùÀn Maómÿd ÓÀn-ı Firdevs-ÀşiyÀn
TÀrìò-i Dìger
TÀrìò-i Dìger
TÀrìò-i Cülÿs BerÀy-ı Şehenşeh-i Ümem èAbdü’l-Mecìd ÒÀn-ı NÀôımü’l- èÁlem
TÀrìò-i äadÀret-i Düstÿr-ı Ekrem Bermeki’ş-şiyem Vezìr-i Aèôam Devletlü Raéÿf PÀşÀ BismillÀh MÀyürìd ü MÀ-yeşÀ Der-Defèa-i æÀnì
TÀrìò BerÀy-ı MüsteşÀr-ı NeôÀret-i Umÿr-ı ÒÀriciyye-şoden Mahmÿdü’ş-şiyem Óaøret-i èÁlì Efendiyi Pür-Kerem
TÀrìò-i RaènÀ BerÀy-ı DÀmÀt-şoden Devletlu Meómed Saèìd PÀşÀ
TÀrìò-i Dìger BerÀy-ı MüşÀrü’n-ileyh
TÀrìò-i Úudÿmiyye BerÀy-ı KÀtib-i MÀbeyn-i HümÀyÿn VaããÀf Beg
TÀrìò-i VilÀdet-i İósÀn Beg Meróÿm
TÀrìò BerÀy-ı DÀmÀd-Şoden Òalìl Rıfèat PÀşÀ
TÀrìò ÚÀêìèasker-Şoden äÀóib-i Fünÿn Úadrì Beg
äÀóib-i DìvÀn Meróÿm SÀmil Efendi Tercüme Oùasına Meémÿr Olduúları O Anda Kendi Óaúúında
Bu TÀrìòi Tanôìm İtmişdür
TÀrìò-i VefÀt-ı ŞÀèir-i Belìàü’l-KelimÀt èAynì Efendi
Dìger ŞÀèir èAynì Efendiye
TÀrìò-i VefÀt-ı Óarem-i äÀóib-i DìvÀn
TÀrìò-i VefÀt-ı ŞÀèir-i MÀhir BirÀder-i äÀóib-i DìvÀn Cevdet Efendi Maàfiret-nişÀn
TÀrìò-i VefÀt-ı Seyyid SüleymÀn Úuùbì
TÀrìò-i VefÀt-ı İósÀn Efendi

Mustafa Sâmil Bey’in divançesi “XIX. Yüzyıl Şairlerinden Sâmil ve Divançesi” adlı kitap çalışmamızla yakın zamanda yayımlanacaktır.

- 220 -

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 12
Sayı: 66
Ekim 2019

The Journal of International Social Research
Volume: 12
Issue: 66
October 2019

Sâmil Divançesi’ndeki tarih manzumelerinin 12’si kıt’a, 3’ü murabba, 1’i mısra, 2’si beyit ve 1’i
kaside nazım şekliyle yazılmıştır. Tarih manzumelerinde 8 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Bunlar içerisinde
ise en çok hecez bahrinin “mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün” kalıbı kullanılmıştır. Aşağıda tarih
manzumelerinin nazım şekilleri, aruz kalıpları ve beyit-bend sayıları tablo halinde verilmiştir:
Tablo 2. Tarih manzumelerinin şekil özellikleri.
SIRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

NAZIM ŞEKLİ
Murabba
Beyit
Beyit
Kıt’a
Kıt’a
Murabba
Kıt’a
Kıt’a
Murabba
Kıt’a
Kıt’a
Kıt’a
Kıt’a
Kıt’a
Mısra
Kaside
Kıt’a
Kıt’a
Kıt’a

KALIP
müstefèilün müstefèilün
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
müstefèilün müstefèilün
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
müstefèilün müstefèilün
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
feèilÀtün feèilÀtün feèilün

BEYİT-BEND SAYISI
11
1
1
2
9
8
12
2
21
5
11
10
2
4
1
5
5
5
5

2.2. Muhteva Özellikleri
Sâmil’in tarih manzumelerini kudûm, cülûs, tebrik, ölüm, doğum ve kişisel hayat başlıklarında
değerlendirebiliriz. Manzumelerden 4 tanesi kudûmiye türündedir. Edebî bir terim olarak ise kudûmiye;
“büyük ve önemli bir zâtın seferden dönmesi veya bir şehre teşrifi vesilesiyle yazılan, avdetin veya teşrifin
tebrik edilip şairin ve halkın duygularının yansıtıldığı, dönen veya teşrif eden kişinin methedildiği
manzumelere denir (Batur & Yıldız, 2019: 260).” Şair Sultan Mahmud’un 1253/1837-38 tarihinde İstanbul’u
teşrifi üzerine 1 murabba ve 2 beyit olmak üzere toplam üç tarih manzumesi yazar. 11 bendlik
murabbasında şair öncelikle sultanı klasik Türk şiiri methiye geleneğine paralel şekilde över. Sultanın;
Rumeli, Varna ve Silistre’de yaptıkları ve oralardakilere ihsanları vurgulanır ve kudûmunun çok sefalar
getirdiği söylenir. Âlemin ruhu olan padişah İstanbul’a gelmesiyle aydınlık ve parlaklık saçmıştır. Sâmil’in
diğer kudûmiyesi ise mâbeyn kâtibi Vassâf Bey’in 1251/1835-36 tarihinde Rumeli ve İşkodra’yı teşrifi
üzerine yazılmıştır. Rumeli ve İşkodra’da düzen bozulup nizama muhtaç yerler onunca Sultan Mahmud,
nizamı sağlaması için Vassâf Bey’i görevlendirir. Sultan, zulmün temizlenip o beldelerin tanzimini murat
etmiştir. Sultanın ihsanına nail olup emir alan Vassâf Bey de Allah’ın yardımıyla düşmanları defeder.
Klasik Türk şiirinde Osmanlı şehzadelerinin tahta çıkmalarını işleyen ve tahta çıkan padişahın
methedildiği manzumelere cülûsiye denir. Sâmil’in tarih manzumelerinden biri de cülûsiyedir. Kıt’a nazım
şekliyle yazılan iki beyitlik cülûsiyede Sultan Abdülmecih Han methedilir ve 1839 yılında tahta çıkmasına
tarih düşülür.
Sâmil’in tarih manzumelerinin 6 tanesi tebriknâmedir. “Edebî bir terim olarak tebrik-nâme; akraba,
dost, devlet büyükleri, dinî şahsiyetler ve saygın kişilere doğum, sünnet, evlilik, terfi, dinî törenler (bayram,
hacdan dönüş, lihye) cülûs, sıhhat bulma, zafer, kudûm (uzak bir yerden teşrif), yeni bir yapı inşa etme,
satın alma, var olan bir yapının onarılması, yeni yıl vb. vesilelerle sunulan manzum veya mensur eserdir
(Tuğluk, 2010: 42).” Sâmil 1248/1832-33 yılında Ra’uf Paşa’nın sadrazam oluşunu; 1256/1840-41 yılında Âlî
Paşa’nın hariciye nezaretine gelişini; 1252/1836-37 yılında Sa’id Paşa’nın, 1249/1833-34 tarihinde Halil Rıf’at
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Paşa’nın damat oluşunu ve 1252/1836-37 tarihinde Kadrî Bey’in kazaskerliğini tebrik eder. Tebriknâmelerde
aynı zamanda söz konusu şahıslar methedilir.
Üzerine tarih düşülen önemli olaylardan biri de doğum ve ölümdür. Sâmil de ölüm üzerine 6,
doğum için ise 1 tane tarih manzumesi yazar. Şair 1253/1837-38 yılında Aynî Efendi’nin, 1253/1837-38
yılında eşinin, 1247/1831-32 yılında kardeşi Cevdet Efendi’nin, 1249/1833-34 yılında Süleyman Kutbî’nin ve
1255/1839-40 yılında İhsan Efendi’nin ölümleri üzerine ve 1238/1822-23 tarihinde İhsan Bey’in doğumu için
tarih düşer. Ölüm için tarih düşülen manzumelerde ölen kişiler övülür ve şahıslara dua edilir.
Divançede kişisel hayat ile ilgili 1 tane tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzume de şairin
Tercüme Odasına memur olarak atanması üzerine yazdığı iki beyitlik kıt’adır. Şair 1253/1837-38 yılında
memur olmuştur. Aşağıda divançedeki tarih manzumelerinin yazılış sebepleri ve tarihler konuyu toplu
halde görebilmek için verilmiştir:
Tablo 3. Tarih manzumelerinin muhtevaları ve tarihler.
SIRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

TARİH MANZUMELERİNİN YAZILIŞ SEBEBLERİ
Sultan Mahmud’un kudûmu
Sultan Mahmud’un kudûmu
Sultan Mahmud’un kudûmu
Abdülmecid Han’ın cülûsu
Ra’uf Paşa’nın sadrazamlığa gelişini tebrik
Âlî Paşa’nın hariciye nezaretine gelişini tebrik
Sa’id Paşa’nın damat oluşunu tebrik
Sa’id Paşa’nın damat oluşunu tebrik
Kâtip Vassâf Bey’in kudûmu
İhsan Bey’in doğumu
Halil Rıf’at Paşa’nın damat oluşunu tebrik
Kadrî Bey’in kazasker oluşunu tebrik
Sâmil Bey’in Tercüme Odasına memur olması
Aynî Efendi’nin ölümü
Aynî Efendi’nin ölümü
Sâmil Bey’in eşinin ölümü
Sâmil Bey’in kardeşi Cevdet Efendi’nin ölümü
Süleyman Kutbî’nin ölümü
İhsan Efendi’nin ölümü

TARİH
1253/1837-38
1253/1837-38
1253/1837-38
1255/1839-40
1248/1832-33
1256/1840-41
1252/1836-37
1252/1836-37
1251/1835-36
1238/1822-23
1249/1833-34
1252/1836-37
1253/1837-38
1253/1837-38
1253/1837-38
1253/1837-38
1247/1831-32
1249/1833-34
1255/1839-40

SONUÇ
Klasik Türk şiirinde ebced hesabını temel alarak hayatın her alanı için tarih manzumeleri yazılmıştır.
Kişisel ve sosyal hayata ışık tutan ve disiplinler arası bir özellik taşıyan tarih manzumeleri edebî sanatlar
içerisinde değerlendirilir. Tarih manzumeleri yazan bir şair de Sâmil’dir. Sâmil’in tarih manzumeleri
Divançe’sinde yer almaktadır. Divançe’de 12 kıt’a, 3 murabba, 1 mısra, 2 beyit ve 1 kaside olmak üzere farklı
nazım şekilleriyle toplam 19 tarih manzumesi bulunmaktadır. Tamamı başlıklı olan tarih manzumelerinde 8
farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Sâmil’in tarih manzumeleri kudûm, cülûs, tebrik, ölüm, doğum ve kişisel hayat
ile ilgilidir. Manzumelerden 4 tanesi kudûmiye türündedir. Şair Sultan Mahmud’un 1253/1837-38 tarihinde
İstanbul’u teşrifi üzerine 1 murabba ve 2 beyit olmak üzere toplam üç tarih manzumesi yazar. Diğer
kudûmiye ise Kâtip Vassâf Bey ile ilgilidir. Sâmil’in tarih manzumelerinden biri de cülûsiyedir. Kıt’a nazım
şekliyle yazılan iki beyitlik cülûsiyede Sultan Abdülmecih Han’ın 1839 yılında tahta çıkmasına tarih düşülür.
Sâmil’in tarih manzumelerinin 6 tanesi tebriknâmedir. Sâmil; Ra’uf Paşa’nın sadrazamlığa ve Âlî Paşa’nın
hariciye nezaretine gelişini, Sa’id Paşa ve Halil Rıf’at Paşa’nın damat, Kadrî Bey’in ise kazasker oluşunu
tebrik eder. Üzerine tarih düşülen önemli olaylardan biri de doğum ve ölümdür. Sâmil de ölüm üzerine 6,
doğum için ise 1 tane tarih manzumesi yazar. Divançede kişisel hayat ile ilgili 1 tane tarih manzumesi
bulunmaktadır. Bu manzume de şairin Tercüme Odasına memur olarak atanması üzerine yazdığı iki beyitlik
kıt’adır. Bu çalışma ile XIX. yüzyıl divan şairlerinden Mustafa Sâmil Bey’in bugüne kadar üzerinde çalışma
yapılmamış tarih manzumeleri alanın istifadesine sunulmuştur.
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METİN
-1TÀrìò-i Úudÿmiyye BerÀy-ı áÀzì SulùÀn Maómÿd ÓÀn-ı Firdevs-ÀşiyÀn
müstefèilün müstefèilün
1.

Şehenşeh-i DÀrÀ-óaşem
Maómÿd ÒÀn-ı Cem-himem
Maúãÿdıdur èadl ü kerem
Devrinde ola her úula

2.

Pür-nièmet ile bu cihÀn
äaytı muèìn-i bì-kesÀn
Cÿdı resÀndur Àn-be-Àn
ÓÀcet mi var tafãìl ola

3.

Dil-sìr idüp İstanbulu
èAdliyle hep her sÿ ùolu
GiryÀn degil hiçbir úulu
Baúdum bugün ãaàa ãola

4.

Bu defèa da baú Rÿmeli
İósÀnını gördi celi
SükkÀnı şÀhiddür beli
DaèvÀ idersem ben nola

[4a]
5. Varna ahÀlìsin èayÀn
Gördi gidüp şÀh-ı cihÀn
İósÀnlar itdi bì-gümÀn
ÁvÀregÀn bir bir bula
6.

Miålin o şÀhuñ cÿdı
Görmüşde yoú mevcÿdı
Bu cadde-i maúãÿdı
Yoú sÀlik olmuş bir yola

7.

Şumnu Silistre diyü
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İtdi èibÀdı cüst ü cÿ
Gördi ahÀlì sÿ-be-sÿ
ÁsÀyiş üzre úol úola
8.

Ol óıùùayı maèmÿr idüp
Hem úulların mesrÿr idüp
Lüùfuyla herkes sÿd idüp
èÁlemde zevú ile ùola

9.

DeryÀ-yı evãÀfında yek
Óaddi mi çekdüre kürek
Hem úÀfiyem bu ãuda teng
Fülk-i suòan itdi mola

10. Virdi úudÿmuñ çoú ãefÀ
Bu beldeye ser-tÀ-be-pÀ
Ey şÀh-ı feròunde-liúÀ
áamgìn cihÀn mesrÿr ola
11. SÁMİL düşürdüm bì-gümÀn
Bu mıãraè-ı èaôbü’l-beyÀn
Fer virdi nev-Maómÿd ÒÀn
Geldi bu dem İstanbula
(1253)
-2TÀrìò-i Dìger

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1.

Çıúup çÀr-aúùÀb tÀrìòin didi
Rÿó-ı èÀlem girdi baú İstanbula
(1253)
-3-

TÀrìò-i Dìger

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1.

SÁMİL çıúup bu müjdeye tÀrìòin virdi òaber
Geldi baórdan ãaldı fer Maómÿd ÒÀn İstanbula
(1253)

-4TÀrìò-i Cülÿs BerÀy-ı Şehenşeh-i Ümem èAbdü’l-Mecìd ÒÀn-ı NÀôımü’l- èÁlem

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1.

Òidìv-i Cem-siyer èAbdü’l-Mecìd ÒÀn dÀver-i devrÀn
BinÀ-yı şevketi dÀéim ola ùurduúça bu dünyÀ

2.

Ùaşırsa çarò SÁMİL başda tÀrìòim sezÀ el-Óaú
Cülÿsın saèd ide èAbdü’l-Mecìd ÒÀn bu dem MevlÀ
1255)
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-5[4b]
TÀrìò-i äadÀret-i Düstÿr-ı Ekrem Bermeki’ş-şiyem Vezìr-i Aèôam Devletlü Raéÿf PÀşÀ BismillÀh MÀyürìd ü MÀ-yeşÀ Der-Defèa-i æÀnì

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1. BióamdillÀh şeref-baòş oldı dünyÀya úudÿmıyla
Gelüp ãadre yine bir Àãaf-ı õì-şÀn u dÀd-ÀrÀ
2. Bütün erkÀn-ı devlet yümn-i teşrìfiyle sÿd itdi
CihÀn ÀvÀz-ı tebrìk ile lebrìz oldı ser-tÀ-pÀ
3. FelÀtun-menúabet Risùo-dirÀyet Bermekì-òaãlet
Òidìv-i èÀlì-himmet kÀn-ı óikmet Àãaf-ı dÀnÀ
4. Muvaffaúdur umÿr-ı devlete her vech ile õÀtı
Tehì göndermedi bu mesned-i ãadra anı MevlÀ
5. Vezìr-i dÀd-ger hem baòtı yÀver òaãma cenk ur
Muúarrerdür helÀkı ãadme-yi úahrın gören aèdÀ
6. Degül vaããÀfuñ olmaú dÀverÀ bir kimse óaddi
ÒüdÀ mÀnend-i deryÀ bir seòÀvet eylemüş ièùÀ
7. MuvÀfıú eyleyüp taúdìre bÀrì óüsn-i tedbìrüñ
İde õÀt-ı celìlüñ tÀ ebed böyle ãadr-pìrÀ
8. Olup SÁMİL iki tÀrìò-i tÀmım fÀl-ı òayr ancaú
Varup èarø eyle sen de eyleyüp bir bir hemÀn imlÀ
9. İki defèa Raéÿf PÀşÀ gelüp iclÀl ile ãadra
SezÀ el-Óaú bu vÀlÀ mesned-i mihre Raéÿf PÀşÀ
(1248)
-6TÀrìò BerÀy-ı MüsteşÀr-ı NeôÀret-i Umÿr-ı ÒÀriciyye-şoden Mahmÿdü’ş-şiyem Óaøret-i èÁlì Efendi-yi
Pür-Kerem

müstefèilün müstefèilün
1. èÁlì-himem ãÀóib kerem
Bir õÀt-ı maúbÿlü’ş-şiyem
Hem muóteşem hem muóterem
Vaãfıyla buldum iètibÀr
2. èİrfÀn ü èilmüñ maèdeni
Cehl ü denÀéet düşmeni
ÕÀtı gibi vaãfı seni
Olmaz èadìli bir kibÀr
[5a]
3. Cÿd u keremde ser-firÀz
Añlar bunu ehl-i niyÀz
İtmez bilen ùÿl u dirÀz
Bu ãoóbetüm úıl iòtiyÀr
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4. Bir ben miyem şermendesi
Maócÿb her bir bendesi
Lüùf u kerem òˇÀhendesi
İtmez úapusundan firÀr
5. AòlÀúı àÀyetle óamìd
AúvÀlde úavl-i sedìd
èÖmrin mezìd-ender-mezìd
İtsün hemìşe Gird-gÀr
6. Farù-ı õekÀsıyla o õÀt
Maèlÿmıdur remz ü nükÀt
İnşÀsıdur mÀéül-óayÀt
Hep mürde-gÀn dÀéim arar
7. Bir şaùr-i mıãraèda hemÀn
TÀrìòin itdüm baú èayÀn
İúbÀli olsun Àn-be-Àn
Òurşìd-veş lemèa-niåÀr
8. SÁMİL bilüp şimdi özüm
DÀmÀnına sürdüm yüzüm
Müjde saña iki gözüm
èÁlì Efendi müsteşÀr
(1256)
-7TÀrìò-i RaènÀ BerÀy-ı DÀmÀt-şoden Devletlu Meómed Saèìd PÀşÀ

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1. CihÀnda şÀh-ı şÀhÀn maôhar-ı iósÀn ÓÀn Mahmÿd
Suyÿf-i èadli itdi ser-te-ser güm-kerde bì-dÀdı
2.

BerÀyÀ sÀye-i èadl-i hümÀyÿnında Àsÿde
O mihr-i èÀlemüñ elùÀfıdur dünyÀya muètÀdı

3.

èİnÀyet-dìdesi ez-cümle düstÿr-ı himem-pìrÀ
Saèìd PÀşÀ-yı ekrem lüùf ile olmuşdı münúÀdı

4.

O düstÿr-ı kerem endìş úıldı ãıhr-ı èÀlì-cÀh
Bu yüzden daòı itdi kendinüñ mesrÿr-ı dil-şÀdı

5.

Zihì Àãafuñ úadr-i çarò ne dÀver ile hem-ser
Miåìl olsun mı aña her vezir-i dÀver-i èÀdi

6.

Zihì Àãafuñ görse İbn-i SìnÀ èilm ü èirfÀnuñ
Olurdı èaczin iôhÀr eyleyüp muòtÀc-ı irşÀdı

[5b]
7. Müşìr-i pÀk gevher-i cÿy-ı cÿdı baóre reşk ur
Olur tÀ hÀveristÀnda gedÀya èavn ü imdÀdı
8.

SeòÀvetde muóaúúaú ÒÀtemüñ ùay itdi elúÀbuñ
èAùÀnuñ nÀmı nÀ-bÿd olsa varır anda ìcÀdı
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Bu sÿr-ı pür-sürÿruñ óiããe-mend-i feyøidür herkes
Gürÿh-ı ehl-i dilde şimdi buldı böyle bir vÀdi

10. Sürÿrından èacep mi raúã iderse zühre-yi gerdÿn
Bütün dünyÀnuñ oldı izdiyÀd-ı şevúine bÀdi
11. ÒüdÀ èömr-i ebedle dÀéim iúbÀlin füzÿn itsün
Òulÿã üzre duèÀnuñ bunda lÀzım serd-i ìrÀdı
12. Döneyim òÀùır itdükde diyem tÀrìòini SÁMİL
Saèìd PÀşÀya lÀyıú şÀh-ı dehrüñ oldı dÀmÀdı
(1252)
-8TÀrìò-i Dìger BerÀy-ı MüşÀrü’n-ileyh
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1. Müşìr-i muóterem yaènì Saèìd PÀşÀ-yı èÀlì-şÀn
İder bir òÀùır-ı àam-gìn görse lüùf ile dil-şÀd
2. Ser-i çaròa sezÀ naúş olsa SÁMİL böyle tÀrìòüñ
Saèìd PÀşÀyı úıldı şÀh-ı èÀdil saèd ola dÀmÀd
(1252)
-9TÀrìò-i Úudÿmiyye BerÀy-ı KÀtib-i MÀbeyn-i HümÀyÿn VaããÀf Beg
müstefèilün müstefèilün
1. ŞÀhenşeh-i kişver-güşÀ
Maómÿd ÒÀn-ı õü’l-èaùÀ
Eyler èadÀlet dÀéimÀ
DünyÀya bir vefú-i merÀm
2.

3.

ÒÀkÀn-ı bì-miål ü naôìr
SulùÀn-ı keyòüsrev ke-mìr
İtmiş anı Rabb-i Úadìr
FermÀn-fermÀ-yı enÀm
[6a]
Mülkin o şeh-i ièmÀrda
Böyle mübÀrek kÀrda
Hep saèyini iôhÀrda
Fetó-i bilÀda ãubó u şÀm

4.

Óaúdan o şÀha Rÿm İli
MünúÀd olduàı celì
Muòtel úalup baèøı velì
Olmuşdı muótÀc-ı niôÀm

5.

Ez-cümle İşúodra biri
Muókem felÀè u manôarı
Yaàılaruñ ùuàyÀn yiri
EşrÀra olmuşdı maúÀm

6.

Çoú istedi şÀh-ı cihÀn
Defè-i meôÀlim bì-gümÀn
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Ol óıùùada úaldı hemÀn
Eyler fesÀd içre úıyÀm
7.

Tanôìmini itdi murÀd
Bu işde de baú virdi dÀd
DaèvÀtına itsün èibÀd
èÖmr-i ebedle ihtimÀm

8.

VaããÀf Efendi bendesin
İósÀn ile şermendesin
äÀdıú nikÿ ò˘Àhendesin
İèzÀma şÀyÀn gördi tÀm

9.

Emr-i şeh-i õì-şÀn ile
PÀşÀlara fermÀn ile
Uàrunda hep biñ cÀn ile
İşúodrada çekdi licÀm

10. Seyf ãadaúın úuşanup
DergÀh-ı Óaúúa ùayanup
AèdÀya birden ùavranub
Gösterdi úahr u inhizÀm
11. Bu devlete aãdaú odur
Her mesnede evfaú odur
Ehl-i kerem muùlaú odur
Beyhÿde itmem iltizÀm
12. Her fende var ehliyyeti
Meşhÿd-ı èÀlem àayreti
Cÿd u seòÀda himmeti
Õikr ile itdim iàtinÀm
13. İnşÀsı Veysìden selìs
VaããÀfa kim dir ki maúìs
Òulúı gibi õÀtı enìs
NÀ-kÀmı itmekde be-kÀm
14. Maúbÿl-i òÀúÀn-ı zamÀn
Memdÿh-i cümle nükte-dÀn
İtse nola òalú-ı cihÀn
DergÀhına èarø-ı merÀm
15. ÕÀt-ı şerìfi pür-hüner
ÕÀtında marôiyü’s-siyer
ŞÀnında ne dense deger
Õì-úadr ü ãÀóib-iótişÀm
[6b]
16. Lüùf ü èinÀyet maèdeni
ÁgÀh úalb-i rÿşeni
İtdi èaùÀsıyla beni
BÀbında èabd-i müstehÀm
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17. EvãÀfına yoú intihÀ
Söyler buna bay ü gedÀ
DergÀhına bir ilticÀ
Görmez mi iden iótirÀm
18. Ey kÀm-baòş ü kÀm-kÀr
Vaãfuñla buldum iètibÀr
Bilmezdi úadrüm rÿzgÀr
SÀyeñde ben oldum be-nÀm
19. MüzdÀd ide iúbÀlüñi
Böyle ÒudÀ iclÀlüñi
Mesèÿd ide her óÀlüñi
Edèiyem oldı çoú temÀm
20. SÁMİL bu tÀrìò-i sezÀ
Gÿş ursa cümle aãdıúÀ
Her beyti bir zìnet-fezÀ
Her mıãrÀèı mÀlÀ-kelÀm
21. Baú çÀr-erkÀn-ı felek
TÀrìòim üzre düşdi pek
İşúodradan VaããÀf Beg
Memnÿn geldi aldı nÀm
(1251)
[6a]
-10TÀrìò-i VilÀdet-i İósÀn Beg Meróÿm

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1.

Ol cenÀb-ı MuãùafÀ’ş-şiyem efendi kim anuñ
ÕÀtını Óaú eylemüş èÀlemde İósÀnı vaúÿr

2.

Bir kerem-kÀn-ı óaúìúat úadr-i èÀlì öyle bil
Maôhar-ı feyø-i ÒudÀ şÀhid-i cemÀl şevú-i nÿr
[6b]
Virdi şimdi Óaú aña hem bir velìd-i kÀm-kÀr
Yaèni hem nÀm-ı Muóammed himmeti itdi ôuhÿr

3.

4.

Eylesen yÀdı muvaffaú vÀlid-i mÀ-cedd ile
èÖmrini itsün füzÿn mÀ-zÀl-i biñ sÀl-i şuhÿr

5.

Oúusun SÁMİL anuñ tÀrìò-i tÀmın söylesün
Geldi dehre lüùf-i Óaú İósÀn Efendi bÀ-surÿr
(1238)
-11-

TÀrìò BerÀy-ı DÀmÀd-Şoden Òalìl Rıfèat PÀşÀ
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1. ŞehenşÀh-ı muèaôôÀm Óaøret-i SulùÀn Maómÿd
ÒudÀ ùurduúca èÀlem eylesün èömr-i ebed ièùÀ
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2.

Ùanìn-endÀz-ı ÀfÀú ide ãıyt-ı èadlini dÀéim
Şikest eyler bu şevketle nice faàfÿr ser-tÀ-pÀ

3.

èAcep mi olsa şÀn-ı devleti reşk-Àver-i şÀhÀn
İder bir bendesin bir demde hem-ser-i DÀrÀ

4.

Virüp bir Àãaf-ı devrÀna baú sulùÀn-ı õì-şÀnuñ
O düstÿr-ı kerìmi gördi hem mahÀretle aòrÀ

5.

Ne düstÿr-ı eèÀlì-perver ammÀ ùÀlièi yÀver
Felek şimden girü itmez mi her bir emrini icrÀ
[7a]
Ne düstÿr-ı óaúÀyıú-ÀşinÀ vü ùabè u sencìde
Olur dem-beste görse vaútini bu àÀye4-i sìnÀ

6.

7.

Gürÿh-ı ehl-i dil hep àamdan ÀzÀde oldı vaútinde
Miål-i cÿd-i ÒÀtem bezl-i iósÀn itmede óÀlÀ

8.

Olınca şÀh-ı èaãra şimdi iclÀl ile dÀmÀd
CihÀn şevú-Àver itdi belki sÿd itdi bütün dünyÀ

9.

Sürÿr eyyÀmıdur diyü baède-zìn gelsün temÀşÀya
Bunı ben şarúdan àarba varınca eyledüm inbÀ

10. MübÀrek eyleye Óaú èömr-i iúbÀlin füzÿn itsün
Bu vÀdìde olur endìşeme daèvÀtı hep ilúÀ
11. Mücevher mıãraè-ı tÀrìòidür SÁMİL zebÀnumda
SezÀdur söyle mihr-i şehriyÀrìdür Òalìl PÀşÀ
(1249)
-12TÀrìò ÚÀêìèasker-Şoden äÀóib-i Fünÿn Úadrì Beg
mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün
1. ÒÀtem-şiyem seniyyü’l-himem yaènì Úadrì Beg
Tevfìú-i Óaúla oldı ùarìúatde ãadr-ı Rÿm
2.

Farù-ı õekÀda ùavr-ı pesendìde-i füòÿl
Cÿd ü keremde õÀtı òoş Àyende5-i úurÿm

3.

Her baòåe ÀşinÀlıàı bir başúa mevhib
YÀdındadur kütüp o úadar mecmaè-ı èulÿm

4.

Ehl-i kemÀl devleti elbet bilür felek
Teéòìr ider kiminde biraz böyledür rusÿm

4

Doğru okunduğundan emin olamadığımız kelime divançede şöyledir:

5

Doğru okunduğundan emin olamadığımız kelime divançede şöyledir:
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5.

Úadr-ÀşinÀ efendümüñ ol ãadÀreti
Bu devr-i pür-suèÿdda gösterdi baòt-ı şÿm
[7b]
6. Bu mesned-i ãadÀrete icrÀsın ey kerìm
MÀnende-i liyÀúat İbn-i KemÀl-i Rÿm
7.

Faøl ü şerefde bir eşi yoú ÀfitÀbsın
DÀnişverÀnı kim ãaya çoú zìnet-i nücÿm

8.

èİndinde úadr-i åÀbit olaldan süòanverüñ
Eyler hünerli kimseler eùrÀfından hücÿm

9.

èÖmrüñ zamÀn ile geçe iúbÀlüñ ola yÀr
BÀb-ı saèÀdetüñde ôuhÿr itmeye àumÿm

10. SÁMİL de buldı mıãraè-ı tÀrìòi bì-bedel
Úadrì Beg oldı yümn ile maúbÿl ãadr-ı Rÿm
(1252)
-13äÀóib-i DìvÀn Meróÿm SÀmil Efendi Tercüme Oùasına Meémÿr Olduúları O Anda Kendi Óaúúında
Bu TÀrìòi Tanôìm İtmişdür

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1.

èİlmi cehlinden eyü gerçi dinür her şeyüñ
Úalduú ihmÀl ile biz cümle hünerde rÀcil

2.

SÁMİLÁ meyl-i lisÀn var idi dilde ol
Tercüme Oùasına saèy ile olduú dÀòil
(1253)
-14-

TÀrìò-i VefÀt-ı ŞÀèir-i Belìàü’l-KelimÀt èAynì Efendi

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1.

ŞÀèir ü mÀhir óüsn èAynì Efendinüñ felek
Kim umardı nÀ-gehÀn dìvÀnçe-i èömrin düre

2.

Feyø-i ser-şÀr-ı ÒudÀdan neşèe-mend itdi müdÀm
Baède-zìn bÀà-ı behişt içre yine meclis süre
[8a]
3. èİzzet-i nefsiyle olmuşdı cihÀnda kÀmrÀn
Bozdı devrÀn èayşını hep böyledür resm ü töre
4.

Ehl-i diller fevti tÀrìòin sezÀ SÁMİL dise
ŞÀèirÀnuñ naãb-ı èAynì göçdi yÀòu göz göre
(1253)
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Dìger ŞÀèir èAynì Efendiye

mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün
1.

Görüñ şimdi cihÀnuñ gitdi èAynì
(1253)
-16-

TÀrìò-i VefÀt-ı Óarem-i äÀóib-i DìvÀn
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1. CihÀn bÀàında óÀãıl eylemişdüm bir gül-i raènÀ
Felek pejmürde itdi Àh kim berg-i òazÀn-ÀsÀ
2.

Gül-i nÀzik teni òÀr-ı cefÀ-yı derd ile ãoldı
Úırar her nev-fidÀnı rÿzgÀruñ èÀdeti zirÀ

3.

Sekiz sÀle úarìb èiffetle ol meróÿme óiõmetde
Baña dünyÀda cennet rÀóatı añdurmadı óaúúÀ

4.

Enìn ü Àhla Àzürde gitdi óayf-ı fÀnìden
ÒudÀ lüùfıyla virsün aña úat úat devlet-i èuúbÀ

5.

MezÀra cevher-i eşkümle yazdum SÁMİLÁ tÀrìò
CivÀr-ı èadnı úıldı şÿò-ı ferdüm óayf ãad-meévÀ
(1253)
-17-

TÀrìò-i VefÀt-ı ŞÀèir-i MÀhir BirÀder-i äÀóib-i DìvÀn Cevdet Efendi Maàfiret-nişÀn
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1. RecÀéì-zÀdelerden mìr Cevdet şÀèir-i meşhÿr
ÒudÀ emr eyledi tekmìl-i enfÀs eyledi nÀ-gÀh
2.

CihÀnda şaùr-ı èömrin şière ãarf itmişdi ol meróÿm
Hüner meydÀnına pek az gelür öyle dil-i ÀgÀh
[8b]
3. Mücerred ùurdı aãlÀ görmedi rÿy-ı zen-i dünyÀ
Geçirdi nefsine óükmi iderdi andan istikrÀh
4.

Felekden iştikÀ eylerdi dÀéim rÀóatı yoàdı
Bu bezm-i bì-úarÀrı kendine zindÀn idüp eyvÀh

5.

MezÀra düşünce dÀderi SÁMİL didi tÀrìò
MekÀnın cennet-i aèlÀ ide Cevdet Begüñ AllÀh
(1247)
-18-

TÀrìò-i VefÀt-ı Seyyid SüleymÀn Úuùbì

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
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1.

Úaydı ãad óayf felek kendi SüleymÀn Úuùbì
Böyledür úÀèide-i gerdiş-i gerdÿn u semÀ

2.

Genc iken olmuşdı kÀtib-i defter-òÀn
Úaydı virmekdi anuñ kendine ãÿret zìrÀ

3.

Dest-i nussÀò-ı úaøÀ defter-i èömrin dürdi
İsmini ãoñra ecel eyledi óak ü imóÀ

4.

Meslegi münteòab-ı nükte-verÀn-ı aúlÀm
Nev-cevÀn nÀdire-gÿ bir kişi idi óaúúÀ

5.

SÁMİLÁ vÀlidi gördükde didi tÀrìòin
Merkez-i òuld ola dÀéim saña Úuùbì meévÀ
(1249)
-19TÀrìò-i VefÀt-ı İósÀn Efendi

feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1.

Ùıfl-i nÀzende Muóammed İósÀn
Eylemişdi hüneri kendine keyf

2.

áalebe çaldı úalemde çoàuna
Maèrifetle ãanasın ãÀóib-i seyf
[9a]
3. Öyle àadr itdi cevÀna devrÀn
Şemse göstermedi hiç mevsim-i ãayf
4.

Fehm olur SÁMİL oúuna tÀrìò
Bu cihÀn olduàı bir ãÿret-i ùayf

5.

èAdni meévÀ ide Óaú derd çekdi
İrtióÀl eyledi İósÀn Beg óayf
(1255)
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